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                                                      ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Γηαηαξαρήο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο ε κνπζηθή δηδαζθαιία σο 

ππνζηεξηθηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ΖΠΑ 

θαη ηελ Δπξψπε (Levy, 2009). Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο βάζε ηε κνπζηθή 

δηδαζθαιία θαη εθαξκφδνληαη ζηα άηνκα κε ΓΑΦ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη ζηελ αιιαγή 

ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο δπζθνιεχνπλ ηελ νκαιή ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ θνηλσληθή 

δσή.  

 

 Ζ κνπζηθή δηδαζθαιία ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο γεληθφηεξα θαη ηεο ΓΑΦ 

εηδηθφηεξα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αηφκσλ απηψλ. Δμάιινπ ε 

κνπζηθνζεξαπεία, έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ηεο ΓΑΦ κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο 

δηδαζθαιίαο ζε ελήιηθεο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ΓΑΦ. Παξάιιεια, ζε ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηα νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο θαη ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ΓΑΦ, 

θαζψο θαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ κε έκθαζε ζηα 

καζήκαηα κνπζηθήο γηα ηα άηνκα κε ΓΑΦ. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: κνπζηθή δηδαζθαιία, κνπζηθνζεξαπεία, Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο, ζπκπεξίιεςε. 
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                                                                   ABSTRACT 

 

Teaching of music, as a supplementary and healing procedure, has been applicated and 

widely approved by many European countries and the US (Levy, 2009). Various 

approaches based on music teaching implemented in people with ASD, aim to the 

development of their social, communicative and verbal skills, as well as to the change of 

their behavior, which can be a problem to their social inclusion. 

 

In terms of special education in general and of people with ASD specifically, teaching of 

music improves socialization, promotion of social interaction and expression of emotions. 

Moreover, music therapy has been implemented in Greece over the last few years with 

significant and interesting results. 

 

This essay aims to investigate the effects of music teaching and music therapy in high- 

functioning adults with ASD. Furthermore, on the theoretical framework, there will be an 

extensive reference to the benefits of music therapy and to the programs implemented, in 

order to confront different aspects of ASD, as well as to the analytical programm of 

studies of special schools, emphasizing on music lessons for people with ASD.  

 

Keywords: teaching of music, music therapy, Autism Spectrum Disorder, inclusion 
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                                                           ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηεο 

κνπζηθήο (Βνso et al. 2010, Heaton et al. 2007). Eμάιινπ, κπνξεί λα εθθξάζνπλ 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζε κνπζηθά αθνχζκαηα (Αllen et al. 2009). H κνπζηθή κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζε άηνκα κε ΓΑΦ  (Waldon & Wolfe, 2006). 

      

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ  επίδξαζε ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο 

ζε ελήιηθεο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ΓΑΦ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο έγθεηηαη 

ζην φηη έλα ηφζν ζνβαξφ θαη ζπρλφ, ζχκθσλα κε κειέηεο, θαηλφκελν φπσο ε ΓΑΦ 

(Caronna, 2008), επηρεηξείηαη λα αληηκεησπηζηεί θαη λα πξνζεγγηζηεί κέζσ ελφο 

ελαιιαθηηθνχ, κε επεκβαηηθνχ ηξφπνπ. Ο βαζκφο θαη ε θχζε ηεο ΓΑΦ πνηθίινπλ 

απφ άηνκν ζε άηνκν θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη κία θαη κφλνλ 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε (Caronna, 2008). Δπηρεηξείηαη ινηπφλ ε δηεξεχλεζε άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ o ξφινο θαη ν ζθνπφο ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν 

φζν θαη ζηελ Διιάδα, ζθνπφο είλαη ε δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

      

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

 Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζηνπο ελήιηθεο πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ΓΑΦ; 

 Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, σο ελαιιαθηηθήο ζεξαπεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο ελειίθσλ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ΓΑΦ;  
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 Πψο δηαρσξίδνληαη νη έλλνηεο κνπζηθή δηδαζθαιία θαη κνπζηθνζεξαπεία; 

 Πνηφ είλαη ην πιαίζην ζην νπνίν βαζίδεηαη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζηα εηδηθά 

ζρνιεία ζηελ Διιάδα; Πνηά πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη; 

 Ση πηζηεχνπλ νη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ φζνλ αθνξά ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ζε απηά ε κνπζηθή; Πνηα είλαη ε θχζε ησλ κνπζηθψλ ηνπο 

εκπεηξηψλ; 

 ε πνηέο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ 

θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά ε κνπζηθή; 

 Ση ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη, ψζηε ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο λα έρεη ζεηηθφηεξε 

επίδξαζε ζηνπο ελήιηθεο καζεηέο κε ΓΑΦ ζηελ Διιάδα; 
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                                                        KEΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

1.1 Απηηζκόο 

 

1.1.1 Eηζαγσγή 

 

Ζ ΓΑΦ είλαη δηάρπηε λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεησκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, θαζψο θαη επαλαιακβαλφκελε 

θαη αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά (Levy, 2009). Σν γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηήο ηεο δηαηαξαρήο, κπνξεί λα 

νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο (Levy, 2009). Aπηφ 

πνπ θάπνηε ζεσξνχληαλ κία ζπάληα, ζνβαξή δηαηαξαρή πξνθαινχκελε απφ 

ςπρνδπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο, πιένλ ζεσξείηαη κία ζπρλή λεπξναλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή (Caronna, 2008).  

 

Ζ ΓΑΦ είλαη πνιππαξαγνληηθή, κε πνιινχο παξάγνληεο θηλδχλνπ λα ελεξγνχλ απφ 

θνηλνχ. Σα γνλίδηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλαπηηθή σξίκαλζε εκπιέθνληαη, κε 

απνηέιεζκα νη λεπξνβηνινγηθέο ζεσξίεο λα εζηηάδνπλ ζηε ζπλδεζηκφηεηα θαη ηηο 

λεπξηθέο επηδξάζεηο ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο (Levy, 2009). Έρνπλ επηζεκαλζεί 

πνιιέο ζεξαπείεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηφζν ηνλ ππξήλα φζν θαη ηα 

ζπλνδά ζπκπηψκαηα, σζηφζν δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο φιεο (Levy,  2009). 

 

1.1.2. Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 



8 

 

Ο απηηζκφο πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Leo Kanner ην 1943. Οη αζζελείο 

ηνπ εκθάληδαλ ζνβαξέο γισζζηθέο δεηζιεηηνπξγίεο, δηάζεζε γηα θνηλσληθή 

απνκφλσζε, επηκνλή ζηελ νκνηφηεηα θαη θηλεηηθά ζηεξεφηππα. Όια ηα άηνκα κε 

ΓΑΦ κνηξάδνληαη κηα θνηλή ηξηάδα ζπκπησκάησλ: δπζιεηηνπξγία ζηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, δηαηαξαγκέλε θαη άηππε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη 

επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά. Ζ κειέηε ηεο ΓΑΦ παξνπζηάδεη κεγάιν θιηληθφ 

ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηεο δξακαηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζηε ζπκπησκαηνινγία, 

θπκαηλφκελε απφ ζρεηηθά ήπηα κέρξη πνιχ ζνβαξά ζπκπηψκαηα γηα θαζεκία απφ ηηο 

ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο βιαβψλ (Caronna, 2008). χκπησκα απνηειεί ε άηππε 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ ππεξεπαηζζεζία ζε έληνλα 

νπηηθά ή αθνπζηηθά εξεζίζκαηα (έληνλν θψο ή ζφξπβνη πιήζνπο) (Quimet, 2012).  

 

χκθσλα κε ηνπο Caronna θαη Milunsky, 2008,  ε ΓΑΦ απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή 

κνξθή δηαηαξαρψλ. Κάπνηα άηνκα δελ θαηέρνπλ ιφγν ή έρνπλ ζεκαληηθέο γλσζηηθέο 

δπζθνιίεο, ελψ άιια εκθαλίδνπλ ζνβαξέο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη δηαζπαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη κεγάιεο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο, κε ηα πεξηζζφηεξα άηνκα λα εκθαλίδνπλ δείθηε επθπΐαο  κηθξφηεξν ηνπ 

70 (IQ < 70).   

 

Σα άηνκα πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο εκθαλίδνπλ κελ ηα θξηηήξηα ηεο ΓΑΦ, αιιά δελ 

έρνπλ ζεκαληηθέο γλσζηηθέο δπζθνιίεο, ηδηαίηεξα φηαλ δελ έξρνληαη αληηκέησπα κε 

κεγάιεο γισζζηθέο απαηηήζεηο θαη είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ κε κία κηθξή 

ππνζηήξημε ή αθφκε θαη λα δείμνπλ θάπνην ηαιέλην ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο. 

Σν ζχλδξνκν Asperger ζεσξείηαη κία ήπηα κνξθή ΓΑΦ, φπνπ ππνηηκνχληαη νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαηαξαρήο. Σα άηνκα κε ην ζχλδξνκν απηφ έρνπλ ζπλήζσο 
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γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πάλσ ηνπ κέζνπ φξνπ θαη απνθηνχλ γισζζηθή ηθαλφηεηα 

αθφκε θαη ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Caronna, 2008). 

 

 1.1.3. Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

 

Πξφζθαηεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηαιήγνπλ ζε δξακαηηθή αχμεζε πνζνζηψλ ηεο ΓΑΦ. Απφ έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5/10000 θαηά ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980, έρνπκε θηάζεη, 

ζχκθσλα κε κεγάιε επηδεκηνινγηθή κειέηε ηνπ 2003 ζηηο ΖΠΑ, λα θάλνπκε ιφγν 

γηα πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 1/166-1/250, ελψ αθφκε πην πξφζθαηε κειέηε απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηαιήγεη ζε έλα αθφκε πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

1/100. ε απηέο ηηο κειέηεο, φζν πην εθηεηακέλεο ήηαλ νη δηαζέζηκεο θιηληθέο 

πιεξνθνξίεο, ηφζν πςειφηεξα ήηαλ θαη ηα πνζνζηά ΓΑΦ πνπ εληνπίζηεθαλ.  

 

Δίλαη σζηφζν μεθάζαξν φηη κεγάιν κέξνο ηεο δξακαηηθήο απηήο αχμεζεο ησλ 

πνζνζηψλ νθείιεηαη ζε κία δηεχξπλζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ, φπνπ πιένλ 

πεξηιακβάλνληαη άηνκα κε ήπηα ζρεηηθά ζπκπηψκαηα, γηα ηα νπνία ελδερνκέλσο λα 

είρε γίλεη κία δηαθνξεηηθή αλαπηπμηαθή ή ςπρηαηξηθή δηάγλσζε θαηά ην παξειζφλ.  

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ε δηαγλσζηηθή ππνθαηάζηαζε ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο ή ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απφ ηνλ απηηζκφ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ (Caronna, 2008). 

 

1.1.4 Γελεηηθνί παξάγνληεο 
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Παξά ηελ αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ΓΑΦ, ππάξρεη γελεηηθφ ππφβαζξν (Caronna, 2008). Μειέηεο ζε 

κνλνδπγσηηθά θαη δηδπγσηηθά δίδπκα έδεημαλ φηη ε ΓΑΦ είλαη θαηά βάζε 

θιεξνλνκηθή, ελψ ζχκθσλα κε κειέηεο βαζηζκέλεο ζε νηθνγελεηαθά ηζηνξηθά ηα 

ζηνηρεία ηνπ απηηζηηθνχ θαηλφηππνπ είλαη ηφζν θνηλά, ψζηε νη πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ ζπγγελείο ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζηνηρεία ηεο βαζηθήο 

ηξηάδαο ζπκπησκάησλ (φπσο θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία ή θνηλσληθή θνβία), ρσξίο 

ηειηθά λα πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα ψζηε λα δηαγλσζηνχλ κε ΓΑΦ (Caronna, 2008). 

 

Απφ ηελ άιιε, πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεσξνχληαη ζπνξαδηθέο. Τπάξρνπλ πνιιά γνλίδηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε ΓΑΦ θαη ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

κεηαθέξνπλ πνιιά απφ απηά, απνθηψληαο έηζη ζνβαξή πξνδηάζεζε λα αλαπηχμνπλ  

ηε Γηαηαξαρή. Χζηφζν, παξακέλεη αδηεπθξίληζην γηαηί θάπνηα άηνκα αλαπηχζζνπλ 

ηειηθά ηε Γηαηαξαρή ελψ θάπνηα άιια φρη, θαζψο θαη αλ ζε απηφ νδεγνχλ θαζαξά 

γελεηηθνί, ή ζπλδπαζκφο γελεηηθψλ-πεξηβαιινληηθψλ ή αθφκε θαη κεηαγελλεηηθψλ 

παξαγφλησλ (Caronna, 2008). 

 

1.2 Μνπζηθή θαη εγθέθαινο 

 

Σν παίμηκν ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη ην ηξαγνχδη είλαη κία θπζηθή αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα, παξνχζα ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη κία απφ ηηο πην ζχλζεηεο θαη 

απαηηεηηθέο γλσζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην αλζξψπηλν κπαιφ. 

Απαηηεί απφιπην ζπγρξνληζκφ πνιιψλ ηεξαξρηθά δνκεκέλσλ κεηαμχ ηνπο δξάζεσλ, 

φπσο θαη αθξηβή έιεγρν φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ ηφλνπ, πνπ πινπνηείηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην κνπζηθφ φξγαλν (Zatorre, 2007). 
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Δίηε πξφθεηηαη γηα έλα απιφ παηδηθφ ηξαγνχδη, είηε γηα έλαλ πηαλίζηα πνπ εξκελεχεη 

έλα απαηηεηηθφ θνλζέξην, νη λεπξηθνί κεραληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή 

ηεο κνπζηθήο παξέρνπλ κία πινχζηα πεγή εξσηεκάησλ γηα ηηο γλσζηηθέο 

λεπξνεπηζηήκεο. Σα εξσηήκαηα απηά αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ κηαο 

κνπζηθήο εθηέιεζεο, αθνχ γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο έζησ απινχ κνπζηθνχ 

θνκκαηηνχ απαηηείηαη αθξηβήο έιεγρνο θαη ζπγρξνληζκφο, γηα ηελ επίηεπμε ηφζν κίαο 

ζηαζεξήο ξπζκηθήο δνκήο, φζν θαη ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αθνπζηηθνχ θαη θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θη απηφ δηφηη ζηε δηάξθεηα κηαο κνπζηθήο παξάζηαζεο ε θάζε δξάζε 

παξάγεη ήρν, θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη θάζε επφκελε δξάζε, θάηη πνπ νδεγεί 

ζε κία αμηνζεκείσηε αηζζεηηθν-θηλεηηθή ζπλεξγαζία. Σν παίμηκν ηεο κνπζηθήο έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα, θάηη πνπ αλ γίλεη θαηαλνεηφ απφ 

ηνπο επηζηήκνλεο εξεπλεηέο ζα απνθαιχςεη ηδηαίηεξεο πηπρέο ηεο λεπξσληθήο 

ιεηηνπξγίαο (Zatorre, 2007). 

 

χκθσλα κε ηνλ Jäncke, 2009, ε κνπζηθή ζπλδέεηαη  κε ηηο γλσζηηθέο 

λεπξνεπηζηήκεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή πιαζηηθφηεηα 

ηνπ εγθεθάινπ. ε έξεπλα ηνπ Hyde (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Jäncke, 2009, ζει.2) ζε 

6ρξνλα παηδηά πνπ έιαβαλ καζήκαηα κνπζηθήο γηα 15 κήλεο, εληνπίζηεθαλ 

αιιαγκέλα αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη κε 

ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη κέξνο ηνπ θινηψδνπο 

θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, φκσο παξαηεξήζεθαλ επίζεο δνκηθέο αιιαγέο ζην αθνπζηηθφ 

ζχζηεκα θαζψο θαη ζην κεζνιφβην ηκήκα. 
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Δμάιινπ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Schneider θαη ζπλεξγαηψλ, 2002 (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Jäncke, 2009, ζει.3) oη εγθέθαινη ησλ κνπζηθψλ παξνπζηάδνπλ 

αμηνζεκείσηα εγθεθαιηθά επξήκαηα. Υξεζηκνπνηψληαο καγλεηηθά 

εγθεθαινγξαθήκαηα θαη  εμειηγκέλεο εγθεθαιηθέο αλαιχζεηο, νη εξεπλεηέο βξήθαλ 

λεπξνθπζηνινγηθέο θαη αλαηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εγθεθάισλ ησλ κνπζηθψλ 

θαη ησλ κε κνπζηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηνλ εγθέθαιν ησλ κνπζηθψλ, 

αθελφο ε λεπξνθπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πξσηνγελή αθνπζηηθφ θινηφ ήηαλ 

απμεκέλε θαηά 100% θαη αθεηέξνπ ν φγθνο ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ κεζνπξφζζηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ έιηθα (πνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πξσηνγελνχο 

αθνπζηηθνχ θινηνχ) ήηαλ επίζεο απμεκέλνο θαηά 130%. 

 

Δπηπξφζζεηα, ηφζν ν Wong φζν θαη αξγφηεξα ν Musacchia (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Jäncke, 2009, ζει.5) έδεημαλ έπεηηα απφ έξεπλα φηη ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ 

νξγάλνπ εληζρχεη ηελ πηζηφηεηα ηνπ πξψηκνπ ζηαδίνπ ηεο αθνπζηηθήο απφθξηζεο, φρη 

κφλν ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα, αιιά θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ νκηιία θαη ζε 

πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα.  

 

Όια ηα παξαπάλσ επξήκαηα νδεγνχλ ζην εξψηεκα εάλ νη κνπζηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε ζηηο κε κνπζηθέο δεμηφηεηεο. Έλα θαιά εμαζθεκέλν αθνπζηηθφ 

ζχζηεκα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αληίιεςε ηεο αθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο ηεο 

νκηιίαο, ε νπνία έηζη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πην απνηειεζκαηηθά. Δπηπξφζζεηα, ε 

εμάζθεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ πξνσζεί ηε ζπγθέληξσζε, ηε κλήκε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ απηνπεηζαξρία, ηηο εθηειεζηηθέο θαη γισζζηθέο  ιεηηνπξγίεο θαη 

γεληθφηεξα ηε λνεκνζχλε. Aθφκε, ε εθηεηακέλε κνπζηθή εκπεηξία εληζρχεη ηνλ 

εθηειεζηηθφ έιεγρν πάλσ ζε κε ιεθηηθά, ρσξνηαμηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. 
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χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Schellenberg (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Jäncke, 2009, ζει.6) 

παξαηεξείηαη κία αχμεζε ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο (ΗQ) ζε παηδηά πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα κνπζηθήο ζε ζρέζε κε απηά πνπ δελ παξαθνινπζνχζαλ, 

ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Ho et al. παξαηεξείηαη ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ιεθηηθήο 

κλήκεο (αιιά φρη θαη ησλ δεμηνηήησλ νπηηθήο κλήκεο) ζε παηδηά πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ αληίζηνηρα καζήκαηα. Σέινο, νη Moreno et al. (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Jäncke, 2009, ζει.6) έδεημαλ φηη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε (θαη κάιηζηα κε 

δηάξθεηα φρη πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο) βειηηψλεη κε κνπζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γισζζηθή αληίιεςε. Όιεο απηέο νη βειηηψζεηο ζε κε κνπζηθνχο 

ηνκείο ζπλνδεχνληαη απφ κεηαβαιιφκελα κνηίβα ελεξγνπνίεζεο ηνπ θινηνχ ηνπ 

εγθεθάινπ.  

 

Τπάξρνπλ επνκέλσο ελδείμεηο φηη ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε απφ κνπζηθέο ζε κε 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δθφζνλ ινηπφλ ε κνπζηθή έρεη ηφζν έληνλε επίδξαζε ζηελ 

πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, γελλάηαη ην εξψηεκα εάλ ζα κπνξνχζε αληίζηνηρα λα 

εληζρπζεί ε πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη νη γλσζηηθέο επηδφζεηο ζε θιηληθέο 

πεξηπηψζεηο, εάλ δειαδή ε κνπζηθή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κε 

επεκβαηηθφ εξγαιείν γηα λεπξνςπρνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο ζεξαπείεο. 

πγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε αλάγλσζε, ε γξαθή θαη ε κλήκε, ζα 

κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ κέζσ ηεο απνδεδεηγκέλεο κεηαθνξάο ζεηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνεξρφκελα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηε κνπζηθή (Jäncke, 2009). 

 

1.3 Μνπζηθή δηδαζθαιία ζηελ Δηδηθή Αγσγή 
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Ζ κνπζηθή είλαη κία παγθνζκηνπνηεκέλε εκπεηξία κε ηελ έλλνηα φηη ν θαζέλαο καο 

κπνξεί λα ηε βηψζεη. Σα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, φπσο ε κεισδία, ε 

αξκνλία, ν ξπζκφο, έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο κέζα ζε θάζε αλζξψπηλε ππφζηαζε. Ζ 

κνπζηθή έθθξαζε κπνξεί λα θαζξεθηίζεη ηηο πην βαζηέο πηπρέο ησλ αλζξψπηλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Ννrdoff, 1992). 

 

Ζ κνπζηθή είλαη κία πιεηάδα εκπεηξηψλ πνπ επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο ηφζν λνεηηθά, 

φζν ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηφζν ηνπ αθξναηή φζν θαη ηνπ εθηειεζηή ή αθφκε θαη λα απνθαιχςεη 

πνιιά ζηνηρεία θξπκκέλα ζην ππνζπλείδεηφ ηνπ. Ζ κνπζηθή είλαη έλα εμαηξεηηθά  

επέιηθην κέζν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζηνλ θαζέλα αλεμαξηήησο λνεηηθνχ ή 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (Arvin, 1991). 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππάξρεη έλα νινέλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνπ αθνξά 

ζηελ έξεπλα γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε κνπζηθή ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Sze, 

2004). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο απηήο εζηηάδεηαη ζηε ζρέζε κνπζηθήο θαη 

ηαηξηθήο, ζηε κνπζηθνζεξαπεία, ζηε ζρέζε κνπζηθήο θαη κάζεζεο, ζηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ εθθξαζηηθψλ ηερλψλ θαη ζην πψο κπνξεί ε κνπζηθή λα βνεζήζεη άηνκα κε 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (Sze, 2004). 

 

H κνπζηθή δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν γηα ηελ αλζξψπηλε 

αλάπηπμε ζε γλσζηηθφ, καζεζηαθφ, λνεηηθφ, θηλεηηθφ, θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν. Βνεζάεη ηα άηνκα λα αλαθαιχςνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν θαζψο 

θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ην άγρνο. Κάπνηεο απφ ηηο 
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θαηεγνξίεο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ε κνπζηθή δηδαζθαιία είλαη νη εμήο: 

 

α) Πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη νκηιίαο  

    

 Ζ κνπζηθή κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά φζνπο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

νκηιία ηνπο εθφζνλ ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ θαιχηεξα κέζσ απηήο. 

Παξάιιεια εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα νκηιίαο ηνπο κέζσ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζπλδένπλ ην κνπζηθφ παηρλίδη θαη ηελ νκηιία, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα 

καζαίλνπλ λέεο ιέμεηο ή λα αξζξψλνπλ θσλήκαηα ηξαγνπδηζηά (Sze, 2004). 

 

β) Οξζνπεδηθά θαη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα 

    

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα βνεζεζνχλ άηνκα κε πξνβιήκαηα ηέηνηνπ είδνπο, 

φπσο ε ρξήζε απιψλ θξνπζηψλ νξγάλσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ, ε ηνπνζέηεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία πξνθεηκέλνπ 

ην άηνκν λα εληζρχεη ηελ θίλεζε ησλ άλσ άθξσλ, ε πνηθηινκνξθία θηλήζεσλ 

νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο παιακάθηα, ρηππήκαηα κε ηα πφδηα, κε ηα 

δάρηπια, αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν. Ζ ρξήζε 

εμάιινπ απαιήο θαη αξγήο κνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο δηαηάζεσλ εληζρχεη 

ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ κπψλ θαη βνεζάεη ζηελ απνζεξαπεία απφ ζιάζεηο (Sze, 2004). 

 

γ) Γλσζηηθέο δπζθνιίεο 
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 Έξεπλεο λεπξνπηζηεκφλσλ έρνπλ δείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ κνπζηθήο θαη γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ ζχλδεζε ήρσλ θαη ελλνηψλ (φπσο νη ήρνη ησλ δψσλ κε ηα νλφκαηά 

ηνπο) ή άιια βησκαηηθά κνπζηθά παηρλίδηα (ην ηξαγνχδη ηεο αιθαβήηαο) εληζρχνπλ 

ηφζν ηε γλσζηηθή φζν θαη ηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα (Sze, 2004). 

 

δ) Πξνβιήκαηα ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

   

  Ζ κάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ εζηηάδεη πάλσ απφ φια ζηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

πξνζνρή. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εληζρχεηαη ε ζπγθέληξσζε, ε κλήκε, ε 

εθθξαζηηθφηεηα θαη ε απηνγλσζία. Ζ ρξήζε απιψλ ηξαγνπδηψλ κε ζηαζεξφ φκσο 

παικφ βνεζάεη ηα άηνκα λα βηψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο θαη θαλνληθφηεηαο 

(Sze, 2004). 

 

Δξεπλεηέο έρνπλ απνδείμεη φηη παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ 

αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη καθξνρξφληα κε ηε κνπζηθή. ε ζρέζε κε ηνπο κε 

κνπζηθνχο, νη ελήιηθνη κνπζηθνί έρνπλ δηαθνξέο ζηηο αθνπζηηθέο θαη 

αηζζεηηθνθηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε (Gaser and Schlaug, 2003, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Ζardy, 2013, ζει.6). 

 

 Eθφζνλ είλαη αλακελφκελν φηη ν εγθέθαινο ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη 

καθξνρξφληα κε ηε κνπζηθή δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλνλ ησλ ππνινίπσλ, έγηλαλ 

πξνζπάζεηεο λα πξνζδηνξηζηεί εάλ κία βξαρππξφζεζκε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζα 

κπνξνχζε αληίζηνηρα λα αιιάμεη ηηο λεπξηθέο εγθεθαιηθέο ζπλδέζεηο (Ζardy, 2013).  
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Οη Hyde et al. (2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hardy, 2013) απέδεημαλ φηη 15 κήλεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο αξθνχζαλ γηα λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ θηλεηηθή, 

αθνπζηηθή, κεησπηθή θαη ηληαθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ παηδηψλ πνπ δελ είραλ δερζεί 

παιηφηεξα θακία κνπζηθή εθπαίδεπζε. Οη Schlaug et al (2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Hardy, 2013) απέδεημαλ φηη κεηά απφ 29 κήλεο κνπζηθήο εμάζθεζεο, παξαηεξήζεθαλ 

αιιαγέο ζην πξφζζην κεζνιφβην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ. Aληίζηνηρεο απνδείμεηο 

πιαζηηθφηεηαο ηνπ θινηνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε ελήιηθνπο.  Οη Pascual-

Leone (2001, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hardy, 2013, ζει.6) έδεημαλ απμεκέλε 

λεπξσληθή ζπλδεζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεξηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

αηζζεηηθνθηλεηηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ, κεηά απφ ιίγεο κφλν εβδνκάδεο 

εμάζθεζεο ζην πηάλν (Hardy, 2013). 

 

Eπηπξφζζεηα, νη Lahav et al. (2007, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hardy, 2013, ζει.6), 

απέδεημαλ φηη παξαηεξήζεθε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ θηλεηηθή πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ κε κνπζηθψλ νη νπνίνη έιαβαλ κνπζηθή εθπαίδεπζε γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελψ θινηψδεο πιαζηηθφηεηα παξαηεξήζεθε ζε άηνκα κε λεπξνινγηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ αθνινχζεζαλ ξπζκηθέο παξεκβάζεηο (Hardy, 2013). 

 

1.4 Mνπζηθή δηδαζθαιία θαη ΓΑΦ 

 

 Tα άηνκα κε ΓΑΦ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα θαη δείρλνπλ 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κνπζηθή. Πνιιά άηνκα κε ΓΑΦ έρνπλ έκθπην κνπζηθφ 

ηαιέλην, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ θαη 

αλαθαινχλ ηνληθά χςε, θαζψο θαη λα επεμεξγάδνληαη κνπζηθά αθνχζκαηα (Guy, 

2005). 
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Oινέλα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζρέζε κε ηε κνπζηθή (Boso et al, 2010, Heaton et al, 2007, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Politi, 2012, ζει. 53). Σα άηνκα κε ΓΑΦ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ απφιπηε αθνή 

(Bonnel et al, 2003, Heaton, 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Politi, 2012, ζει.53), 

ξπζκηθέο παξαδνμφηεηεο (Grandin, 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Politi, 2012, ζει.53) 

θαη αμηφινγεο κνπζηθέο δεμηφηεηεο (Bonoldi et al, 2009, Heaton and Wallace, 2004, 

Young and Nettelbeck, 1995, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Politi, 2012, ζει.53). Έξεπλεο ζε 

ελήιηθεο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ΓΑΦ έδεημαλ φηη κπνξεί λα εκθαλίζνπλ 

έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζε κνπζηθά αθνχζκαηα (Allen et al, 2009, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Politi, 2012, ζει. 53). Δπηπξφζζεηα, ε κνπζηθή απνηειεί έλα 

κνλαδηθφ θαη ηζρπξφ κέζν πξνψζεζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ (Waldon and Wolfe, 2006, Wigram and Gold, 

2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Politi, 2012, ζει. 53). 

 

H πνιπζχλζεηε θαη πνιπζπζηεκηθή θχζε ησλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ δηεγείξεη 

πνιιαπιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θηλεηηθήο, 

αληηιεπηηθήο, γισζζηθήο θαη θνηλσληθήο-ζπλαηζζεκαηηθήο πεξηνρήο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ παημίκαηνο ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ, ν κνπζηθφο δηαβάδεη ηε ζχλζεηε 

κνπζηθή ζεκεηνγξαθία θαη ηαπηφρξνλα ηε κεηαθξάδεη ζε άςνγα ζπγρξνληζκέλεο 

δηαδνρηθέο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ δαθηχισλ. Δπηπξφζζεηα, ν κνπζηθφο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αθνπζηηθή αλάδξαζε πνπ παξάγεη κε ηε κνπζηθή ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζαξκφζεη ην ζπγρξνληζκφ, ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη ηελ αιιεινπρία ηεο θάζε 

επφκελεο θίλεζεο (Zatorre et al, 2007, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, 

ζει.3). Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί κία ηζρπξή ζπλεξγαζία ηεο αθνπζηηθήο, νπηηθήο, 

ζσκαηναηζζεηηθήο θαη θηλεηηθήο πεξηνρήο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ (Schlaug et al, 



19 

 

2010). Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ λεπξσληθψλ ζπλδέζκσλ πνπ πξνθαιείηαη κέζσ ηεο 

κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηηθν-αληηιεπηηθή, επηθνηλσληαθή θαη 

θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ ( Srinivasan, 2013). 

 

H ζχλζεηε θχζε ησλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηα άηνκα 

κε ΓΑΦ (Μinshew and Williams, 2007, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ζπλδεζηκφηεηαο, νη εγθέθαινη ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξήο εκβέιεηαο άλσ ζπλδεζηκφηεηα θαη απφ κεγάιεο 

εκβέιεηαο ππν-ζπλδεζηκφηεηα (Belmonte et al, 2004, Courchesne et al, 2007, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη κηα αλάπηπμε 

ζηηο κηθξήο εκβέιεηαο θινηψδεηο ζπλάςεηο θαη κηα ππαλάπηπμε ζηηο κεγάιεο 

εκβέιεηαο ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ κεησπηαίσλ, θξνηαθηθψλ, βξεγκαηηθψλ, θαη 

ππνθινησδψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ (Belmonte et al, 2004, Courchesne et al, 

2007, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013). Oη κεησκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ 

εγθεθαιηθψλ ζπλάςεσλ κεγάιεο εκβέιεηαο πηζηεχεηαη φηη πξνθαινχλ ηα θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ζηνλ απηηζκφ (Courchesne et al, 

2007).  

 

H κνπζηθή δηδαζθαιία πνπ ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ επηθνηλσληαθψλ, 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη αληηιεπηηθν-θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε 

ΓΑΦ  ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ νξηζκέλα ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηε θχζε, ηελ έληαζε 

θαη ηε ζπρλφηεηά ηεο. Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή κέζσ απιψλ ηξαγνπδηψλ, κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ θαη ξπζκηθψλ παηρληδηψλ. 

Γεχηεξνλ, δεδνκέλσλ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ νη θνηλσληθά 

ελζσκαησκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ, ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν νη 
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κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ αηφκσλ. 

Οη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά δνκεκέλεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαη φρη ηφζν βαζηζκέλεο ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. Ζ κνπζηθή 

δηδαζθαιία είλαη θαιφ λα πξαγκαηνπνηείηαη 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη γηα 

δηάζηεκα πεξίπνπ 30 ιεπηψλ. Σέινο, ε κάζεζε φζνλ αθνξά ζηα άηνκα κε ΓΑΦ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επαλάιεςε (Srinivasan, 2013). 

 

Oη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ κίκεζε θαη ζπγρξνληζκφ εκπιέθνπλ 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπκπίπηνπλ κε πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ πηζαλψο 

λεπξψλεο-θάηνπηξα. Γηα ην ιφγν απηφ ηέηνηνπ είδνπο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ φπσο ε ΓΑΦ 

(Wan, 2010). 

 

Σα άηνκα κε ΓΑΦ ζπλήζσο απνιακβάλνπλ πνιχ ηελ εθκάζεζε ηξαγνπδηψλ ή 

κνπζηθψλ νξγάλσλ (Wan, 2010). Σν άθνπζκα ηεο κνπζηθήο πξνθαιεί ζε απηά ηα 

άηνκα κεγάιε έληαζε ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Απηή ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηα κνπζηθά 

εξεζίζκαηα κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε ΓΑΦ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο άιινπο, επηηξέπνληάο ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ, 

γισζζηθψλ θαη θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Oη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ ηε 

ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη άιισλ κε ιεθηηθψλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο ζε 

άηνκα κε ΓΑΦ. Πξνθνξηθέο νδεγίεο πνπ ζπλδπάδνπλ κεισδηθά θαη ξπζκηθά κνηίβα 

κε νπηηθά εξεζίζκαηα νδεγνχλ ζε επθνιφηεξε απνκλεκφλεπζε ησλ ιέμεσλ πνπ 

δηδάζθνληαη ζε άηνκα κε ΓΑΦ (Wan, 2010). 
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1.5 Moπζηθνζεξαπεία ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

 

1.5.1 Δηζαγσγή 

 

H κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο γηα δηαζθέδαζε, 

ραιάξσζε, γηα ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη γηα ηε ξχζκηζε 

ςπρνζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ ζεηηθή απηή επίδξαζε πνπ έρεη ε κνπζηθή ζηνπο 

αλζξψπνπο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην φηη σο έκβηα φληα απνηεινχκαζηε απφ 

κνπζηθά ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ρηχπνη ηεο θαξδηάο, ην ηνληθφ χςνο, ε 

δπλακηθή ηεο θσλήο θαη ν ξπζκηθφο βεκαηηζκφο (Brown, 1994, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ Κάξγηνπ, 2012, ζει.34). 

 

Γηα πνιιά ρξφληα εξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη 

ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα (Bodner & Gilboa, 2006, Hooper & Lindsay, 1990, 

Juslin & Laukka, 2004,  Knight &Rickard, 2001, Lundqvist & Carlsson, 2009, 

Hilmersson & Juslin, 2009,  Pujol, 1994, Roederer, 1982, Vink, 2001, Wigram, 1993, 

1995, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κάξγηνπ, 2012, ζει.34). Οη έξεπλεο απηέο αλαδεηθλχνπλ 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο κνπζηθήο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμήο 

ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηελ Καξηαζίδνπ, 2006 (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Κάξγηνπ, 2012, ζει.34), ε κνπζηθή εθπαίδεπζε βνεζά ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ζηελ αθνπζηηθνθσλεηηθή αληίιεςε, ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ήρνπ, ζηε 

βειηίσζε ηεο κλήκεο, ζηελ έθθξαζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, ζηηο 

θσλνινγηθέο ηθαλφηεηεο. Δπίζεο, ε κνπζηθή βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο 

ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο (Αδακνπνχινπ, 2007, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ Κάξγηνπ, 2012, ζει.34). 
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1.5.2 Οξηζκόο κνπζηθνζεξαπείαο 

 

Ζ κνπζηθή σο ζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ε 

νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ χιινγν Πηπρηνχρσλ Δπαγγεικαηηψλ 

Μνπζηθνζεξαπεπηψλ (ΔΠΔΜ 2011) νξίδεηαη σο εμήο: «ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα 

κνξθή δεκηνπξγηθήο ςπρνζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο, θαηά ηελ νπνία ε πξνζνρή ηνπ 

ζεξαπεπηή εζηηάδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη αμηνιφγεζε ηεο εμειηζζφκελεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ήρσλ. Ζ ζρέζε απηή 

δεκηνπξγείηαη θπξίσο κέζσ ηνπ κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ ή ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο, 

ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο […] Ο 

κνπζηθνζεξαπεπηήο έρεη άξηζηεο γλψζεηο κνπζηθήο θαη ςπρνινγίαο ψζηε λα νδεγεί 

θαη λα ζηεξίδεη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κε επαηζζεζία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

επειημία». 

 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία, αλ θαη ππήξρε ζε δηάθνξεο κνξθέο ζε πνιινχο αξραίνπο 

πνιηηηζκνχο, φπσο ν ειιεληθφο θαη ν θηλέδηθνο (Campell, 2001, Tillman-Boyce, 2000, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κάξγηνπ, 2012, ζει. 35), αλαγλσξίζηεθε σο επηζηήκε ζρεηηθά 

πξφζθαηα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζηηο ΖΠΑ (Δπδνθίκνπ-Παπαγεσξγίνπ, 1999, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Κάξγηνπ, 2012, ζει.35). Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κνπζηθνζεξαπείαο 

είλαη ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ, ε νπνία δεκηνπξγεί έλα νηθείν πεξηβάιινλ γηα ην ζεξαπεπφκελν, έηζη 

ψζηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε κνπζηθή (Φξνπδάθε, 2003, Φαιηνπνχινπ, 2003, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κάξγηνπ, 2012, ζει.35). Μέζα ζε απηφ ην νηθείν πεξηβάιινλ 

πνπ δεκηνπξγείηαη, ην άηνκν αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε θη έηζη κπνξεί λα 

μεδηπιψζεη ην  ραξαθηήξα ηνπ (Φαιηνπνχινπ, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κάξγηνπ, 
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2012, ζει.35). Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεξαπεία είλαη πξννξηζκέλνο 

γηα απηφ ην ζθνπφ θαη είλαη εμνπιηζκέλνο κε κνπζηθά φξγαλα (Φξνπδάθε, 2003, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κάξγηνπ, 2012, ζει.35).  

 

H κνπζηθνζεξαπεία είλαη κία δεκηνπξγηθή ηέρλε ζεξαπείαο πνπ αθνξά δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο παζήζεσλ θαη κπνξεί λα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηελ αλάπηπμε 

πνηθίισλ ηνκέσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο (Pellitteri, 2000). 

 

O Βruscia 1989, φξηζε ηε κνπζηθνζεξαπεία σο «κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

παξέκβαζεο φπνπ ν ζεξαπεπηήο βνεζάεη ηνλ πειάηε ζηελ επίηεπμε ηεο πγείαο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο 

σο ηζρπξέο δπλάκεηο αιιαγήο». Οη κνπζηθέο εκπεηξίεο πεξηιακβάλνπλ ηξαγνχδη θαη 

άξζξσζε ήρσλ, παίμηκν πνηθίισλ θξνπζηψλ θαη κεισδηθψλ νξγάλσλ θαη άθνπζκα 

κνπζηθήο. Οη κνπζηθνζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηππηθά απνηεινχληαη είηε απφ 

παίμηκν δνκεκέλσλ ηξαγνπδηψλ, είηε απφ δεκηνπξγία απηνζρεδηαζκψλ. Πνιιέο θνξέο 

ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ιακβάλεη κέξνο ζην παίμηκν ηεο κνπζηθήο θαη αιιειεπηδξά κε 

ην καζεηή κέζσ ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ (Pellitteri, 2000). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο ηνκέαο εμεηδίθεπζεο, 

ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ κνπζηθνζεξαπείαο θαη κνπζηθήο δηδαζθαιίαο. Ο 

ζθνπφο ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη αθελφο λα απμεζνχλ νη κνπζηθέο γλψζεηο ηνπ 

καζεηή θαη αθεηέξνπ λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο ηνπ ζην παίμηκν θάπνηνπ 

κνπζηθνχ νξγάλνπ. Αληηζέησο, ν ζθνπφο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο είλαη λα βειηησζεί ε 

ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ καζεηή κέζσ ησλ κνπζηθψλ εκπεηξηψλ. Οη επηκέξνπο 

ζηφρνη αιιαγήο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο πξνζνρήο, ηεο 
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ζπγθέληξσζεο, ηνπ ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ηεο απηνέθθξαζεο, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Tν ζεκαληηθφ γηα ην κνπζηθνζεξαπεπηή δελ είλαη λα ηξαγνπδήζεη ν καζεηήο ζε 

ζσζηφ ηνληθφ χςνο, αιιά λα εζηηάζεη ζηε βαζχηεξε ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο θσλήο ηνπ (Pellitteri, 2000). 

 

H  «ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία παξέκβαζεο» αλαθέξεηαη ελ κέξεη ζηε ινγηθή πίζσ απφ 

ηε ρξήζε ηεο  κνπζηθήο σο ζεξαπεία. Ζ βαζηθή ππφζεζε είλαη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν καζεηήο παίδεη κνπζηθή θαζξεθηίδεη θαη παξάιιεια ππνγξακκίδεη άιιεο 

ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. πζηεκαηηθέο παξεκβάζεηο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζηε κνπζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ελδείμεηο γηα αιιαγή θαη ζηελ ςπρνινγία ηνπ (Pellitteri, 2000). 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θάπνηνο καζεηήο λα παίδεη ην ηχκπαλν δπλαηά θαη γξήγνξα 

ζηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, ελψ αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα λα παίδεη πην απαιά θαη αξγά. Απηή ε αιιαγή 

ππνδειψλεη απμεκέλν βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξξχζκηζεο (π.ρ. έιεγρν 

παξνξκήζεσλ), απμεκέλε θνηλσληθή αληίιεςε (π.ρ. ζπλεηδεηνπνίεζε φηη παίδνπλ 

κνπζηθή θαη άιια άηνκα ηεο νκάδαο) θαη δηεπξεκέλε ηθαλφηεηα απηνέθθξαζεο (π.ρ. 

ζπλείδεζε δηαθφξσλ ζπλαηζζεκάησλ) (Pellitteri, 2000). 

 

1.5.3 Eθαξκνγέο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία αθνξά πνηθίινπο ηνκείο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα 

αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα δηάθνξεο αλάγθεο (Pellitteri, 2000). Αθνινπζεί κία 
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πεξηγξαθή ησλ δηεπηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ πνπ κπνξεί λα εληζρπζνχλ κέζσ ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

 

α) Λόγνο θαη νκηιία  

 

Ζ κνπζηθή, δηεξγαζία πνπ αθνξά ην δεμί εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην, κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηελ νκηιία, δηεξγαζία πνπ αθνξά ην αξηζηεξφ εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην. Οη 

ηνληζκνί ησλ κεισδηψλ είλαη ζεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ. Άηνκα πνπ έρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ληψζνπλ κεγαιχηεξε άλεζε κε ηηο κε επηθξηηηθέο θαη κε 

ιεθηηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ν θάζε θσλεηηθφο ήρνο είλαη απνδεθηφο σο 

δεκηνπξγηθφ θνκκάηη κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ. Οη θσλεηηθνί ήρνη κπνξνχλ λα 

εληζρπζνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεξαπεπηή θαη λα ελζσκαησζνχλ ζην ηξαγνχδη. 

 

Οη καζεηέο βξίζθνπλ γεληθά ηε κνπζηθή δηαζθεδαζηηθή θαη είλαη πξφζπκνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ ην εζσηεξηθφ θίλεηξν κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ νκηιία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη έλα κνπζηθφ φξγαλν πξνθέξνληαο ην φλνκά ηνπ. Έηζη, ε εθκάζεζε 

ιέμεσλ θαη ε άξζξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ (γηα παξάδεηγκα, ε εθκάζεζε ηεο αιθαβήηα γίλεηαη επθνιφηεξε κε ην 

ηξαγνχδη ABC). Όηαλ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο δεκηνπξγήζεη έλα άλεην θαη θηιηθφ πξνο 

ηελ ςπρνινγία ηνπ καζεηή πεξηβάιινλ, ν ηειεπηαίνο ραιαξψλεη θαη απνβάιιεη θάζε 

δπζθνιία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νκηιία, κε απνηέιεζκα λα αλαδχεηαη ε θπζηθή 

γιψζζα (Pellitteri, 2000). 

 

β) Φπζηθή θαη θηλαηζζεηηθή αλάπηπμε 
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Όπσο ζπκβαίλεη κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε, ε ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο λα πξνζθέξεη 

ραιάξσζε θαη θίλεηξα ζπλδέεηαη επίζεο κε ηε θπζηθή αλάπηπμε θαη απνζεξαπεία 

(remediation). Όηαλ έλαο καζεηήο κε πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε ρεξηνχ θαη βξαρίνλα 

ελζαξξχλεηαη λα θηάζεη έλα κνπζηθφ φξγαλν ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλν, είλαη 

δπλαηφλ λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα δηάηαζήο ηνπ. Οη εηδηθέο θηλήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην ρηχπεκα ηνπ ηχκπαλνπ κε ηε κπαγθέηα κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην 

εχξνο ησλ θηλήζεσλ. Γεληθφηεξα, ην θξάηεκα δηαθφξσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ απνηειεί 

επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ ζπγρξνληζκνχ θαη ηεο 

κπτθήο δχλακεο. Δμάιινπ, ε αξγή θαη απαιή κνπζηθή κπνξεί λα ραιαξψζεη ηηο 

κπτθέο ζπζπάζεηο θαη λα απμήζεη ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ κπψλ (Pellitteri, 2000). 

 

γ) Δθπαίδεπζε 

 

Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηδίσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη άιινο έλαο ηνκέαο πνπ κπνξεί λα εληζρπζεί κέζσ ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο. Ζ εθκάζεζε ηξαγνπδηψλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε κλεκνληθή 

ηθαλφηεηα θαη ηε ζπλδεηηθή ηθαλφηεηα κάζεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη 

φηαλ έλαο ήρνο ζπλδέεηαη κε κία έλλνηα (ε ιέμε αγειάδα κε ηνλ ήρν ηνπ 

κνπγθαλεηνχ), ή κε κία ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ζψκαηνο. Σν παίμηκν ηνπ ηχκπαλνπ, ην 

ξπζκηθφ ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ, ην ηξαγνχδη ζε δηαθνξεηηθά ηνληθά χςε, βνεζνχλ ηελ 

πνιπαηζζεηεξηαθή αλάπηπμε (νπηηθή, αθνπζηηθή, θηλαηζζεηηθή). Απηά ηα 

πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ραξάζζνληαο πεξηζζφηεξεο 

λεπξσληθέο νδνχο (Joseph, 1990, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Pellitteri, 2000, ζει.381). Ζ 

ίδηα ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία εληζρχεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Εεηείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ππάξρνπζεο ηθαλφηεηέο ηνπο κε 
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ηξφπν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ κνπζηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο 

πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη ηε κπαγθέηα κε ηξφπν ψζηε λα παίμεη ην ηχκπαλν. Κάπνηεο 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψλνληαη κε ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο λα  

δεκηνπξγήζνπλ  έλαλ ήρν ή κία θίλεζε δηαθνξεηηθή απφ ηνπο άιινπο καζεηέο ηεο 

νκάδαο. Κάηη ηέηνην απαηηεί αληίιεςε θαη κλήκε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ 

καζεηψλ, θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή θαη ζχγθξηζε ησλ δχν. 

Απηέο νη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή θαη ζε άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ θαη πάιη ε κνπζηθή παξέρεη ην θίλεηξν, ην 

εξέζηζκα θαη ηε δνκή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Pellitteri, 

2000). 

 

δ) Φπρνινγία 

 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία ζπλδέεηαη κε πνιινχο ηνκείο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Μία απφ 

απηέο, ν έιεγρνο παξνξκήζεσλ, έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Ο ξπζκφο θαη ν βαζηθφο κνπζηθφο παικφο είλαη βαζηθά ζηνηρεία. Όηαλ ν καζεηήο 

είλαη ζε ζέζε λα εζσηεξηθεχζεη ην ζπλερφκελν θαη ζηαζεξφ παικφ ελφο ηξαγνπδηνχ, 

αξρίδεη λα βηψλεη ηελ ηάμε θαη ηε δνκή. Ζ κνπζηθή ησλ παξνξκεηηθψλ αηφκσλ ηείλεη 

λα ζηεξείηαη παικνχ θαη νξγάλσζεο. Ζ ρξήζε ηεο ελππάξρνπζαο δνκήο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηελ αίζζεζε ηεο ηάμεο ζην άηνκν, θάηη πνπ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηελ πξνζθφιιεζε ζηνλ παικφ ηεο κνπζηθήο. Πξνθεηκέλνπ ν 

καζεηήο λα παίμεη έλα ηξαγνχδη κε επηηπρία, ζα πξέπεη λα ξπζκίζεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε (Pellitteri, 2000). 

 

ε) πκπεξίιεςε 
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Οη νκαδηθέο κνπζηθνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ηδαληθέο γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Όηαλ ηα κέιε κηαο νκάδαο 

παίδνπλ καδί κνπζηθή, ελψλνληαη κε έλαλ θνηλφ κνπζηθφ παικφ θαη απηή ε ελφηεηα 

ζπκβάιιεη ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο. Γεκηνπξγψληαο θαη παίδνληαο ελαιιάμ 

δηαθνξεηηθά κνπζηθά κνηίβα, ή παίδνληαο ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθά κνπζηθά φξγαλα, 

νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, ελφζσ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ε κνπζηθή παξέρεη έλα ηζρπξφ κέζν γηα ηελ εθδήισζε ησλ 

δπλακηθψλ ηεο νκάδαο. 

 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο βαζηθήο θνηλσληθήο 

αληίιεςεο, φπσο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο λα 

κηκεζεί κία θίλεζε ή έλα ξπζκηθφ ζηνηρείν θάπνηνπ άιινπ κέινπο. Ζ αλακνλή ζηε 

ζεηξά θαη ν έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο 

φπνπ έλα κνπζηθφ φξγαλν γπξίδεη απφ καζεηή ζε καζεηή, ππνρξεψλνληαο έηζη ηνλ 

θαζέλα λα πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά ηε δηθή ηνπ ζεηξά ελψ παίδεη ν άιινο. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη φηαλ δχν καζεηέο παίδνπλ ηαπηφρξνλα ζε έλα ηχκπαλν επεηδή ν έλαο 

πξέπεη λα ζέβεηαη ην ρψξν ηνπ άιινπ (Pellitteri, 2000). 

 

1.6 Mνπζηθνζεξαπεία θαη ΓΑΦ 

 

1.6.1   Δηζαγσγή 

 

Ζ λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή ηεο κνπζηθήο ζε 

γλσζηηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ νθείινληαη ζε 

λεπξνινγηθή αζζέλεηα ή αληθαλφηεηα. Δίλαη κία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 
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κνπζηθνζεξαπείαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ λεπξνεπηζηεκνληθά κνληέια κνπζηθήο 

αληίιεςεο θαη παξαγσγήο (Thaut, 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hardy, 2013, ζει. 

12). H ζεξαπεία ζηε λεπξνινγηθή κνπζηθνζεξαπεία εζηηάδεη ζηε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ 

θαη ησλ κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θινηψδεο 

πιαζηηθφηεηα. Παξαδνζηαθά ε κνπζηθνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη γλσζηηθψλ αλαγθψλ αηφκσλ κε ΓΑΦ 

(Kern and Humpal, 2012, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hardy, 2013, ζει.12). 

 

Tα βξέθε γελληνχληαη κε κία έκθπηε ‘επηθνηλσληαθή κνπζηθφηεηα’, πνπ νδεγεί πίζσ 

ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ εγθεθάινπ (Μalloch and 

Trevarthen, 2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Ζνlck, 2011, ζει. 4). Aθφκε θαη νη πνιχ 

πξψηκεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ γνληψλ θαη βξεθψλ εκπεξηέρνπλ παικφ, ξπζκφ, 

ζπγρξνληζκφ, ερφρξσκα, κεισδηθή θίλεζε θαη ζπληνληζκφ (Stern, 2000, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Ζνlck, 2011, ζει.4). Aπηά ηα ζηνηρεία θάλνπλ ην βξέθνο ηθαλφ λα 

ζπκκεηέρεη ζε κία κε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε, θάηη πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξφσξε απηή ζχλδεζε (Hart, 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Holck, 2011, ζει. 5). ηε 

κνπζηθνζεξαπεία είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί κία εληαηηθή κνπζηθή εθδνρή ηεο 

πξψηκεο αιιειεπίδξαζεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζνρήο, 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζε άηνκα, πνπ γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο έρνπλ πξνβιήκαηα κε απηέο ηηο δεμηφηεηεο (Holck, 2007, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Holck, 2011, ζει. 6). 

 

ε κία ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ ηξερνπζψλ παξεκβάζεσλ γηα άηνκα κε ΓΑΦ, ν  

Rossignol, 2009 (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Holck, 2011), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε κνπζηθνζεξαπεία ζεκεηψλεη πνιχ πςειά πνζoζηά απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οκνίσο, 
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ην Βξεηαληθφ Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ηελ έξεπλα ηεο ΓΑΦ, θαηαιήγεη φηη ππάξρνπλ 

ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία βάζεη εξεπλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο γηα άηνκα κε ΓΑΦ (Autism Intervention Research Trust, 2006-

2011, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Holck, 2011, ζει.2). 

 

H κνπζηθή ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή σο ζεξαπεπηηθφ κέζν, γηα ην ιφγν φηη 

πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα δνκήο, παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

πνηθηινκνξθία θαη ηελ επειημία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πην 

ζνβαξψλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΑΦ (Wigram, 2006). Δξεπλεηηθέο κειέηεο θαη θιηληθέο 

αλαθνξέο έρνπλ δείμεη φηη ε κνπζηθή πνπ δεκηνπξγείηαη απζφξκεηα θαη δεκηνπξγηθά 

κέζσ δνκεκέλνπ θαη επέιηθηνπ απηνζρεδηαζκνχ, αθελφο πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή 

θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ θαη αθεηέξνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο 

ακνηβαίαο, δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη παηρληδηνχ (Edgerton, 1994, Wigram, 

1999, 2000, Oldfield, 2001, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Wigram, 2006, ζει.536).  

 

Όπσο αλαθέξεη ν Gold, 2006, ε κνπζηθνζεξαπεία ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηα άηνκα κε ΓΑΦ  λα επηθνηλσλήζνπλ θαη 

λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κνπζηθνζεξαπεία 

αληηκεησπίδεη κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ.  

 

1.6.2 Πξνβιήκαηα αηόκσλ κε ΓΑΦ πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ηε 

κνπζηθνζεξαπεία 

 

α) Γλσζηηθά 
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Σν ηξαγνχδη θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνπζηθνζεξαπεία είλαη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ αξηζκεηηθή αλαγλψξηζε, κέηξεκα θαη επίιπζε αξηζκεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ κνπζηθνζεξαπεία πξνζθέξεη θίλεηξν θαη επηηξέπεη ζην καζεηή λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζε κία δξαζηεξηφηεηα γηα πεξηζζφηεξε ψξα. Δπεηδή ε κνπζηθή 

αθνξά θαη ηα δχν εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα, κπνξεί λα δηεγείξεη ηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνθαηάζηαζε δεμηνηήησλ ιφγνπ θαη νκηιίαο 

(Guy, 2005). 

 

β) Λόγνπ 

 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία βνεζάεη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα νκηιίαο λα επηθνηλσλήζνπλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ κε ιεθηηθά. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε κνπζηθή 

βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ηνπ ιφγνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

νκηιίαο. Σν ηξαγνχδη είλαη κία απνηειεζκαηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε επθξάδεηα, ν ηφλνο θαη ε έληαζε ηνπ ιφγνπ. Σν ξπζκηθφ 

ηξαγνχδη αληίζηνηρα πξνσζεί ηνλ πξνθνξηθφ ξπζκφ. Σέινο, νη κνπζηθνί δηάινγνη, 

φπνπ νη καζεηέο παίδνπλ ελαιιάμ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, πξνσζνχλ ηνλ πξνθνξηθφ 

δηάινγν (Guy, 2005). 

 

γ) Κίλεζεο 

 

Σν ξπζκηθφ ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηε κνπζηθή βνεζάεη πνιχ ζηελ νξγάλσζε 

ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ. Οη αθνπζηηθέο, νη ιεπηέο 

θηλεηηθέο, νη αηζζεηηθν-θηλεηηθέο θαη νη αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο δεμηφηεηεο εληζρχνληαη 
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κέζσ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Δηδηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ 

πξνβιήκαηα ζπγρξνληζκνχ θαη ηζνξξνπίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην ξπζκηθφ ρηχπεκα κε 

μπιάθηα ηαπηφρξνλα κε έλα αθφκε κέινο ηεο νκάδαο απαηηεί θαιή ζπλεξγαζία θαη 

ζπγρξνληζκφ θαη είλαη έλαο δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο γηα ηε βειηίσζε θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Δπίζεο, επεηδή ν ξπζκφο είλαη έλα ζηνηρείν δνκεκέλν θαη πξνβιέςηκν, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηψζεη ην ξπζκφ ηνπ βαδίζκαηνο (Guy, 2005). 

 

δ) Κνηλσληθά 

 

Σξαγνχδηα βαζηζκέλα ζε ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηησζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, φπσο ην απφ θνηλνχ παίμηκν 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, νη εξσηαπαληήζεηο θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

ε κηα ζπλεδξία κνπζηθνζεξαπείαο ν καζεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα παίμεη παηρλίδηα 

ξφισλ, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γελίθεπζε αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ ζε 

θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Άιιεο δεμηφηεηεο, φπσο ε νπηηθή επαθή, κπνξεί 

λα εληζρπζεί κέζσ ζπλεξγαηηθνχ παημίκαηνο κνπζηθψλ νξγάλσλ (Guy, 2005). 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ιφγνη πνπ θάλνπλ ηηο κνπζηθνζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο γηα ηα άηνκα κε ΓΑΦ. Πξψηνλ, ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ειιεηκαηηθή πξνζνρή, θνηλσληθή απνκφλσζε, ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, άηππε πνιπαηζζεηεξηαθή αληίιεςε, θησρή θηλεηηθφηεηα θαη 

ζπκπεξηθνξά (Srinivasan, 2013). Γεχηεξνλ, ηα άηνκα κε ΓΑΦ  βξίζθνπλ ηηο κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαζθεδαζηηθέο ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο κνπζηθήο ηνπο 

αληίιεςεο (Heaton, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013). ε ζχγθξηζε κε 
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ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο έρνπλ απμεκέλεο ηθαλφηεηεο δηαζηεκαηηθήο αληίιεςεο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ απμεκέλε ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο δηαζηεκάησλ,  

ραξαθηεξηζκνχ δηαζηεκάησλ (Heaton, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 

2013) θαη δηάθξηζεο δηαζηεκάησλ (Bonnel et al., 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Srinivasan, 2013). Σξίηνλ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε κνπζηθή απνηεινχλ 

κε εθθνβηζηηθέο εκπεηξίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα κε ΓΑΦ εμεξεπλνχλ 

απζφξκεηα δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα, κε ηνλ εθπαηδεπηή λα ζπκκεηέρεη θαη λα 

αληηγξάθεη ηηο πξάμεηο ηνπ καζεηή. Σα άηνκα κε ΓΑΦ  έρνπλ δπζθνιία ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε νκάδεο καζεηψλ, παξέρνπλ εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κέζα 

ζε έλα πξνβιέςηκν θαη άλεην πεξηβάιινλ κε ηνπο άιινπο καζεηέο (Darrow and 

Armstrong, 1999; Allgood, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013). 

 

 ε κία αλνηθηνχ ηχπνπ κειέηε 8 ελειίθσλ κε ΓΑΦ, θάλεθε φηη 60 ιεπηά 

εβδνκαδηαίαο κνπζηθνζεξαπείαο κε ηξαγνχδη, παίμηκν ηχκπαλνπ θαη πηάλνπ, ζε 

δηάξθεηα 52 εβδνκάδσλ, νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ΓΑΦ. ε κία αθφκε αλνηθηνχ ηχπνπ κειέηε 4 παηδηψλ κε ΓΑΦ, ε κνπζηθνζεξαπεία 

νδήγεζε αληίζηνηρα ζε βειηηψζεηο ησλ δεμηνηήησλ παηρληδηνχ. ε κία 

ηπραηνπνηεκέλε, ειεγρφκελε κειέηε 15 παηδηψλ κε ΓΑΦ, ε ρξήζε απηνζρεδηαζηηθήο 

κνπζηθήο νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή πξνζνρή θαη 

ζηε δηάξθεηα ηεο νπηηθήο επαθήο, ζε ζχγθξηζε κε ζπλεδξίεο κε παηρλίδηα (Rossignol, 

2009). 

 

1.6.3 Πνιπζπζηεκηθή επίδξαζε ησλ κνπζηθώλ εκπεηξηώλ 
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ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε κνπζηθνζεξαπεία 

πξνσζεί ηηο επηθνηλσληαθέο, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο, αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ. 

 

α) Δπίδξαζε ησλ κνπζηθώλ εκπεηξηώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο θαη  

     επηθνηλσλίαο 

 

Οη κνπζηθέο εκπεηξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηξαγνχδη θαη παίμηκν κνπζηθψλ νξγάλσλ 

απαηηνχλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ κνπζηθή θαη ε γιψζζα 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηεο ηεξαξρηθήο ηνπο δηάηαμεο: νη 

κηθξφηεξεο κνλάδεο φπσο νη λφηεο θαη ηα γξάκκαηα-ζπιιαβέο, ελζσκαηψλνληαη ζε 

κεγαιχηεξεο κνλάδεο, φπσο νη ζπγρνξδίεο θαη νη ιέμεηο-πξνηάζεηο (Molnar-Szakacs 

and Overy, 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.15). Δπίζεο, ε γιψζζα 

θαη ε κνπζηθή έρνπλ κεηαμχ ηνπο κεγάιε νκνηφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο αθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο, ζηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο θαη ηεο αιθαβήηνπ (Kraus Chandrasekaran,2010, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.15), φπσο επίζεο θαη ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε 

πξνζνρή θαη ε κλήκε (Patel et al., 1998; Foxton et al., 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Srinivasan, 2013, ζει.15). Απηέο νη νκνηφηεηεο επηηξέπνπλ εχθνιε κεηαθνξά 

κάζεζεο κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο γιψζζαο (Tallal and Gaab, 2006, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.16). Μία πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε απνθάιπςε 

φηη νη ελεξγέο ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηξαγνχδη θαη παίμηκν 

κνπζηθήο, νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή πξφνδν ζε δεμηφηεηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ζε δεμηφηεηεο κε ιεθηηθήο, ρεηξνλνκηαθήο επηθνηλσλίαο ζε άηνκα κε ΓΑΦ 

(Gold et al., 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.12). 
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β) Δπίδξαζε ησλ κνπζηθώλ εκπεηξηώλ ζηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή   

    αλάπηπμε θαη ζηηο δεμηόηεηεο ζπκπεξηθνξάο 

 

Σν ηξαγνχδη ή ην παίμηκν κνπζηθψλ νξγάλσλ ζε δπάδεο ή νκάδεο καζεηψλ 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. πγρξνληζκέλεο 

θηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ξπζκηθψλ αζθήζεσλ ή κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, φπσο θαη ην 

νκαδηθφ ηξαγνχδη, δεκηνπξγνχλ αηκφζθαηξα ζπλεξγαζίαο, αίζζεκα θνηλνχ ζθνπνχ 

θαη νκαδηθφηεηαο, πνπ ππξνδνηνχλ ηελ θνηλσληθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

(Marsh et al., 2009; Overy and Molnar-Szakacs, 2009; Kirschner and Tomasello, 

2010, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει. 5). Eπηπιένλ, νη κνπζηθέο νκάδεο 

παξέρνπλ επθαηξίεο γηα κάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε κίκεζε, ε αλακνλή 

ζηε ζεηξά, ε θνηλσληθή ακνηβαηφηεηα, ε θνηλή πξνζνρή, ην κνίξαζκα, ε 

ελζπλαίζζεζε (Overy and Molnar-Szakacs, 2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 

2013, ζει.5), ηνκείο πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ. Καζψο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κνπζηθά παηρλίδηα, νη καζεηέο κηκνχληαη θαη ζπγρξνλίδνληαη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, θάηη πνπ ζηαδηαθά ηνπο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνζέζεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ (Overy and Molnar-Szakacs, 2009).  

 

Οη Overy θαη Molnar-Szakacs ηζρπξίδνληαη φηη ην νκαδηθφ παίμηκν κνπζηθήο θαη ην 

ηξαγνχδη εθθξάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ ζπκκέηνρνπ θαη πξνάγεη ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα.  Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα ηα άηνκα κε ΓΑΦ, δεδνκέλσλ 

ησλ δπζθνιηψλ ηνπο λα ζπλαηζζάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ. 

Δπηπιένλ ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ραξά, ε ιχπε, ν ζπκφο θαη ν θφβνο, 

κπνξνχλ λα θνηλνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ζηνλ αθξναηή κε ηε ρξήζε κνπζηθψλ 
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ζηνηρείσλ, φπσο ν ξπζκφο θαη ε έληαζε ηεο κνπζηθήο, θαζψο θαη ν ηνληζκφο θαη νη 

παχζεηο ηεο θσλήο (Katagiri, 2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.15). 

 

Tα άηνκα κε ΓΑΦ αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ 

ηεο κνπζηθήο, παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ (Heaton et al., 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Srinivasan, 2013, ζει.15). Eπνκέλσο, πηζηεχεηαη φηη νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αθξφαζε, ηξαγνχδη, θηλήζεηο θαη παίμηκν κνπζηθήο, παξέρνπλ 

κεγάιεο επθαηξίεο γηα ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε άηνκα κε ΓΑΦ. Δπηπιένλ νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηηπρία γηα λα κεηψζνπλ πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο 

απηνηξαπκαηηζκνχο, επηζεηηθή θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά ζηα άηνκα κε ΓΑΦ 

(Wood, 1991; Gunter et al., 1993; Clauss, 1994; Orr et at., 1998; Brownell, 2002; 

Pasiali, 2004; Rapp, 2007;Devlin et al., 2008;Carnahan et al., 2009; Lanovaz et al., 

2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013). Τπάξρνπλ απνδείμεηο, φηη ηφζν νη 

ελήιηθεο φζν θαη ηα παηδηά επηδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ελζπλαίζζεζε απέλαληη ζηα ππφινηπα άηνκα ηεο νκάδαο, αθνχ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

ζπγρξνληζκέλε νκαδηθή κνπζηθή εκπεηξία (Αnshel and Kipper, 1988; Wiltermuth and 

Heath, 2009; Kirschner and Tomasello, 2010, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 

2013, ζει.15). 

 

γ) Δπίδξαζε ησλ κνπζηθώλ εκπεηξηώλ ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ αδξώλ θαη ιεπηώλ 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 
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Πνηθίιεο ξπζκηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ην ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ, ην 

πεξπάηεκα ή ην γξήγνξν βάδηζκα ζχκθσλα κε έλα κνπζηθφ άθνπζκα παξέρνπλ 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αδξψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Δπηπξφζζεηα, κνπζηθέο εκπεηξίεο πνπ απαηηνχλ ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

παημίκαηνο ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, φπσο πηάλν, θηζάξα ή ηχκπαλν, 

πξνσζνχλ ην ιεπηφ θηλεηηθφ ζπγρξνληζκφ θαη ηελ θηλεηηθή αιιεινπρία, παξέρνληαο 

πνηθίιεο επθαηξίεο γηα πξαθηηθή, ηειεηνπνίεζε θαη ζπγρξνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ησλ 

δαθηχισλ, ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ (Rodriguez-Fornells et al., 2012, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Srinivasan, 2013). Σα άηνκα κε ΓΑΦ έρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο αδξέο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ζηνλ ακθίπιεπξν θηλεηηθφ ζπληνληζκφ (Green et al., 2009; 

Fournier et al., 2010, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013), ζηελ ηζνξξνπία 

(Minshew et al., 2004, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013), θαη ζην βάδηζκα 

(Vilensky et al., 1981; Ζallett et al., 1993, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013), 

θαζψο επίζεο θαη ιεπηέο θηλεηηθέο θαζπζηεξήζεηο (Provost et al., 2007; Downey and 

Rapport, 2012, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013), πνπ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο παηρλίδηα κνπζηθήο θαη θίλεζεο κε ζηφρν 

ζπγθεθξηκέλεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (Srinivasan, 2013). 

 

1.6.4    ύγρξνλεο κνπζηθνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα άηνκα κε ΓΑΦ θαη    

άιιεο εηδηθέο αλάγθεο 

 

α) Αθνπζηηθή ραξηνγξάθεζε θηλεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη Θεξαπεία κεισδηθνύ            

    ηνληζκνύ (Αuditory Motor Mapping Training (AMMT) and Melodic      

    Intonation Training (MIT)). 
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Ζ κέζνδνο απηή δηεπθνιχλεη ηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε άηνκα ρσξίο ή κε θησρφ ιφγν, 

δίλνληαο βάζε ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ήρσλ πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη (κε ρηχπεκα ηνπ 

ηπκπάλνπ ή ησλ δαθηχισλ) θαη ζε αξζξσηηθέο θηλήζεηο ή αθνπζηηθή-θηλεηηθή 

ραξηνγξάθεζε (Sparks et al., 1974; Carroll, 1996; Roper, 2003; Ννrton et al., 2009; 

Wan et al., 2011, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.11). H Αθνπζηηθή 

ραξηνγξάθεζε θηλεηηθήο εθπαίδεπζεο (Αuditory Motor Mapping Training, AMMT) 

ζπλδπάδεη θξηηηθά ζηνηρεία αθξφαζεο ηνπ ηνληζκνχ θαη ηνπ ρηππήκαηνο ηνπ 

ηπκπάλνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή, ηξαγνχδη κε ηνλ ίδην ηνληζκφ θαη ζχλζεζε 

κνπζηθήο κε ρηχπεκα ελφο δεπγαξηνχ θνπξδηζκέλσλ ηπκπάλσλ. Oη ζεξαπεπηέο 

βαζίδνληαη αξρηθά ζε απιέο ιέμεηο θαη ρηππήκαηα ησλ ηπκπάλσλ, ηα νπνία 

εμειίζζνπλ ζε κνλνθσληθφ ηξαγνχδη θαη κνπζηθή ζχλζεζε. Ηζρπξίδνληαη φηη ηειηθά ν 

καζεηήο παξάγεη ηηο ιέμεηο κφλνο ηνπ, ρσξίο θακία βνήζεηα απφ ην ζεξαπεπηή. 

Μαζεηέο κε ΓΑΦ ρσξίο ιφγν έδεημαλ κεγάιε πξφνδν ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αξζξψλνπλ ιέμεηο θαη θξάζεηο, αθνινπζψληαο κία παξέκβαζε ΑΜΜΣ 8 εβδνκάδσλ. 

Καηά παξφκνην ηξφπν, ε Θεξαπεία κεισδηθνχ ηνληζκνχ (Melodic Intonation 

Training, MIT) αθνξά ηξαγνχδη θαη ζπλδπαζκέλεο ξπζκηθέο θηλήζεηο, θάηη πνπ 

εληζρχεη ηα θσλήκαηα θαη ηελ παξαγσγή ιφγνπ (Roper, 2003; Νorton et al., 2009, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.11). 

 

β) Ρπζκηθή εμάζθεζε (Rhythm training) 

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζπγρξνληζκνχ ζηελ νκηιία, 

ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ, ηελ αληίιεςε θαη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ζηα άηνκα κε 

δπζιεμία. Απηά ηα άηνκα βειηίσζαλ θαηά πνιχ ηηο θσλνινγηθέο θαη νξζνγξαθηθέο 

δεμηφηεηέο ηνπο κεηά απφ κία ξπζκηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε πάλσ ζε 
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θξηηηθά ζηνηρεία ηξαγνπδηνχ, ζπλεξγαηηθνχ παημίκαηνο κνπζηθήο θαη ζσκαηηθψλ 

ξπζκηθψλ θηλήζεσλ (Overy, 2008, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.12). 

Ζ πνιπαηζζεηεξηαθή εκπεηξία πνπ βαζίζηεθε ζην ξπζκφ θαη ην ζπγρξνληζκφ 

δηεπθφιπλε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ρξνληθήο επεμεξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία 

(Srinivasan, 2013). 

 

γ) Απηνζρεδηαζηηθή κνπζηθνζεξαπεία (Improvisational music therapy) 

 

Eίλαη κία εμαηνκηθεπκέλε, καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηα 

άηνκα κε ΓΑΦ (Kim et al., 2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει.12). 

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ν ζεξαπεπηήο ρξεζηκνπνηεί απηνζρέδηεο, θνηλέο κνπζηθέο 

εκπεηξίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπγρξνληζκφο κε ηε κνπζηθή θαη κε-κνπζηθή, 

κε-ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. Σέηνηνπ είδνπο κνπζηθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ 

ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ καζεηή βνεζάεη λα αλαπηπρζεί έλα κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ δχν, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δηεπθνιχλεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο αλακνλή 

ζηε ζεηξά, κίκεζε, θνηλή πξνζνρή, θαζψο επίζεο θαη δεμηφηεηεο ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο (Kim et al., 2008, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Srinivasan, 2013, ζει. 12). 

Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ (Kim et al., 2008, 2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Srinivasan, 2013, ζει.12). 

 

1.6.5 Πξνγξάκκαηα Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο θαη άιιεο ζεξαπείεο ήρνπ γηα 

ΓΑΦ 
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Γεδνκέλεο ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο ΓΑΦ θαη ηνπ ζηνηρείνπ φηη δελ ππάξρεη κία θαη κφλν 

γλσζηή αηηηνινγία, έρνπλ αλαπηπρζεί κία ζεηξά παξεκβάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ. 

Πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηηο βαζηθέο 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο ηεο ΓΑΦ, θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο θαη κία 

κεγάιε ζεηξά ‘ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ’, φπσο δίαηηεο, βηηακίλεο, αθνπζηηθή θαη 

αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε. πλνιηθά, νη εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο κέζνδνη 

παξακέλνπλ νη ζηπινβάηεο ησλ ζεξαπεηψλ (Barker, 1995, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Sinha, 2004, ζει.3). Οη θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο είλαη ρξήζηκεο πξνζζήθεο ζηηο 

παξεκβάζεηο ζπκπεξηθνξάο γηα ηε βειηίσζε ζπλλνζεξψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο 

ππεξθηλεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα θαη ηδενςπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γελ 

επεξεάδνπλ θαη’αλάγθε ηηο βαζχηεξεο θνηλσληθέο δπζθνιίεο (Gringras, 2000). 

Πνιιέο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ηεο ΓΑΦ είλαη ρξνλνβφξεο θαη αθξηβέο. 

Χζηφζν, αλέθδνηεο αλαθνξέο βειηίσζεο ή ζεξαπείαο έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρηζή 

ηνπο, παξά ηελ έιιεηςε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θιηληθψλ δνθηκψλ. Μία απφ απηέο 

ηηο ζεξαπείεο πεξηιακβάλεη ζεηξά απφ ζεξαπείεο ήρνπ θαη αθνπζηηθήο νινθιήξσζεο, 

φπσο:   

 

α) Πξόγξακκα Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο (κέζνδνο Berard) 

 

H κέζνδνο απηή αλαπηχρζεθε αξρηθά ζηε Γαιιία ην 1982 θαη κεηαθξάζηεθε ζηα 

αγγιηθά ην 1983. χκθσλα κε ην Berard, ε αθχζηθε επαηζζεζία ή απάζεηα απέλαληη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπρλφηεηεο ή ερεηηθά θχκαηα, αλεμαξηήησο ηεο ζπλνιηθήο 

αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο, ζπλδέεηαη κε κία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

κάζεζεο (Βerard, 1993, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Sinha, 2004, ζει.3). Ο Βerard 

πίζηεπε, πσο ην Πξφγξακκα Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο (Αuditory Integration 
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Training, ΑΗΣ) ζα επέθεξε κία εθ λένπ εθπαίδεπζε ηεο αθνπζηηθήο δηαδηθαζίαο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλέθεξε βειηίσζε ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

κάζεζεο. Δθάξκνδε ην ΑΗΣ ζε κία ζεηξά δηαηαξαρψλ πνπ πεξηιάκβαλε ΓΑΦ, 

θαηάζιηςε, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Κάπνηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ΓΑΦ, φπσο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο θαη 

έληνλε ζιίςε απνδίδνληαη ζε δηαζηξεβισκέλεο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο. Δθφζνλ 

ην ΑΗΣ αληηκεησπίδεη εηδηθά ηελ αλψκαιε επαηζζεζία ζηνλ ήρν, κπνξεί λα βειηηψζεη  

ην πξφβιεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζπλνδά ζπκπηψκαηα. Σν ΑΗΣ δηαξθεί 10 κέξεο 

θαη πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλά δχν κηζάσξεο ζπλεδξίεο αθξφαζεο ζε ειεθηξνληθά 

ηξνπνπνηεκέλε κνπζηθή, πνπ θηάλεη κε αθνπζηηθά ζηα απηηά ηνπ καζεηή. Ζ ζπζθεπή 

ηνπ ΑΗΣ ρξεζηκνπνηεί θίιηξα πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πςειέο ζπρλφηεηεο ζηηο 

νπνίεο παξαηεξείηαη θαη ε ππεξεπαηζζεζία θαη κεηαθέξεη ήρνπο δηακνξθσκέλνπο κε 

ηπραία απφζβεζε ησλ ςειψλ θαη ρακειψλ ζπρλνηήησλ θαη εληάζεσλ (Berard, 1993, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Sinha, 2004). 

 

β) Μέζνδνο Tomatis 

 

H ζεξαπεία ήρνπ Tomatis, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dr Alfred Tomatis, 

ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά ηξνπνπνηεκέλε αλζξψπηλε θσλή θαη κνπζηθή, πνπ 

κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ ‘Ζιεθηξνληθνχ Απηηνχ’ (Baumgaertel, 1999, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Sinha, 2004, ζει.3). Tα πξνγξάκκαηα είλαη εμαηνκηθεπκέλα κε 

δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ζεξαπείαο θαη πξνγξακκαηηζκέλα δηαιείκκαηα κεηαμχ ησλ 

ζπλεδξηψλ. 

 

γ) Θεξαπεία ήρνπ Samonas 
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H Θεξαπεία Samonas πεξηιακβάλεη αθξφαζε ζε θηιηξαξηζκέλε κνπζηθή, θσλή θαη 

ήρνπο ηεο θχζεο, εγγξακκέλα ζε δίζθν κέζσ αθνπζηηθψλ. Ζ ζεξαπεία 

πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ζεξαπεπηή αθφκε θαη ζην ζπίηη ηνπ καζεηή. 

Ζ ζεξαπεία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Steinbach, ν νπνίνο βαζίζηεθε ζηε δνπιεηά ηνπ 

Tomatis (Boon, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Sinha, 2004, ζει.3). H δηάξθεηα θαη ε 

ζπρλφηεηα ηεο ζεξαπείαο θαζνξίδεηαη απφ ην ζεξαπεπηή εηδηθά γηα ηνλ θάζε καζεηή 

θαη δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

 

ηελ πξάμε, θαη νη ηξείο παξαπάλσ κέζνδνη αθνξνχλ αθξφαζε ζε ειεθηξνληθά 

ηξνπνπνηεκέλε κνπζηθή γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη έρνπλ ζθνπφ λα 

βειηηψζνπλ ηα αθνπζηηθά πξνβιήκαηα θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηε ζπγθέληξσζε. Ο 

θάζε ζεξαπεπηήο εθαξκφδεη ηε κέζνδν πνπ ηαηξηάδεη ζηε δηθή ηνπ δηδαζθαιία, 

παξαιιάζζνληάο ηελ ελδερνκέλσο πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηάμεη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή ηνπ (Sinha, 2004). 

     

1.7 Aλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ κνπζηθήο γηα καζεηέο κε ΓΑΦ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κνπζηθήο γηα 

καζεηέο κε ΓΑΦ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε απφ ην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ην 2004. 

 

1.7.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ Δηδηθή Αγσγή παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα 

καο. Σν λνκηθφ πιαίζην, ηδηαίηεξα φπσο δηακνξθψζεθε κε ην λφκν 2817/2000 έρεη 
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εθζπγρξνληζηεί θαη ελαξκνληζζεί κε ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

κέζα ζηα θνηλά ζρνιεία. Έρνπλ, επίζεο, δεκηνπξγεζεί αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο 

ζρνιηθέο δνκέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Σκήκαηα πκπεξίιεςεο κέζα ζηα ζρνιεία 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηα Δηδηθά ρνιεία γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ηα Πξνγξάκκαηα πκπεξίιεςεο, ηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηα ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο, ηα Κέληξα 

Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θιπ. 

Αθφκα έρνπλ πινπνηεζεί πνιιά πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο, επηκφξθσζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε 

δηδαζθαιία καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παγθφζκηα αιιά θαη ζηε ρψξα καο, έρεη εδξαησζεί ε άπνςε πσο 

φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε αλάγθε ή ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εζληθή, πνιηηηζκηθή ή θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα, πξέπεη λα 

έρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο κέζα ζε έλα ζρνιείν γηα 

φινπο. Ζ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ππεξβαίλεη ηελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, πεξηιακβάλνληαο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε-πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά. Ζ δηαζθάιηζε, δειαδή, ηεο χπαξμεο ίζσλ επθαηξηψλ 

πξνυπνζέηεη απφ ηε κηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζε απηέο 

ηνπ γεληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη απφ ηελ άιιε, ηε ιήςε κέηξσλ ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο έληαμεο/ζπλεθπαίδεπζεο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο είλαη επέιηθηα, ελψ 
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παξέρνληαη παξάιιεια θαη δηαθνξνπνηεκέλα ή εηδηθά ΑΠ γηα θάζε θαηεγνξία 

καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 

ηελ Διιάδα, παξά ην γεγνλφο φηη ε Δηδηθή Αγσγή ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλα πάλσ απφ 

25 ρξφληα, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα θαηάιιεια ΑΠ, πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ησλ ζηφρσλ 

δηδαζθαιίαο ζηηο δηάθνξεο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο ή ηελ αλεπηηπρή πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο ηνπ ΑΠ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ζέηνπλ ζε 

ζνβαξή ακθηζβήηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξερφκελεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηε 

ρψξα καο. Αθφκε, ακθηζβεηείηαη, ε ίζε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζην βαζκφ πνπ 

δελ εθαξκφδεηαη ην ίδην ΑΠ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο.  

 

Ζ δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο αξζξψζεθε πξφζθαηα θαηά ηε 

ζχλνδν ηεο 48
εο

 Γηεζλνχο Γηάζθεςεο ηεο Unesco γηα ηελ Δθπαίδεπζε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γελεχε ην Ννέκβξην ηνπ 2008, φπνπ αλαγλσξίδεηαη φηη «ε 

ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζην λα 

πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζε φινπο, κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνζδνθίεο κάζεζεο 

ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, ζηνρεχνληαο ζηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

δηαθξίζεσλ» (Unesco, 2009, p.126, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Mitchell, 2010). 

 

Σα ηειεπηαία 40 ρξφληα ν ηνκέαο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο έρεη 

κεηαηξαπεί ζε ζέκα χςηζηεο ζεκαζίαο θαη δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο (Μitchell,  2010). 

Αθφκε θη έηζη, ε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε δελ λνείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα, ηφζν ζε 



45 

 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν (Hegarty, 2001, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Mitchell, 2010). Παξά ηε δηεζλνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

εθπαίδεπζεο, γηα κηα ζεηξά απφ θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, ηζηνξηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο ιφγνπο, ε εθαξκνγή ηεο είλαη άληζε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη θπξίσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ νη νηθνλνκηθνί πφξνη είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνη θαη 

κφιηο ην 2% ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ιακβάλνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε (Μitchell, 

2010). 

 

 Οη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην 

ζρνιείν, ζηελ εξγαζία θαη ζπλνιηθά ζηελ θνηλσλία αλαδεηθλχνπλ επηηαθηηθά ηελ 

αλάγθε γηα νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο.   Όκσο, 

γηα λα είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο, επηζηεκνληθήο θαη θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαηάιιεισλ ΑΠ, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε θαηεγνξίαο αιιά θαη θάζε παηδηνχ ζηελ εηδηθή αγσγή, 

ψζηε λα κπνξεί λα πινπνηείηαη ε εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζή ηνπ. 

 

ην λφκν 3699/2008 ηεο Δηδηθήο Αγσγήο νξίδνληαη ζαθψο νη θαηεγνξίεο καζεηψλ 

πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαη ε ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πνιηηείαο λα 

εθαξκφζεη εηδηθά πξνγξάκκαηα, κεζφδνπο θαη πιηθφ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηα πιαίζηα θπξίσο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εθπφλεζε ην 2004 Δληαίν Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην θαη λέα 

ΑΠ γηα ηελ εηδηθή αγσγή. Ζ πξνζπάζεηα απηή έγηλε γηα λα ελαξκνληζζνχλ ηα ΑΠ 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο γλψζεο, ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο αιιά θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ 
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εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο γηα έληαμε θαη 

ηζφηηκε εθπαίδεπζε ζε έλα εληαίν ζρνιείν. 

 

To Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην αληαπνθξηλφκελν ζηηο παξαπάλσ αλάγθεο ηνπ ρψξνπ ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ελφο αξθεηά θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο κε 

ζθνπφ: α) ηελ πιήξε ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη β) ηε κειέηε 

θαη εθπφλεζε/πξνζαξκνγή ΑΠ γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Σν πξφγξακκα απηφ εληάρζεθε ζην 2
ν
 Δπηρεηξεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (2
ν
 ΔΠΔΑΔΚ) ηνπ ΤΠΔΠΘ 

θαη πινπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 2003-2004.  

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ΑΠ Δηδηθήο Αγσγήο πεξηιακβάλεη 6 θαηεγνξίεο καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο: α) κε βαξηά θαη κέηξηα-ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, β) κε 

πξνβιήκαηα αθνήο, γ) κε πξνβιήκαηα φξαζεο, δ) κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ε) κε 

απηηζκφ, ζη) κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο (ηπθινθσθά). 

Γεληθά ην ζεσξεηηθφ θηινζνθηθφ ππφβαζξν πνπ πιαηζίσζε ην έξγν απηφ αληιήζεθε 

απφ ηα λέα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη ηελ ηζφηηκε 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ έξγνπ απηνχ 

ήηαλ δηηηφο: 

α) λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα ηε ραξηνγξάθεζε πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ελζσκάησζεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζην εληαίν εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, 

β)  λα δεκηνπξγεζνχλ πξννπηηθέο κέζσ ησλ ΑΠ γηα πςειήο πνηφηεηαο, απαηηεηηθήο, 

ηζφηηκεο θαη θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ 

θνηηνχλ ζηηο δηάθνξεο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 
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1.7.2 Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηόρσλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ κε 

ΓΑΦ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ 

ρξεηάδεηαη λα δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ΓΑΦ: 

1) Σα άηνκα κε ΓΑΦ έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

2) Ο ηξφπνο ζθέςεο ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ δελ είλαη θαηψηεξνο αιιά  

δηαθνξεηηθφο 

3) Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ είλαη λα αιιάμεη ην ίδην ην άηνκν θαη ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ, αιιά λα ην βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη θαη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ, κε ζεβαζκφ ζηηο δηαθνξέο, ηηο ηδηαίηεξεο 

πξνηηκήζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη βνεζεηηθή ε 

κεηαθνξά ηεο «γέθπξαο» πνπ ρσξίδεη θαη ελψλεη ην άηνκν κε απηηζκφ θαη 

ηνπο άιινπο. Σν έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δψζεη ζην παηδί κε ΓΑΦ ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα ζέιεη θαη λα κπνξεί λα «δηαζρίζεη» ηε γέθπξα 

κφλν ηνπ γηα λα βξεζεί ζηελ άιιε άθξε ηεο. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη νη άιινη 

πνπ βξίζθνληαη απέλαληί ηνπ θαηαλννχλ ηηο δηαθνξέο ηνπ θαη ηηο απνδέρνληαη 

κε ππνκνλή θαη ζεβαζκφ. 

 

 χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.3699/2008) αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε κέξηκλα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιηθφ πιαίζην αιιά θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

εηδηθήο αγσγήο. 
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Ζ άπνςε φηη φια ηα παηδηά δηθαηνχληαη πξφζβαζε ζηα ΑΠ αλαιχεηαη ζε δχν 

άμνλεο. Καηαξρήλ, νη καζεηέο κε ΓΑΦ δηθαηνχληαη πξφζβαζε ζε έλα «επξχ θαη 

ηζνξξνπεκέλν» ΑΠ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα ΑΠ δελ πεξηνξίδνληαη ζε πξνζαξκνγέο 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ (φπσο ε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά, ε 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ηα Δηθαζηηθά, ε Μνπζηθή, ε Πιεξνθνξηθή θαη ε 

Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή) αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ (φπσο νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ε επηθνηλσλία, ην παηρλίδη, ε απηνεμππεξέηεζε). Καηά δεχηεξν ιφγν, 

έρνπλ αλάγθε απφ ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηα ΑΠ. Οη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Όκσο, γηα ηνπο καζεηέο κε 

ΓΑΦ ε ρξήζε ηέηνησλ κεζφδσλ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην ΑΠ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ηδηαίηεξε θχζε ησλ αηφκσλ απηψλ πξνζδηνξίδεη ηφζν ην πεξηερφκελν, 

φζν θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ ΑΠ. πλεπψο, νη ζηφρνη ηεο πξφζβαζεο ησλ 

καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηα ΑΠ ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ απηψλ. 

 

Σα ΑΠ γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ είλαη ζθφπηκν λα:  

 αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο γλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο, πνπ πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν θαη ηελ ειηθία ηνπο, 

 αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα, 

 επηθεληξψλνληαη ζηε δηακφξθσζε ζθεπηφκελσλ καζεηψλ, πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ηα ΑΠ πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηε 

δηδαζθαιία δεμηνηήησλ γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, φπνπ νη 

καζεηέο κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θαη ρξφληεο δπζθνιίεο.  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ νη πξνζαξκνγέο ησλ ΑΠ επεθηείλνληαη ζηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ. Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο 

απηνί έρνπλ αλάγθε απφ: α) δνκεκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, β) ζηαζεξφ εκεξήζην 

πξφγξακκα, γ) έλαο-πξνο-έλαλ δηδαζθαιία (θαη ιηγφηεξν απφ νκαδηθή δηδαζθαιία), δ) 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο (νπηηθνπνηεκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ, θπζηθή 

θαζνδήγεζε) θαη δ) εκπινπηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε επίθεληξν ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Γεληθά ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κείσζε ηεο γλσζηηθήο ζχγρπζεο θαη ηνπ άγρνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηελ επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή 

λα ειέγρεη ην πεξηβάιινλ θαη λα γίλεη απηφλνκνο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ.   Ζ 

πνιιαπιφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα ησλ γλσξηζκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ 

κε ΓΑΦ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγψλ ησλ ΑΠ ηεο γεληθήο αγσγήο, ψζηε 

θαη ηα παηδηά κε ΓΑΦ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά. 

   

1.7.3 Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηεο κνπζηθήο 

 

    Θεκαηηθέο ελόηεηεο 

       

 Γεληθνί ηόρνη 

(γλώζεηο, δεμηόηεηεο, 

ζηάζεηο θαη αμίεο) 

 

 

Δλδεηθηηθέο Θεκειηώδεηο  

Έλλνηεο Γηαζεκαηηθήο  

Πξνζέγγηζεο 
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Έλεγσορ ήσων μέζω 

δεξιοηήηων ζηο ηπαγούδι 

και ζηο παίξιμο οπγάνων 

 

 

 

Δεξιόηηηερ Εκηέλεζηρ 

 

ην καζεηή πξέπεη λα 

δίλνληαη καζεζηαθέο 

επθαηξίεο ώζηε: 

 

Να αθνχεη θαη 

αληαπνθξίλεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηνπο 

ήρνπο θαη ζε ξπζκηθά 

πξφηππα. 

 

Να δηαθξίλεη θαη λα 

αλαγλσξίδεη θσλέο 

αλζξψπσλ θαη δψσλ. 

 

Να ζπκκεηέρεη φηαλ αθνχεη 

απιά ηξαγνχδηα. 

 

Να γλσξίδεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί απιά θξνπζηά 

θαη πλεπζηά φξγαλα. 

 

 

Eπηθνηλσλία 

πλεξγαζία  

Αιιειεπίδξαζε 

Ήρνο 

Υξφλνο  

Μεηαβνιή 

Πνιηηηζκφο  

χζηεκα 

 

Επεξεπγαζία και ανάπηςξη 

μοςζικών ιδεών 

 

Δπαζηηπιόηηηερ μοςζικήρ 

δημιοςπγίαρ 

 

Να επηιέγεη θαη λα ηαμηλνκεί 

ήρνπο απφ δηάθνξεο πεγέο. 

 

Να απνζεθεχεη θαη λα 

αλαπαξάγεη δηάθνξνπο ήρνπο 

θαη ήρνπο πνπ παξάγεη ν 

ίδηνο κε έλα φξγαλν, 

 

Να απνζεθεχεη θαη λα 

αλαπαξάγεη κνπζηθέο ηδέεο 

πνπ «ζπλζέηεη» 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα 

ερνγφλα ζψκαηα. 

 

Δπηθνηλσλία 

Αιιειεπίδξαζε 

χζηεκα 

Υξφλνο-Υψξνο 

Ήρνο 

πλεξγαζία 

Πνιηηηζκφο 

 

Ανηαπόκπιζη και 

αναθεώπηζη 

 

 

Δεξιόηηηερ αξιολόγηζηρ 

 

Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε κνπζηθή 

θαη ζηε ζησπή. 

 

Να ζπλδέεη ηε κνπζηθή κε ην  

ζπλαίζζεκα. 

 

 

 

 

Να αλαγλσξίδεη ηνπο ήρνπο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπο 

ήρνπο βαζηθψλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ 

 

Δπηθνηλσλία-πλεξγαζία 

 

Αιιειεπίδξαζε-χζηεκα  

 

Ήρνο 

 

Υξφλνο - Υψξνο 

 

 

 

Μεηαβνιή 

 

Πνιηηηζκφο 
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1.7.4 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Μνπζηθήο 

 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Μνπζηθήο αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη 

θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο γηα αηζζεηηθή απφιαπζε θαηά ηελ αθξφαζε, εθηέιεζε 

θαη δεκηνπξγία κνπζηθήο. Παξάιιεια, είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα επηδείμνπλ θαη άιιεο ηθαλφηεηεο πέξα απφ ηηο γισζζηθέο, λα βειηηψζνπλ 

ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζνρή ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο κηκεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, 

λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνθηκάζνπλ θαηλνχξηεο ηδέεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

αλνρή θαη ηε ζπλεξγαζία. Καηά ζπλέπεηα, ε κνπζηθή απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο  ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

 

Σα παηδηά κε ΓΑΦ ζπλήζσο αληαπνθξίλνληαη πνιχ θαιά ζηελ επαλάιεςε ελφο 

ξπζκνχ θαη ζε νηθείνπο ηφλνπο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ελζαξξχλεη ην ιφγν ηνπο. Δπίζεο, κέζσ ηεο ρξήζεο νξγάλσλ κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ 

δεμηφηεηεο φπσο: «παίδνπκε κε ηε ζεηξά», «αθνχσ», «πεξηκέλσ», «πξνζέρσ». Γηα ηα 

παηδηά πνπ νη ζηεξενηππίεο ηνπο εκπνδίδνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ξνπηίλα 

ηνπ ζρνιείνπ, έλα θαηάιιεια επηιεγκέλν κνπζηθφ ζέκα κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ζηεξενηππηψλ θαη παξάιιεια λα δψζεη λφεκα 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ είλαη γνεηεπηηθέο (π.ρ. θαζαξίδσ-

ζηξψλσ ην ηξαπέδη). ηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε, έλα 

κνπζηθφ ζέκα επηιεγκέλν κε πξνζνρή κπνξεί λα νξίζεη ην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν κηαο 
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δξαζηεξηφηεηαο θαη λα δψζεη ξπζκφ θαη ελδηαθέξνλ ζε έλα παηρλίδη ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ φινη.   

 

ε κεξηθά παηδηά κε ΓΑΦ ε κνπζηθή κπνξεί λα απνηειεί «λεζίδα δεμηνηήησλ», 

δειαδή ρσξίο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο γλψζεηο, έρνπλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο 

ζην παίμηκν νξγάλσλ ή ζηε κνπζηθή ζχλζεζε. Όκσο ην είδνο ηεο αθακςίαο ηεο 

ζθέςεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη ηέηνην, πνπ ε θχξηα ζρέζε ηνπο κε ηε κνπζηθή 

είλαη ε εθηέιεζε-αλαπαξαγσγή κνπζηθψλ ζεκάησλ θαη φρη ε δεκηνπξγηθή παξαγσγή 

κνπζηθψλ ηδεψλ. ην άιιν άθξν ηνπ θάζκαηνο βξίζθνληαη ηα παηδηά κε απηηζκφ πνπ 

δελ αληέρνπλ θαλελφο είδνπο ήρν θαη ε έληαζή ηνπ απνηειεί πξαγκαηηθφ καξηχξην. 

Πνιιά άηνκα κε ΓΑΦ έρνπλ πξφβιεκα κε ηε «ξχζκηζε» ησλ εηζεξρφκελσλ 

αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ. 

 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηε Μνπζηθή γηα άηνκα κε 

ΓΑΦ δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Α-Β 

Γεκνηηθνχ, φπνπ απηφ βνεζάεη ζηελ ηεξάξρεζή ηνπ αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο. 

Οη ζηφρνη είλαη φζν γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηεο, πνπ λα 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κε επνπηηθά κέζα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία, ή είλαη 

πνιχ εχθνιν λα απνθηεζνχλ. 

                                                 

                                                1
νο

 Άμνλαο: Δθηέιεζε   

 

            

           Θεκαηηθέο  

            Δλόηεηεο 

 

             ηόρνη 

 

         Δλδεηθηηθέο   

      Γξαζηεξηόηεηεο                                       
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Έιεγρνο ήρσλ κέζσ 

δεμηνηήησλ ζην ηξαγνύδη 

θαη ζην παίμηκν νξγάλσλ-

Γεμηόηεηεο εθηέιεζεο 

 

Δθθξαζηηθή ρξήζε ησλ 

θσλψλ ζε ηξαγνχδηα θαη 

ξίκεο 

 

Παίμηκν κεισδηθψλ θαη 

ξπζκηθψλ νξγάλσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνθηκή θαη εθηέιεζε καδί κε 

άιινπο ( π.ρ. ηαπηφρξνλν 

ζηακάηεκα θαη μεθίλεκα, 

θξάηεκα ζηαζεξνχ παικνχ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην καζεηή πξέπεη λα 

δίλνληαη καζεζηαθέο 

επθαηξίεο ώζηε: 

 

1.Να αθνχεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ήρνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1.1.  Ο καζεηήο 

αληαπνθξίλεηαη, αξρηθά κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ήρνπ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο 

πεγέο (ηακπνπξίλν, καξάθεο, 

ζρίζηκν ραξηηψλ, φζπξηα ζε 

ηάπεξ, θαξακέιεο ζε θνπηί), 

κε βιεκκαηηθή επαθή, κε 

γχξηζκα ηνπ θεθαιηνχ ή ησλ 

καηηψλ ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. 

1.2. Αθνχεη ήρνπο θαη 

ξπζκνχο απφ ηνλ πεξίγπξν: 

εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζην θιείζηκν ηεο πφξηαο, ηνλ 

ήρν ηνπ λεξνχ ηεο βξχζεο, 

ηνλ ήρν πνπ παξάγεη έλα 

θνπηάιη αλ ην αθήζνκε κέζα 

ζε έλα πνηήξη θιπ. 

1.3. Αθνχεη ζε θχθιν κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ κεκνλσκέλα 

κνπζηθά φξγαλα θαη 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο κνπζηθά 

κνηίβα (αξρηθά γηα 2-3 

ιεπηά, αξγφηεξα 

πεξηζζφηεξν). 

1.4. Μαζαίλεη κηα ζεηξά απφ 

ιέμεηο, πνπ αθνξνχλ ήρνπο 

πνπ παξάγνληαη απφ δηάθνξα 

πιηθά (ηξίςηκν, θξνηάιηζκα, 

θνχλεκα, θιπ). 

1.5. Αλαγλσξίδεη θαη ηαπηίδεη 

ήρνπο ηεο θχζεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο εηθφλεο: επηιέγεη 

θαη δείρλεη αλάκεζα ζε άιιεο 

ηελ εηθφλα κηαο θαηαηγίδαο 

φηαλ αθνχεη ηνλ ήρν ηεο 

βξνληήο. 

1.6. Πεξηεξγάδεηαη θαη 

ρεηξίδεηαη «κνπζηθά θνπηηά»  

1.7. Αλαγλσξίδεη ήρνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πεγέο πνπ 

δελ βιέπεη: ην θνπδνχλη ηνπ 

ζρνιείνπ, ν ζφξπβνο ηεο 

κεραλήο ελφο απηνθηλήηνπ, ε 

κπάια ησλ παηδηψλ ζηελ 

απιή, δείρλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο εηθφλεο. 
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2.Να αθνχεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε 

ξπζκηθά πξφηππα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Να δηαθξίλεη θαη 

αλαγλσξίδεη θσλέο 

αλζξψπσλ θαη δψσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη 

θαζνξίζεη κηα –ηελ ίδηα 

πάληα- κνπζηθή γηα δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο.Ο 

καζεηήο αλαγλσξίδεη ηε 

κνπζηθή πνπ αθνχεη ζηελ 

ηάμε φηαλ: δνπιεχεη κφλνο, 

ηξψεη, ραιαξψλεη, δνπιεχεη 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

δνπιεχεη καδί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Πεγαίλεη, 

δειαδή, ζην ηξαπέδη φπνπ 

θάζνληαη φινη καδί, φηαλ 

αθνχγεηαη ε αληίζηνηρε 

κνπζηθή γηα ηελ νκαδηθή 

εξγαζία, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα θνηηάμεη ην πξφγξακκά 

ηνπ. 

 

 

2.1. Μηκείηαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρηππψληαο ηα 

ρέξηα ηνπ ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. 

2.2. κηκείηαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρηππψληαο ηα 

ρέξηα ηνπ ζε απιφ ξπζκφ (1-

2, 1-2). 

2.3. Μηκείηαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρηππψληαο ηα 

πφδηα ζην πάησκα, ηα ρέξηα 

ζην ηξαπέδη, ηα ρέξηα ζηα 

γφλαηα. 

 

3.1. Αλαγλσξίδεη ηηο θσλέο 

νηθείσλ ή γλσζηψλ 

αλζξψπσλ ρσξίο λα ηνπο 

βιέπεη, ιέγνληαο πνηνο είλαη 

ή βιέπνληαο ηε θσηνγξαθία 

ηνπ. 

3.2. Γηαθξίλεη ηηο ρξήζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο θσλήο: νκηιία, 

ςίζπξν, γέιην, θιάκα, 

ηξαγνχδη, θξαπγή: κπνξεί λα 

πεη (ή λα δείμεη ζε θάξηεο κε 

πξφζσπα πνπ ζπλνκηινχλ-

ηξαγνπδνχλ-θιαίλε-

ςηζπξίδνπλ-θσλάδνπλ) ζε ηη 

αληηζηνηρεί απηφ πνπ αθνχεη 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ 

ην θαζεηφθσλν).  

3.3. Αθνχεη ερνγξαθεκέλεο 

θσλέο δψσλ θαη ηηο 

αλαγλσξίδεη ιέγνληαο ή 

δείρλνληαο πνην δψν είλαη. 
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4. Να αλαπηχμεη ηε θσλεηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα κε πνηθίιεο 

αζθήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Να ζπκκεηέρεη φηαλ ηα 

αθνχεη, θαη λα ηξαγνπδά 

απιά ηξαγνχδηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Αλαθαιχπηεη, 

κηκνχκελνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, θηλήζεηο ηνπ 

ζηφκαηνο, ηεο γιψζζαο, ησλ 

ρεηιηψλ. 

4.2. Αλαγλσξίδεη γλσζηέο 

ιέμεηο ( ην φλνκά ηνπ, κακά , 

λεξφ) φηαλ πξνθέξνληαη 

ρσξίο ήρν. 

4.3. Αλαπλέεη ζπλεηδεηά 

αξγά ή γξήγνξα, κηκνχκελνο 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

4.4. Γνθηκάδεη είδε εθπλνήο 

θπζψληαο έλα θεξί. 

 

 

 

 

5.1. Αθνχεη θαη κπνξεί λα 

επαλαιάβεη ζηίρν ζε δχν 

λφηεο (ζνι-κη).  

5.2. Σξαγνπδά ζε δχν λφηεο 

(ζνι-κη) απηνζρέδηεο 

θξάζεηο καδί κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ.  

5.3. Απνδίδεη θηλεηηθά ην 

ζηίρν είηε ρηππψληαο ηα 

ρέξηα είηε κε πεδεκαηάθηα 

επί ηφπνπ. 

5.4. Δπαλαιακβάλεη 

ηξαγνπδψληαο έλα 

ερνγξαθεκέλν απιφ κνπζηθφ 

πξφηππν κε δχν λφηεο. 

5.5. Δπαλαιακβάλεη, 

κηκνχκελνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ζηίρνπο κε 

ηξεηο λφηεο (κη-ξε-λην ή ζη-

ια-ζνι). 

5.6. Απηνζρεδηάδεη ξπζκηθέο 

θξάζεηο ζε ηξεηο λφηεο. 

5.7. Σξαγνπδά απιά κνηίβα 

δπλαηά θαη ζηγά. 

5.8. πκκεηέρεη ζε απιά 

ηξαγνχδηα («ραξσπά ηα δπν 

κνπ ρέξηα ηα ρηππά», 

«βγαίλεη ε βαξθνχια ηνπ 

ςαξά»), ρηππψληαο ηα ρέξηα 

ηνπ ηε ζσζηή ζηηγκή. 

5.9. Δθηειεί ελέξγεηεο ζε 

ηξαγνχδηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απιέο 

θηλήζεηο: «ζεθψλνκαη», 

«θάζνκαη». 

5.10. Κάλεη έληνλεο θηλήζεηο 
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6.Να γλσξίζεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί απιά θξνπζηά 

φξγαλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Να γλσξίδεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί απιά πλεπζηά 

φξγαλα. 

 

 

 

ζε ηξαγνχδηα κε πςειή 

έληαζε θαη ήζπρεο θηλήζεηο 

ζε ηξαγνχδηα κε ρακειή 

έληαζε. 

5.11. Σξαγνπδά ή αθνινπζεί 

ην ξπζκφ ρηππψληαο ηα ρέξηα 

ηνπ ζην ηξαγνχδη πνπ έρεη 

θαζηεξσζεί σο ραηξεηηζκφο 

ηεο ηάμεο. 

 

6.1. Παξαηεξεί νπηηθά δχν-

ηξία θξνπζηά φξγαλα 

(ηακπνπξίλν, καξάθεο, 

μπιφθσλν, ηχκπαλν), θαη ηα 

πεξηεξγάδεηαη ειεχζεξα. 

6.2. Γλσξίδεη, κηκνχκελνο 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πψο λα 

ρηππά, λα γπξλά, λα θνπλά ηα 

θξνπζηά. 

6.3. Ολνκάδεη ηα θξνπζηά 

φηαλ ηα δείρλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ή ηα δείρλεη 

φηαλ ηα νλνκάδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

6.4. Λέεη ξπζκηθά ή ρηππά 

ξπζκηθά ηα ρέξηα ηνπ ζην 

φλνκα θάζε νξγάλνπ.  

6.5. Αλαγλσξίδεη ηνπο ήρνπο 

ησλ θξνπζηψλ ρσξίο λα ηα 

βιέπεη. Λέεη ή δείρλεη ζε 

θσηνγξαθία πνην φξγαλν 

είλαη απηφ πνπ αθνχεη. 

6.6. Μηκείηαη απιφ ξπζκφ 

(έλα ρηχπεκα-παχζε-δχν 

ζπλερφκελα ρηππήκαηα) 

αξρηθά ρηππψληαο ηα ρέξηα 

ηνπ θαη αξγφηεξα ηα θξνπζηά 

φξγαλα. 

6.7. Υηππάεη ξπζκηθά ην 

ηακπνπξίλν φηαλ ιέεη ή φηαλ 

αθνχεη γλσζηέο ιέμεηο ή 

νλφκαηα. 

6.8. Κάλεη θηλεηηθέο 

αζθήζεηο ζχκθσλα κε ην 

ξπζκφ (ηξέρεη φηαλ ρηππάεη 

γξήγνξα ην ηχκπαλν, 

πεξπαηά φηαλ ρηππάεη αξγά, 

ζηακαηά φηαλ δε ρηππάεη). 

 

7.1. Παξαηεξεί θαη 

πεξηεξγάδεηαη δχν-ηξία 

πλεπζηά φξγαλα (θινγέξα-

θπζαξκφληθα). 

7.2. Λέεη ξπζκηθά ή ρηππά 

ξπζκηθά ηα ρέξηα ηνπ ζην 
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8.Να κπνξεί λα εθηειεί ηηο 

θαηάιιειεο νδεγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε φζα έρεη 

κάζεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φλνκα θάζε νξγάλνπ. 

7.3. Αλαγλσξίδεη ηνπο ήρνπο 

ησλ πλεπζηψλ πνπ έκαζε, 

ρσξίο λα ηα βιέπεη. Μπνξεί 

λα πεη ( ή λα δείμεη ζε θάξηεο 

κε θσηνγξαθίεο γλσζηψλ 

πλεπζηψλ νξγάλσλ) πνην 

φξγαλν είλαη απηφ πνπ 

αθνχεη. 

7.4. Μηκνχκελνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, «θπζάεη» ζηα 

πλεπζηά κε απιφ ξπζκφ (έλα-

παχζε-δχν ζπλερφκελα). 

7.5. Κάλεη θηλεηηθέο 

αζθήζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

έληαζε ηνπ πλεπζηνχ: 

θηλείηαη ήξεκα φηαλ αθνχεη 

θινγέξα (θιάνπην-θιαξίλν) 

λα παίδεη ζηγαλά. Κηλείηαη κε 

γξήγνξν ξπζκφ φηαλ απμάλεη 

ε έληαζε. 

7.6. Αλαγλσξίδεη έλα 

πλεπζηφ ή έλα θξνπζηφ 

αλάκεζα ζηνπο ήρνπο ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο (θινγέξα, 

ηακπνπξίλν, θηζάξα) ρσξίο 

λα ηα βιέπεη.  

7.7. Δμαζθείηαη ζην 

«ζηακαηψ-μεθηλψ» φηαλ 

αθνινπζεί έλα ξπζκφ θαη ζην 

«παίδσ δπλαηά-ζηγά»: 

ζηακαηά λα θηλείηαη φηαλ 

παχεη ε κνπζηθή θαη 

ζπλερίδεη φηαλ μαλαξρίδεη. 

Καηαλνεί κεηά απφ πνιιέο 

επαλαιήςεηο φηη ε έληαζε 

απμάλεηαη αλάινγα κε ηε 

δχλακε πνπ θπζάεη ην 

πλεπζηφ. 

 

8.1. Με ηελ πξνηξνπή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, 

επαλαιακβάλεη 

ηξαγνπδψληαο έλα απιφ 

καγλεηνθσλεκέλν κνπζηθφ 

πξφηππν ηξαγνπδηνχ κε ηξεηο 

λφηεο. 

8.2. Μηκνχκελνο αξρηθά ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, «εθηειεί» ηελ 

νδεγία: ρηχπα κηα θνξά-

ζηακάηα, ρηχπα δπν θνξέο, 

φηαλ ρξεζηκνπνηεί έλα 

πλεπζηφ φξγαλν. 
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8.3. Δθηειεί ηελ νδεγία θχζα 

κηα θνξά-ζηακάηα, θχζα δπφ 

θνξέο, φηαλ ρξεζηκνπνηεί 

έλα πλεπζηφ φξγαλν. 

8.4. Πεξπαηά ή ρηππά ηα 

ρέξηα ηνπ αηνκηθά θαη κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζε 

δεδνκέλν ξπζκφ, αξρηθά κε 

θαζνδήγεζε θαη αξγφηεξα 

κφλνο ηνπ. 

8.5. Δθηειεί, αξρηθά κε 

βνήζεηα, ην κνηίβν πνπ 

έκαζε κπξνζηά ζε θνηλφ.  

 

 

                                         2
νο

 Άμνλαο: ύλζεζε-Γεκηνπξγία 

 

Δημιοςπγώνηαρ και 

αναπηύζζονηαρ μοςζικέρ 

ιδέερ-Δπαζηηπιόηηηερ 

μοςζικήρ δημιοςπγίαρ 

 

Γεκηνπξγία κνπζηθψλ 

πξνηχπσλ 

Δμεξεχλεζε, επηινγή θαη 

νξγάλσζε ήρσλ θαη 

κνπζηθψλ ηδεψλ 

 

 

1. Να επηιέγεη θαη λα 

ηαμηλνκεί ήρνπο απφ 

δηάθνξεο πεγέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Να απνζεθεχεη θαη λα 

αλαπαξάγεη δηάθνξνπο ήρνπο 

θαη ήρνπο πνπ παξάγεη ν 

ίδηνο κε έλα φξγαλν. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Αλνίγεη ηε βξχζε φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο δεηήζεη ηνλ 

ήρν ηνπ λεξνχ πνπ ηξέρεη, 

ελψ ηνπ δείρλεη ζε 

θσηνγξαθία κία θαξέθια, ηε 

βξχζε, ην παξάζπξν. 

1.2. Ο καζεηήο «παξάγεη» 

δηαθνξεηηθνχο ήρνπο κε έλα 

θνκκάηη ραξηί (ην θνπλάεη, 

ην ηζαιαθψλεη, ην ζθίδεη), 

φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

δεηάεη λα θάλεη κε ην ραξηί 

φζνπο πεξηζζφηεξνπο ήρνπο 

κπνξεί. 

1.3. Δπηιέγεη ην ηακπνπξίλν 

ή άιιν θξνπζηφ φξγαλν, 

φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

δεηήζεη έλα κνπζηθφ φξγαλν 

πνπ ην ρηππάκε. 

1.4. Οκαδνπνηεί ηα κνπζηθά 

φξγαλα πνπ έκαζε, ζε απηά 

πνπ ρηππάκε, πνπ θνπλάκε, 

πνπ θπζάκε.  

 

2.1. Ζρνγξαθεί –κε ή ρσξίο 

ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ- ήρνπο απφ ηε 

δσή ηνπ ζρνιείνπ (θνπδνχλη, 

θσλέο ζην δηάιεηκκα, ήρνη 

ζηελ απιή) θαη ηνπο 

αλαπαξάγεη. 

2.2. Αλαγλσξίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 
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3.Να ζπλδπάδεη ήρνπο πνπ 

παξάγνληαη απφ ην ζψκα ηνπ 

κε ήρνπο πνπ παξάγνληαη 

απφ ηα κνπζηθά φξγαλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Να απνζεθεχεη θαη λα 

παξάγεη κνπζηθέο ηδέεο κε 

δηαθνξεηηθά ερνγφλα 

ζψκαηα. 

 

 

ερνγξάθεζεο. 

2.3. Δπηιέγεη έλα κνπζηθφ 

φξγαλν θαη παίδεη (αξρηθά 

κηκνχκελνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ) κνπζηθή δχν 

ηφλσλ. Ζρνγξαθεί ηε 

«ζχλζεζή» ηνπ θαη κπνξεί λα 

ηελ αλαγλσξίζεη. 

 

3.1. Αλαγλσξίδεη ηνπο ήρνπο 

πνπ κπνξεί λα παξάγεη κε ην 

ζψκα ηνπ θαη ηνπο δηαθξίλεη 

ζε ήρνπο απφ «θξνπζηά» θαη 

ήρνπο απφ «πλεπζηά» (θσλή-

ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ κεηαμχ 

ηνπο-ρηχπεκα ησλ πνδηψλ 

ζην πάησκα-ρηχπεκα ρεξηψλ 

ζηα πφδηα θιπ) 

3.2. Υξεζηκνπνηεί καξάθεο ή 

θνπδνπλάθηα παξάιιεια κε 

ηε θσλή ηνπ ή κε ρηχπεκα 

ησλ πνδηψλ ζην πάησκα.  

 

4.1. Δπηιέγεη κηα ζεηξά ήρσλ 

πνπ παξάγνληαη απφ δηάθνξα 

πιηθά (ρηππάσ ην θνπηάιη 

ζην πνηήξη, θνπλάσ ην θνπηί 

κε ηα φζπξηα, ρηππάσ ηα 

θνπδνπλάθηα) θαη ηνπο 

ελψλεη ζε κηα «ζχλζεζε».  

4.2. Ζρνγξαθεί ηε 

«ζχλζεζή» ηνπ, ηελ 

αλαπαξάγεη θαη ηελ 

αλαγλσξίδεη. 

4.3. «πλζέηεη» έλα απιφ 

κνπζηθφ ζέκα κε γξήγνξν 

ξπζκφ –αξρηθά κηκνχκελνο 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ- κε φπνην 

απφ ηα γλσζηά κνπζηθά 

φξγαλα πξνηηκά. 

 

 

                                     3
νο

 Άμνλαο: Αμηνιόγεζε 

 

Aνηαπόκπιζη και 

αναθεώπηζη-Δεξιόηηηερ 

αξιολόγηζηρ. 

 

1.Να αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε κνπζηθή 

θαη ζηε ζησπή. 

 

1.1.Κηλείηαη ειεχζεξα κε 

έληνλν ξπζκφ φηαλ ε 

κνπζηθή είλαη γξήγνξε. 

ηακαηά ζηηο παχζεηο.\ 

1.2. Κηλείηαη ήξεκα θαη ζηηο 

άθξεο ησλ δαθηχισλ φηαλ ε 
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Δμεξεχλεζε θαη έθθξαζε 

ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

γηα ηε κνπζηθή κε ρξήζε ηεο 

θίλεζεο, ηνπ ρνξνχ, ηεο 

εθθξαζηηθήο θαη κνπζηθήο 

γιψζζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Να αλαγλσξίδεη ηνπο ήρνπο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπο 

ήρνπο βαζηθψλ κνπζηθψλ 

νξγάλσλ. 

 

κνπζηθή είλαη αξγή. 

1.3. πλδπάδεη ηε κνπζηθή 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα (ραξά-

κνπζηθή πνπ κπνξεί λα ηνλ 

σζήζεη ζε έληνλεο θηλήζεηο, 

ιχπε-κνπζηθή γηα ήξεκεο 

θηλήζεηο). πλεζίδεη λα 

αθνχεη ραξνχκελνπο 

ξπζκνχο, πνπ επηιέγεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, φηαλ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο θαη ξπζκνχο 

γηα ραιάξσζε φηαλ είλαη 

ιππεκέλνο ή 

αλαζηαησκέλνο. Μεηά απφ 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(δηαθνξεηηθφ γηα θάζε 

καζεηή), δεηά λα αθνχζεη (ή 

δείρλεη ην θαζεηφθσλν) ηνπο 

ίδηνπο ξπζκνχο ζηηο δχν 

απηέο πεξηπηψζεηο. 

 

2.1.Αλαγλσξίδεη ρσξίο 

βνήζεηα ηνπο ήρνπο πνπ 

παξάγνληαη ζην πεξηβάιινλ 

ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

2.2. Αλαγλσξίδεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί 3-4 θξνπζηά 

φξγαλα θαη 1-2 πλεπζηά ζε 

κνπζηθά κνηίβα κε δχν ή 

ηξεηο λφηεο. 

2.3. «πλζέηεη» 

ρξεζηκνπνηψληαο 2-3 λφηεο 

ζε δηαθνξεηηθά θαη 

εηεξφθιεηα  ερνγφλα 

ζψκαηα θαη επαλαιακβάλεη 

ηηο «ζπλζέζεηο» ηνπ.  
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                                                       ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

                                       

                                          ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ      

 

2.1 Γείγκα 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 193 ελήιηθεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, κε ΓΑΦ 

πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ θνηηνχλ ζε ΔΔΔΚ θαη ηδησηηθά εηδηθά ζρνιεία/θνξείο  

ησλ λνκψλ Θεζζαινλίθεο θαη Λάξηζαο. Οη ειηθίεο ησλ καζεηψλ θπκαίλνληαλ απφ 18 

έσο 30 εηψλ. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθαλ απφ ηνπο 13 δαζθάινπο 

κνπζηθήο θαη κνπζηθνζεξαπεπηέο φπνπ αλήθε ν θάζε καζεηήο. Οη δάζθαινη, δψδεθα 

γπλαίθεο θαη έλαο άλδξαο, ήηαλ ειηθίαο απφ 25-50 εηψλ, κε επίπεδν ζπνπδψλ πνπ 

πνηθίιεη απφ απνιπηήξην Λπθείνπ έσο θαηνρή Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ θαη κε 

αληίζηνηρα πνηθίινπο ρξφλνπο πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

2.2  Γηαδηθαζία 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνλ θάζε δάζθαιν είηε κε πξνζσπηθή επαθή είηε 

ηαρπδξνκηθά. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα δνζεί άδεηα απφ ηε Γηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή δαζθάισλ θαη καζεηψλ ζηελ έξεπλα. Σν κνίξαζκα 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηήξθεζε απφ ην επηέκβξην έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2014, ελψ 

κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 

ζε πίλαθεο excel θαζψο θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM 

SPSS Statistics 20 (Statistical Package for Social Sciences). 
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2.3 Eξεπλεηηθό εξγαιείν 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, βαζίζηεθε ζε 

αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ηνπ άξζξνπ ησλ Allen, R., Hill, E., and 

Heaton, P., 2009. ‘Hath charms to soothe…’: An exploratory study of how high-

functioning adults with ASD experience music, Autism, 13 (1) 21-41. Ζ εξεπλήηξηα 

έθξηλε φηη ήηαλ αλαγθαίν λα πξνβεί ζε νξηζκέλεο κεηαηξνπέο πξνθεηκέλνπ ην λέν 

εξσηεκαηνιφγην λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ πξνέθπςε ήηαλ αλψλπκν θαη 

θαινχζε ηνπο δαζθάινπο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ 

επίδξαζε πνπ αζθεί ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζηνπο καζεηέο ηνπο, φζν θαη ζηηο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδνπλ νη ίδηνη σο εθπαηδεπηηθνί. Σφζν ε απιή θαη 

πεξηεθηηθή δνκή, φζν θαη ε ζχληνκε ζρεηηθά έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

δηαζθάιηζε ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή φισλ ησλ δαζθάισλ ζηελ έξεπλα θαη ηε 

ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάζηεθαλ. Τπήξμε, σζηφζν, ε 

πεξίπησζε κίαο εθπαηδεπηηθνχ ΔΔΔΚ, ε νπνία γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο αξλήζεθε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ρσξηζκέλν ζε 6 ηκήκαηα. Σα ηξία πξψηα ηκήκαηα αθνξνχλ 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ζρνιείνπ φπνπ δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο. Σν ηέηαξην ηκήκα πεξηιακβάλεη ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, 

ελψ ηα δχν ηειεπηαία ηκήκαηα αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 
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2.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

 

 

 

 

 

 

α) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνύ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Φχιν Δθπαηδεπηηθνχ 

Άλδξαο 1 7,7% 

Γπλαίθα 12 92,3% 

χλνιν 13 100,0% 

Ζιηθηαθή νκάδα 

25-30 0 0,0% 

31-35 1 7,7% 

36-40 5 38,5% 

41-45 5 38,5% 

46-50 2 15,4% 

χλνιν 13 100,0% 

Δπίπεδν ζπνπδψλ/κνξθσηηθφ 

επίπεδν 

Γηδαθηνξηθφο ηίηινο 0 0,0% 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 4 30,8% 

Γηδαζθαιείν 0 0,0% 

Πηπρίν ΑΔΗ 7 53,8% 

Πηπρίν ΣΔΗ 0 0,0% 

Απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 
2 15,4% 

χλνιν 13 100,0% 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

ε εηδηθά ζρνιεία 3 23,1% 

ηε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
1 7,7% 

ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
3 23,1% 

ε άιινπο θνξείο 6 46,2% 

χλνιν 13 100,0% 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο κε απηηζηηθά 

παηδηά 

1-5 9 69,2% 

6-10 1 7,7% 

Πεξηζζφηεξα απφ 10 3 23,1% 

χλνιν 13 100,0% 

Πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ζηνλ 

απηηζκφ 

Ναη 2 15,4% 

Όρη 11 84,6% 

χλνιν 13 100,0% 



64 

 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη δηαζέζηκεο δεηγκαηηθέο ηηκέο 

είλαη 13 (Valid=13) θαη δελ ππάξρνπλ ειιηπείο ηηκέο (Missing=0) γηα φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο καο. 

 

 

  1) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Φύιν 

Δθπαηδεπηηθνύ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άλδξαο 1 7,7 7,7 7,7 

Γπλαίθα 12 92,3 92,3 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  

 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Φχιν Δθπαηδεπηηθνχ ην 7,7% 

ηνπ δείγκαηνο είλαη άληξεο ελψ ην 92,3% είλαη γπλαίθεο. Απφ ηνπο 13 εθπαηδεπηηθνχο 

κφιηο έλαο (1) είλαη άλδξαο θαη νη ππφινηπνη δψδεθα (12) είλαη γπλαίθεο. 

 

   

 

 2) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Ζιηθηαθή νκάδα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

31-35 1 7,7 7,7 7,7 

36-40 5 38,5 38,5 46,2 

41-45 5 38,5 38,5 84,6 

46-50 2 15,4 15,4 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

                                                                Statistics 

                                                                           

 Φχιν 

Δθπαηδεπηηθ

νχ 

Ζιηθηαθή 

νκάδα 

Δπίπεδν 

ζπνπδψλ/ 

κνξθσηηθ

φ επίπεδν 

Υξφληα 

πξνππεξεζίαο 

ζηελ 

εθπαίδεπζε 

Έηε 

πξνππεξεζίαο 

κε απηηζηηθά 

παηδηά 

Πξνεγνχκ

ελεο 

ζπνπδέο 

ζηνλ 

απηηζκφ 

N 
Valid 13 13 13 13 13 13 

Missing 0 0 0 0 0 0 
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Απφ ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Ζιηθηαθή νκάδα κπνξνχκε λα δνχκε 

φηη έλα (1) άηνκν  αλήθεη ζηελ ειηθία 31-35, δχν (2) άηνκα ζηελ ειηθία 46-50 θαη 

ζηηο ειηθίεο 36-40 θαη 41-45 απφ πέληε (5) άηνκα αληίζηνηρα. Σν αληίζηνηρν θπθιηθφ 

δηάγξακκα θαη ξαβδφγξακκα ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ θαίλνληαη παξαθάησ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζνζηφ ζηε ζηήιε Percent (ηήιε ρεηηθψλ πρλνηήησλ) 

ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ πηζαλψλ 

ειιηπψλ ηηκψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην πνζνζηφ ζηε ζηήιε Valid Percent 

ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν απηψλ πνπ έρνπλ απαληήζεη. Δδψ πξνθαλψο πξνθχπηεη 

ηζφηεηα θαζψο δελ έρνπκε ειιηπείο παξαηεξήζεηο.  

 

Ζ ζηήιε Cumulative Percent (ηήιε Αζξνηζηηθψλ ρεηηθψλ πρλνηήησλ) αθνξά 

ζηελ αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο ζην δείγκα καο θαη 

δελ έρεη λφεκα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Ζ αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλφηεηα πξνθαλψο 

δελ έρεη εθαξκνγή ζε κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ κφλν δχν θαηεγνξίεο, αιιά θαη γεληθψο 

ζε φζεο κεηαβιεηέο δελ έρεη λφεκα ε άζξνηζε ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

 

 

 

3) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Δπίπεδν ζπνπδώλ/Μνξθσηηθό 

επίπεδν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 4 30,8 30,8 30,8 
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Πηπρίν ΑΔΗ 7 53,8 53,8 84,6 

Απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 
2 15,4 15,4 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  

 

 

Απφ ηελ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Δπίπεδν ζπνπδψλ/κνξθσηηθφ 

επίπεδν, επηά (7) άηνκα έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ, ηέζζεξα (4) άηνκα έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν θαη δχν (2) άηνκα έρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ, έρνπλ θνηηήζεη 

δειαδή έσο ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

 
 

 

 

 

4) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Πξνϋπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ε εηδηθά ζρνιεία 3 23,1 23,1 23,1 

ηε πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
1 7,7 7,7 30,8 

ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 
3 23,1 23,1 53,8 

ε άιινπο θνξείο 6 46,2 46,2 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  
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Όζνλ αθνξά ηελ πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε, ηξεηο (3) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

πξνυπεξεζία ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αληίζηνηρα, έλαο 

(1) εθπαηδεπηηθφο έρεη πξνυπεξεζία ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έμη (6) 

εθπαηδεπηηθνί ζε άιινπο θνξείο. 

 

 
 

 

 

  

 5) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή  Έηε πξνϋπεξεζίαο κε απηηζηηθά 

παηδηά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-5 9 69,2 69,2 69,2 

6-10 1 7,7 7,7 76,9 

Πεξηζζφηεξα απφ 

10 
3 23,1 23,1 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλνηήησλ πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (ελλέα άηνκα) έρνπλ απφ 1 έσο 5 έηε πξνυπεξεζίαο κε 

απηηζηηθά παηδηά (69,2%). Έλα (1) άηνκν (7,7%) έρεη απφ 6 έσο 10 έηε θαη νη 

ππφινηπνη  (23,1 %) πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε. 

 
 

 

 

6) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Πξνεγνύκελεο ζπνπδέο ζηνλ 

απηηζκό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναη 2 15,4 15,4 15,4 

Όρη 11 84,6 84,6 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  

 

Με ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ζηνλ απηηζκφ (84,6%). 
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                                                      β) ηνηρεία ζρνιείνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο 

Μέρξη 20 10 76,9% 

20-30 3 23,1% 

Πάλσ απφ 30 0 0,0% 

χλνιν 13 100,0% 

Αξηζκφο δαζθάισλ κνπζηθήο πνπ 

απαζρνινχληαη 

Έλαο 10 76,9% 

Γχν 3 23,1% 

Σξεηο 0 0,0% 

Πεξηζζφηεξνη 0 0,0% 

χλνιν 13 100,0% 

 

 

                                                          Statistics 

 Αξηζκφο καζεηψλ κε 

Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο 

Αξηζκφο δαζθάισλ κνπζηθήο 

πνπ απαζρνινχληαη 

N 
Valid 13 13 

Missing 0 0 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη δηαζέζηκεο δεηγκαηηθέο ηηκέο 

είλαη 13 (Valid=13) θαη δελ ππάξρνπλ ειιηπείο ηηκέο (Missing=0) γηα φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ζηα 10 ζρνιεία θνηηνχλ  κέρξη 20 

καζεηέο κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο (76,9%) θαη ζε 3 ζρνιεία θνηηνχλ απφ 

20 κέρξη 30 καζεηέο (23,1%).  

 

 
 

1)Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Αξηζκόο καζεηώλ κε            

Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Μέρξη 20 10 76,9 76,9 76,9 

20-30 3 23,1 23,1 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  
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2) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Αξηζκόο δαζθάισλ 

κνπζηθήο πνπ απαζρνινύληαη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Έλαο 10 76,9 76,9 76,9 

Γχν 3 23,1 23,1 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλνηήησλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε 10 ζρνιεία 

απαζρνιείηαη έλαο δάζθαινο κνπζηθήο (76,9%) ελψ ζε 3 ζρνιεία απαζρνινχληαη δχν 

δάζθαινη κνπζηθήο (23,1%). 
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                                           γ) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία καζεηή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Φχιν καζεηή 

Άλδξαο 107 55,4% 

Γπλαίθα 86 44,6% 

χλνιν 193 100,0% 

Ζιηθηαθή νκάδα 

14-20 138 71,5% 

21-25 49 25,4% 

26-30 6 3,1% 

χλνιν 193 100,0% 

ρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο 

ΔΔΔΚ 105 54,4% 

Ηδησηηθφ εηδηθφ 

ζρνιείν/θνξέαο 
88 45,6% 

χλνιν 193 100,0% 

Πεξηνρή φπνπ αλήθεη ην 

ζρνιείν 

Αζηηθή 105 54,4% 

Ζκηαζηηθή 41 21,2% 

Αγξνηηθή 47 24,4% 

Νεζησηηθή 0 0,0% 

χλνιν 193 100,0% 

 

                                                                        

 

                                                         Statistics 

 Φχιν καζεηή Ζιηθηαθή 

νκάδα 

ρνιηθή 

κνλάδα 

θνίηεζεο 

Πεξηνρή φπνπ 

αλήθεη ην 

ζρνιείν 

N 
Valid 193 193 193 193 

Missing 0 0 0 0 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη δηαζέζηκεο δεηγκαηηθέο ηηκέο 

είλαη 193 (Valid=193) θαη δελ ππάξρνπλ ειιηπείο ηηκέο (Missing=0) γηα φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο καο. 
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1)Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Φύιν καζεηή 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άλδξαο 107 55,4 55,4 55,4 

Γπλαίθα 86 44,6 44,6 100,0 

χλνιν 193 100,0 100,0  

 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο Φχιν καζεηή θαίλεηαη φηη ππάξρεη 

δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 55,4% κε 44,6% αληίζηνηρα. 

 

 
 

2) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Ζιηθηαθή νκάδα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

14-20 138 71,5 71,5 71,5 

21-25 49 25,4 25,4 96,9 

26-30 6 3,1 3,1 100,0 

χλνιν 193 100,0 100,0  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην 71,5% ησλ καζεηψλ είλαη ειηθίαο 

απφ 14 έσο 20 εηψλ, ην 25,4% είλαη απφ 21 έσο 25 εηψλ θαη κφιηο έλα 3,1% είλαη απφ 

26 έσο 30 εηψλ. 
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3) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή ρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΔΔΔΚ 105 54,4 54,4 54,4 

Ηδησηηθφ εηδηθφ 

ζρνιείν/θνξέαο 
88 45,6 45,6 100,0 

χλνιν 193 100,0 100,0  

 

Γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο παξαηεξνχκε φηη ην 54,4% ησλ καζεηψλ πεγαίλεη 

ζε ΔΔΔΚ θαη ην 45,6% ησλ καζεηψλ ζε ηδησηηθφ εηδηθφ ζρνιείν/θνξέα. 
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4) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή Πεξηνρή όπνπ αλήθεη ην 

ζρνιείν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Αζηηθή 105 54,4 54,4 54,4 

Ζκηαζηηθή 41 21,2 21,2 75,6 

Αγξνηηθή 47 24,4 24,4 100,0 

χλνιν 193 100,0 100,0  

 

Με ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε φηη νη 105 καζεηέο πεγαίλνπλ ζε 

ζρνιείν πνπ αλήθεη ζε αζηηθή πεξηνρή, νη 41 καζεηέο θνηηνχλ ζε εκηαζηηθή πεξηνρή 

θαη νη 47 καζεηέο πεγαίλνπλ ζε ζρνιείν πνπ αλήθεη ζε αγξνηηθή πεξηνρή. 
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                              δ) Αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο 

 Καζόινπ Μέηξηα Πνιύ Total 

Γείρλεη λα πεξηκέλεη κε αλππνκνλεζία ην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο; Δξώηεζε 1 

27 90 76 193 

14% 47% 39% 100% 

Δίλαη πξόζπκνο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην 

κάζεκα; Δξώηεζε 2 

31 69 93 193 

16% 36% 48% 100% 

Αιιάδεη ε δηάζεζε ηνπ πξνο ην θαιύηεξν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; Δξώηεζε 3 

14 70 109 193 

7% 36,5% 56,5% 100% 

Δληνπίδεηε θάπνην ηαιέλην/εηδηθή ηθαλόηεηα 63 87 43 193 
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ηνπ ζε θάπνηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

δηδάζθνληαη; Δξώηεζε 4 
33% 45% 22% 100% 

Έρεηε παξαηεξήζεη αλ αληηδξάεη ζηα κνπζηθά 

εξεζίζκαηα, γηα παξάδεηγκα ρηππώληαο 

παιακάθηα; Δξώηεζε 5 

20 94 79 193 

10% 49% 41% 100% 

Έρεηε παξαηεξήζεη αλ ην άθνπζκα ηεο 

κνπζηθήο ηνλ βνεζάεη λα εξεκεί; Δξώηεζε 6 

9 69 115 193 

5% 36% 60% 100% 

Αληίζεηα έρεηε παξαηεξήζεη αλ ην άθνπζκα ηεο 

κνπζηθήο ηνλ θάλεη πεξηζζόηεξν 

επεξέζηζην/παξνξκεηηθό; Δξώηεζε 7 

76 94 23 193 

39% 49% 12% 100% 

Έρεηε παξαηεξήζεη αλ ην άθνπζκα ηεο 

κνπζηθήο ηνπ πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή 

έμαξζε;(ραξά, ιύπε, ζπκό, θόβν ή άιια) 

Δξώηεζε 8 

69 71 53 193 

36% 37% 27% 100% 

Έρεη δνθηκάζεη λα παίμεη θάπνην από ηα 

κνπζηθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

κάζεκα; Δξώηεζε 9 

52 112 29 193 

27% 58% 15% 100% 

Πξνζπαζεί λα κηκεζεί/λα ζηγνηξαγνπδήζεη 

θάπνην από ηα ηξαγνύδηα πνπ αθνύεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο; Δξώηεζε 10 

59 105 29 193 

31% 54% 15% 100% 

ηγνηξαγνπδάεη κεηά ην κάζεκα θάπνηα από ηηο 

κεισδίεο πνπ δηδάρζεθαλ; Δξώηεζε 11 

59 104 30 193 

30,5% 54% 15,5% 100% 

Έρεη θαιή κνπζηθή κλήκε, είλαη δειαδή ζε 

ζέζε λα αλαθαιέζεη θάπνην από ηα ηξαγνύδηα 

πνπ έρεη δηδαρζεί; Δξώηεζε 12 

53 113 27 193 

27% 59% 14% 100% 

Σξαγνπδάεη ζε ζσζηό ηνληθό ύςνο; Δξώηεζε 13 
73 87 33 193 

38% 45% 17% 100% 

Δίλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεη ζσζηά ηα ξπζκηθά 

κνηίβα πνπ αθνύεη; Δξώηεζε 14 

33 80 80 193 

17% 41,5% 41,5% 100% 

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 47% ησλ καζεηψλ έρεη κέηξηα 

αληίδξαζε ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ πεξηκέλεη κε αλππνκνλεζία ην κάζεκα ηεο 

κνπζηθήο, ελψ ην 39% έρεη ζεηηθή αληίδξαζε. Έλα 48% είλαη πξφζπκν λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζην κάζεκα. Γηα ην αλ αιιάδεη ε δηάζεζε ηνπ πξνο ην θαιχηεξν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ην 56,5% ησλ καζεηψλ έρεη ζεηηθή αληίδξαζε. Σν 45% ησλ 

καζεηψλ έρεη κέηξηα αληίδξαζε ζην αλ έρεη θάπνην ηαιέλην ή εηδηθή ηθαλφηεηα ζε 

θάπνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη, ελψ ην 49% αληηδξάεη ζε κνπζηθά 

εξεζίζκαηα, ρηππψληαο γηα παξάδεηγκα παιακάθηα. Έλα κεγάιν πνζνζηφ (60%) ησλ 

καζεηψλ εξεκεί αθνχγνληαο κνπζηθή, ελψ ζηελ ίδηα πεξίπησζε κφλν έλα 12% 

γίλεηαη επεξέζηζην/παξνξκεηηθφ. Σν 58% ησλ καζεηψλ έρεη κέηξηα επηζπκία φζνλ 

αθνξά λα δνθηκάζεη λα παίμεη θάπνην απφ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
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ζην κάζεκα, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο έλα 54% έρεη αληίζηνηρα κέηξηα 

επηζπκία ζην λα ζηγνηξαγνπδήζεη θάπνην απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ δηδάζθνληαη. Σν 59% 

ησλ καζεηψλ έρεη κέηξηα ηθαλφηεηα ζην λα αλαθαιέζεη θάπνην απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ 

έρεη δηδαρζεί. ην αλ είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεη ζσζηά ηα ξπζκηθά κνηίβα πνπ 

αθνχεη, ην 41,5% ησλ καζεηψλ έρεη αληίζηνηρα θαη ζεηηθή θαη κέηξηα αληίδξαζε, ελψ 

ην 38% ησλ καζεηψλ δελ ηξαγνπδάεη ζε ζσζηφ ηνληθφ χςνο. 

 

 

 

 
 

 

 

Statistics 

 αο έρεη αλαθέξεη αλ ε κνπζηθή 

ηνλ βνεζάεη λα θαληάδεηαη 

εηθφλεο; 

αο έρεη αλαθέξεη αλ ζπλδέεη 

θάπνην ηξαγνχδη κε κηα ραξνχκελε 

αλάκλεζε; 

N 
Valid 193 193 

Missing 0 0 
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1) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή αο έρεη αλαθέξεη αλ ε 

κνπζηθή ηνλ βνεζάεη λα θαληάδεηαη εηθόλεο; 

 Frequenc

y 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ναί 66 34,2 34,2 34,2 

Όρη 127 65,8 65,8 100,0 

χλνι

ν 
193 100,0 100,0 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλνηήησλ ην 65,8% δελ θαληάδεηαη εηθφλεο κε ηελ 

κνπζηθή ελψ ην 34,2% θαληάδεηαη. 
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2) Πίλαθαο ζπρλνηήησλ γηα ηε κεηαβιεηή αο έρεη αλαθέξεη αλ ζπλδέεη 

θάπνην ηξαγνύδη κε κηα ραξνύκελε αλάκλεζε; 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Ναί 58 30,1 30,1 30,1 

Όρη 135 69,9 69,9 100,0 

χλνι

ν 
193 100,0 100,0 

 

 

Γηα ην αλ ζπλδένπλ θάπνην ηξαγνχδη κε κηα ραξνχκελε αλάκλεζε, ην 30,1% ησλ 

καζεηψλ απάληεζε θαηαθαηηθά, ελψ ην 69,9% αξλεηηθά.  
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ε) Πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνληαη 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Βαζίδεηε ην κάζεκα ζαο ζην Πξφγξακκα 

Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο Berard; 

Ναη 0 0,0% 

Ορη 13 100,0% 

Έρεηε παξαηεξήζεη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή 

επίδνζε ηνπ καζεηή κεηά απν ηηο ζπλεδξίεο 

κνπζηθήο αθξφαζεο ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα 

Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο Berard; 

Ναη 0 0,0% 

Ορη 13 100,0% 

Βαζίδεηε ην κάζεκα ζαο ζην ζεξαπεπηηθφ 

εξγαιείν ηεο κεζφδνπ Tomatis; 

Ναη 0 0,0% 

Ορη 13 100,0% 

Έρεηε παξαηεξήζεη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή 

επίδνζε ηνπ καζεηή κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ Tomatis; 

Ναη 0 0,0% 

Ορη 13 100,0% 

Βαζίδεηε ην πξφγξακκα ζαο ζηελ εθπαίδεπζε 

αθνπζηηθήο νινθιήξσζεο Samonas; 

Ναη 0 0,0% 

Ορη 13 100,0% 

Έρεηε παξαηεξήζεη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή 

επίδνζε ηνπ καζεηή κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ Samonas; 

Ναη 0 0,0% 

Ορη 13 100,0% 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλνηήησλ παξαηεξνχκε φηη θαη νη 13 εθπαηδεπηηθνί δελ 

βαζίδνπλ ην κάζεκα ηνπο ζην πξφγξακκα αθνπζηηθήο νινθιήξσζεο Berard, νχηε ζην 

ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν ηεο κεζφδνπ Tomatis, νχηε ζηελ κέζνδν αθνπζηηθήο 

νινθιήξσζεο Samonas. Δθφζνλ δε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο, δελ 

έρνπλ παξαηεξήζεη αληίζηνηρα θαη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

 

 

 

 

 



83 
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Έρεηε παξαηεξήζεη σθέιεηεο όπσο : 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Βειηίσζε κλήκεο 

Ναη 1 7,7% 

Ορη 12 92,3% 

χλνιν 13 100,0% 

Βειηίσζε βιεκκαηηθήο επαθήο 

Ναη 1 7,7% 

Ορη 12 92,3% 

χλνιν 13 100,0% 

Βειηίσζε δεμηνηήησλ απηφλνκεο 

δηαβίσζεο 

Ναη 1 7,7% 

Ορη 12 92,3% 

χλνιν 13 100,0% 

Δπηζπκία γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

άιινπο καζεηέο 

Ναη 1 7,7% 

Ορη 12 92,3% 

χλνιν 13 100,0% 

Βειηίσζε ππεξθηλεηηθφηεηαο 

Ναη 1 7,7% 

Ορη 12 92,3% 

χλνιν 13 100,0% 
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Δθηφο απφ έλαλ δάζθαιν πνπ παξαηήξεζε σθέιεηεο κε ην Πξφγξακκα Αθνπζηηθήο 

Οινθιήξσζεο Berard, νη ππφινηπνη 12 δελ παξαηήξεζαλ θάπνηα βειηίσζε. 

 

 

ζη) Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ 

 Καζφινπ Μέηξηα Πνιχ χλνιν 

Πφζν επράξηζηεο θξίλεηε πσο είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδεηε γηα ηνπο 

καζεηέο; 

4 6 3 13 

30,8% 46,2% 23,1% 100,0% 

Πηζηεχεηε πσο επαξθεί ην πιηθφ πνπ έρεηε 

ζηε δηάζεζε ζαο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή 

ησλ πξνγξακκάησλ; 

5 7 1 13 

38,5% 53,8% 7,7% 100,0% 

Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ θξίλεηε ην 

απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε; 

1 10 2 13 

7,7% 76,9% 15,4% 100,0% 

Πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηε; 

0 3 10 13 

0,0% 23,1% 76,9% 100,0% 

Χο εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηε πσο έρεηε ιάβεη 

ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ; 

4 7 2 13 

30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

Θεσξείηε πσο νη παξεκβάζεηο ζαο έρνπλ 

πεηχρεη ην ζηφρν ηνπο, φζνλ αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ; 

2 10 1 13 

15,4% 76,9% 7,7% 100,0% 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ην 

30,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεη θαζφινπ επράξηζηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηνπο καζεηέο, ην 46,2% ηηο θξίλεη κέηξηα επράξηζηεο, ελψ κφιηο ην 

23,1% θξίλεη πνιχ επράξηζηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 38,5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πηζηεχεη φηη δελ επαξθεί  ην πιηθφ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο γηα ηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ, ελψ κφλν  έλαο εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη πσο ην πιηθφ 

επαξθεί πνιχ. Έλα κεγάιν πνζνζηφ (76,9%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεη κέηξην ην 

απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Γηα ην αλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο 

ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ην 76,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη πσο 

ππάξρνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Γχν εθπαηδεπηηθνί (15,4%) ζεσξνχλ πσο έρνπλ 

ιάβεη ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, 4 
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εθπαηδεπηηθνί (30,8%) δελ έρνπλ ιάβεη θαζφινπ ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε, ελψ 

ζρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί 53,8% ζεσξνχλ πσο έρνπλ ιάβεη κέηξηα εμεηδίθεπζε. 

Δπίζεο ην 76,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη νη παξεκβάζεηο ηνπο έρνπλ πεηχρεη ζε 

κέηξην βαζκφ ην ζηφρν ηνπο, φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, ην 15,4% ζεσξεί 

πσο δελ έρνπλ πεηχρεη θαζφινπ ην ζηφρν ηνπο θαη ην 7,7% ζεσξεί πσο έρνπλ πεηχρεη 

ζε κεγάιν βαζκφ. 

 
 

Πώο αμηνινγείηε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Αηζζεηεξηαθήο 

Οινθιήξσζεο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Μέηξηα 1 7,7 7,7 7,7 

Τςειή 12 92,3 92,3 100,0 

χλνιν 13 100,0 100,0  

 
 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 12 εθπαηδεπηηθνί (92,3%) αμηνινγνχλ 

πςειή ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο θαη κφιηο 

έλαο εθπαηδεπηηθφο ηελ αμηνινγεί κέηξηα (7,7%). 
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                                                    ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

                                              

                                   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ                       

 

Οη δψδεθα απφ ηνπο δεθαηξείο δαζθάινπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο  είλαη γπλαίθεο θαη 

ε ειηθία ησλ πεξηζζφηεξσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 36-45 εηψλ. Σν κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν είλαη ζε πνζνζηφ 53% πηπρίν ΑΔΗ, ελψ κφλν ην 30% θαηέρεη θάπνην 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Ζ πξνυπεξεζία ηνπο ζε εηδηθά ζρνιεία αγγίδεη κφιηο ην 23%, 

ελψ επίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (69%) ησλ δαζθάισλ έρεη κφλν 1-5 έηε 

πξνυπεξεζίαο κε καζεηέο κε ΓΑΦ. Δμάιινπ, νη έληεθα απφ ηνπο δεθαηξείο 

δαζθάινπο δελ έρνπλ πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ζηε ΓΑΦ.  

 

ρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δαζθάινπο δελ 

εθαξκφδεη ηα Πξνγξάκκαηα Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο Berard, Tomatis θαη 

Samonas.  Μάιηζηα, θαλείο δε γλψξηδε θαλ ηελ χπαξμή ηνπο, εθηφο απφ κία κφλν 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα ηδησηηθνχ εηδηθνχ ζρνιείνπ κε κεηαπηπρηαθφ ζηηο ΖΠΑ. Δθφζνλ 

ινηπφλ νη δάζθαινη δελ εθαξκφδνπλ θαλέλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα Αθνπζηηθήο 

Οινθιήξσζεο, δελ παξαηεξνχλ αληίζηνηρα θαη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή επίδνζε 

ησλ καζεηψλ ηνπο.  Σν γεγνλφο φηη αθφκε θαη πηζηνπνηεκέλνη κνπζηθνζεξαπεπηέο 

ζηελ Διιάδα δε γλσξίδνπλ, ή/θαη δε ρξεζηκνπνηνχλ ηα Πξνγξάκκαηα Αθνπζηηθήο 

Οινθιήξσζεο δείρλεη φηη ν δξφκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ είλαη αθφκε καθξχο.  
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Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

δαζθάισλ (46,2%) ζεσξεί πσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπο είλαη κέηξηα επράξηζηεο, ην 38,5% πηζηεχεη πσο δελ επαξθεί ην πιηθφ πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνπλ, 

ελψ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (76,9 %) θξίλεη κέηξην ην απνηέιεζκα ησλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζήο ηνπο. 

Μφλν δχν απφ ηνπο δεθαηξείο δαζθάινπο (15,4 %) ζεσξνχλ πσο έρνπλ ιάβεη ηελ 

θαηάιιειε εμεηδίθεπζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, ελψ ην 76,9% 

ησλ δαζθάισλ ζεσξεί φηη νη παξεκβάζεηο έρνπλ πεηχρεη ζε κέηξην βαζκφ ην ζηφρν 

ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δψδεθα απφ ηνπο δεθαηξείο 

εθπαηδεπηηθνχο αμηνινγoχλ πςειή ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ 

Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ίδηνη νη δάζθαινη 

ζεσξνχλ, φηη πξνθεηκέλνπ ε δηδαζθαιία ηνπο λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ, ζα πξέπεη αθελφο λα βειηησζνχλ νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη αθεηέξνπ 

λα απνθηήζνπλ νη ίδηνη θαηαιιειφηεξε εμεηδίθεπζε. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 

απνηεινχλ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εθφζνλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

παξφκνηεο έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζε 

εηδηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ, απφ δείγκα 193 ελειίθσλ 

καζεηψλ κε ΓΑΦ, νη 107 είλαη άλδξεο θαη νη 86 γπλαίθεο, ελψ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (71%) είλαη ειηθίαο έσο 20 εηψλ. Πεξίπνπ νη κηζνί (54%) θνηηνχλ ζε ΔΔΔΚ, 

ελψ νη ππφινηπνη (45%) ζε ηδησηηθά εηδηθά ζρνιεία. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (54%) 

πεγαίλεη ζε ζρνιείν πνπ αλήθεη ζε αζηηθή πεξηνρή ησλ λνκψλ Θεζζαινλίθεο θαη 
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Λάξηζαο, ελψ κηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία 

εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ελψ κφλν έλα 

39% δείρλεη λα πεξηκέλεη κε κεγάιε αλππνκνλεζία ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, νη κηζνί 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο 193 καζεηέο είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην 

κάζεκα θαη παξαηεξείηαη κεγάιε αιιαγή ηεο δηάζεζήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. 

Μφλν ην 22% εκθαλίδεη ζε κεγάιν βαζκφ εηδηθφ ηαιέλην ζε θάπνηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη, ελψ πεξίπνπ νη κηζνί (49%) αληηδξνχλ κέηξηα ζηα 

κνπζηθά εξεζίζκαηα, π.ρ. ρηππψληαο παιακάθηα. Έλα ελζαξξπληηθφ 60% εξεκεί κε 

ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο θαη κφλν ην 12% γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

επεξέζηζην/παξνξκεηηθφ κε ην άθνπζκά ηεο. Έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή έμαξζε (ραξά, 

ιχπε, ζπκφο, θφβνο) πξνθαιείηαη ζην 27% ησλ καζεηψλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηά απνηεινχλ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη αθνξνχλ ζηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζε εηδηθά ζρνιεία ζηελ 

Διιάδα. 

 

Γηα ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ, ε 

πιεηνςεθία ηνπο παξνπζηάδεη κέηξηα αληίδξαζε ηφζν ζηε δνθηκή νξγάλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε, φζν θαη ζηε κίκεζε ηξαγνπδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ην κάζεκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (17%) ησλ 

καζεηψλ είλαη ζε ζέζε λα ηξαγνπδήζνπλ ζε ζσζηφ ηνληθφ χςνο. Απηφ δελ θξίλεηαη 

αλεζπρεηηθφ, εθφζνλ απηή ε κνπζηθή δεμηφηεηα δπζθνιεχεη αθφκε θαη καζεηέο 

ηππηθήο αλάπηπμεο. Αληηζέησο, έλα πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ (41%) έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαπαξάγεη ζσζηά, αληίζηνηρα ζε κεγάιν θαη ζε κέηξην βαζκφ, ηα 
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ξπζκηθά κνηίβα πνπ αθνχεη. Απηφ θξίλεηαη αλακελφκελν, εθφζνλ ν ξπζκφο είλαη έλα 

έκθπην αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, (Pellitteri, 2000), o ξπζκφο θαη ν βαζηθφο κνπζηθφο παικφο είλαη 

βαζηθά ζηνηρεία. Όηαλ ν καζεηήο κε ΓΑΦ είλαη ζε ζέζε λα εζσηεξηθεχζεη ην 

ζπλερφκελν θαη ζηαζεξφ παικφ ελφο ηξαγνπδηνχ, αξρίδεη λα βηψλεη ηελ ηάμε θαη ηε 

δνκή θαη εληζρχεηαη παξάιιεια ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεψλ ηνπ. Σέινο, 

ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δε ζπλδέεη ηε κνπζηθή κε εηθφλεο, νχηε κε θάπνηα 

ραξνχκελε αλάκλεζε. Δλδερνκέλσο λα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εξεζίζκαηα, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εκβαζχλνπλ ζηνλ θφζκν 

ηεο θαληαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα κνπζηθά εξεζίζκαηα. 

 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ άξζξνπ ησλ Allen, R., Hill, E., and 

Heaton, P., 2009. ‘Hath charms to soothe…’: An exploratory study of how high-

functioning adults with ASD experience music, Autism, 13 (1) 21-41, ηα άηνκα κε 

ΓΑΦ αληαπνθξίλνληαη ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα θαη επσθεινχληαη ηα κέγηζηα απφ 

απηά. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε 

έξεπλα, αθελφο ηα άηνκα κε ΓΑΦ έρνπλ ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε κνπζηθή (Boso et al., 

2010) θαη αθεηέξνπ ε κνπζηθή απνηειεί έλα κνλαδηθφ θαη ηζρπξφ κέζν πξνψζεζεο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ (Waldon 

and Wolfe, 2006). Aθφκε, ε ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο λα δηεγείξεη ηαπηφρξνλα πνιιέο 

πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ απφ 

ηα πνηθίια πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

(Srinivasan, 2013). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, ε πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ έδεημε πξνζπκία ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα, βειηησκέλε δηάζεζε, επθνιία ζηε 

ζπκπεξίιεςε, εξεκία κεηά ην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο θαη ζσζηή αλαπαξαγσγή ησλ 
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ξπζκηθψλ κνηίβσλ, επξήκαηα πνπ ζπλάδνπλ ηφζν κε εθείλα ηεο έξεπλαο ηνπ άξζξνπ 

ησλ Allen, R., Hill, E., and Heaton, P., 2009, φζν θαη κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη ε επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε κνπζηθή δηδαζθαιία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζηελ Διιάδα. Πξψηνλ, ν αξηζκφο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κνπζηθνζεξαπεπηψλ ζηε ρψξα 

καο είλαη κηθξφο θαη έηζη ην ξφιν ηνπο ζηα ΔΔΔΚ θαη ζηα ηδησηηθά εηδηθά ζρνιεία 

αλαιακβάλνπλ δάζθαινη κνπζηθήο, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ έρνπλ ιάβεη 

ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε καζεηέο κε ΓΑΦ. 

Σν επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο θηάλεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κφλν κέρξη ην πηπρίν 

ηδησηηθήο κνπζηθήο ζρνιήο, δηαλζηζκέλν κε βεβαηψζεηο ζεκηλαξίσλ εηδηθήο αγσγήο. 

Δδψ πξέπεη λα γίλεη κία πνιχ ζεκαληηθή δηεπθξίληζε φζνλ αθνξά ηε δηαθνξά κεηαμχ 

κνπζηθήο δηδαζθαιίαο θαη κνπζηθνζεξαπείαο. Ζ κνπζηθή δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη 

ηελ εθκάζεζε κνπζηθήο ζε επίπεδν γλψζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ εθκάζεζε 

ηξαγνπδηνχ ζε ζσζηφ ηνληθφ χςνο, ηελ αλαπαξαγσγή ξπζκηθψλ κνηίβσλ, ην παίμηκν 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, ην νκαδηθφ ή αηνκηθφ ηξαγνχδη. Αληίζεηα, ε κνπζηθνζεξαπεία 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο γεληθφηεξα θαη κε ΓΑΦ εηδηθφηεξα, έρεη ζεξαπεπηηθφ 

ξφιν θαη, φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, είλαη κία δεκηνπξγηθή 

ηέρλε ζεξαπείαο πνπ αθνξά δηάθνξεο πεξηπηψζεηο παζήζεσλ θαη κπνξεί λα 

απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ ηνκέσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

θνπφο ηεο είλαη λα βειηησζεί ε ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ καζεηή κέζσ ησλ 

κνπζηθψλ εκπεηξηψλ. Tν ζεκαληηθφ γηα ην κνπζηθνζεξαπεπηή δελ είλαη λα 

ηξαγνπδήζεη ν καζεηήο ζε ζσζηφ ηνληθφ χςνο, αιιά λα εζηηάζεη ζηε βαζχηεξε 

ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο θσλήο ηνπ (Pellitteri, 
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2000). Δπνκέλσο, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο εθηφο απφ κνπζηθφο πξέπεη λα είλαη θαη 

ςπρνιφγνο θαη κάιηζηα κε εμεηδίθεπζε ζηε κνπζηθνζεξαπεία. Θα έπξεπε ινηπφλ, ζε 

φια ηα εηδηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα, ηδησηηθά θαη ΔΔΔΚ, ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν κνπζηθνζεξαπεπηή, κε ζθνπφ νη καζεηέο λα 

επσθεινχληαη ηα κέγηζηα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηε κνπζηθή. 

 

Ζ δεχηεξε επηζήκαλζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έξεπλά καο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο, 

αθνξά ζηα Πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηε κνπζηθή δηδαζθαιία εηδηθήο αγσγήο 

ζηε ρψξα καο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, νχηε έλαο δάζθαινο 

κνπζηθήο ή αθφκε θαη κνπζηθνζεξαπεπηήο δε γλσξίδεη ή/θαη δε ρξεζηκνπνηεί ηα 

Πξνγξάκκαηα Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Όπσο αλαθέξζεθε, θάπνηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΑΦ φπσο ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο, έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο θαη έληνλε ζιίςε απνδίδνληαη ζε 

δηαζηξεβισκέλεο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο. Δθφζνλ ην Πξφγξακκα Αθνπζηηθήο 

Οινθιήξσζεο αληηκεησπίδεη εηδηθά ηελ αλψκαιε επαηζζεζία ζηνλ ήρν, κπνξεί λα 

βειηηψζεη  ην πξφβιεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζπλνδά ζπκπηψκαηα (Berard, 1993, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Sinha, 2004). Θα έπξεπε επνκέλσο, λα δνζεί κεγαιχηεξε βάζε 

ζηελ εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο, πξνθεηκέλνπ ε 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ΓΑΦ ζηελ Διιάδα λα αλαβαζκηζηεί. 

 

πκπεξαζκαηηθά, θξίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πθίζηαηαη νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο. Αθελφο, ην δείγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξν θαη λα ιεθζεί 

απφ πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, ψζηε λα πξνθχςεη κία πην μεθάζαξε εηθφλα 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηα εηδηθά ζρνιεία, ηδησηηθά θαη ΔΔΔΚ, φζνλ αθνξά 

ηνπιάρηζηνλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο. Δμάιινπ, κία άιιε 
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παξάκεηξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε άπνςε ησλ γνλέσλ ησλ 

αηφκσλ κε ΓΑΦ, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζε απηά ε κνπζηθή δηδαζθαιία. 

Μεηά φκσο απφ θάπνηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζηελ θαηεχζπλζε 

απηή, θξίζεθε ζθφπηκν ε έξεπλα λα πεξηνξηζηεί ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο 

ηνπο.  Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε επνκέλσο λα ζπλερηζηεί θαη λα εκπινπηηζηεί 

κε ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Eθηφο απφ ηα παξαπάλσ, κία αθφκε πξφηαζε 

γηα κειινληηθνχο εξεπλεηέο ζα ήηαλ, αθελφο λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

πεξηζζφηεξνη κνπζηθνζεξαπεπηέο θαη αθεηέξνπ νη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο λα 

αλαθεξζνχλ ζηηο κεζφδνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ νη ίδηνη ζηελ ηάμε 

ηνπο. 

 

 Ύςηζηεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε έληαμε επηπιένλ καζεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο εηδηθήο αγσγήο, κε εηδίθεπζε ζηε ΓΑΦ, ζηα Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα 

Μνπζηθψλ πνπδψλ ζε φιε ηελ Διιάδα, κε ζηφρν νη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ απηψλ 

λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ κνπζηθή ζε άηνκα κε ΓΑΦ. Δπηπιένλ, γηα ηνπο δαζθάινπο 

πνπ δηδάζθνπλ ήδε κνπζηθή ζηα εηδηθά ζρνιεία, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε παξαθνινχζεζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, κε ζέκα ηφζν ηηο ζχγρξνλεο κνπζηθνζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα άηνκα κε ΓΑΦ, φζν θαη ηα Πξνγξάκκαηα Αθνπζηηθήο 

Οινθιήξσζεο θαη άιιεο ζεξαπείεο ήρνπ γηα ΓΑΦ.  

 

Ο ξφινο θαη ν ζθνπφο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο, εθφζνλ ε κνπζηθή ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο θαη εηδηθφηεξα κε ΓΑΦ. Πάλσ ζε απηφ ην δεδνκέλν, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ Διιάδα έρνπλ ήδε γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή. Πξέπεη φκσο λα δηαλπζεί αθφκε δξφκνο,  
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πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ΓΑΦ ζηελ Διιάδα λα απνδψζεη θαξπνχο θαη 

λα θηάζεη ηα επίπεδα ηεο αληίζηνηρεο εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζην εμσηεξηθφ. 
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Αγαπεηνί εθπαηδεπηηθνί, 

νλνκάδνκαη Ραβάλε Δπαγγειία θαη είκαη εθπαηδεπηηθφο ΠΔ16 (κνπζηθήο) 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ην 

πιαίζην ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο εθπνλψ έξεπλα ζρεηηθή κε ηελ επίδξαζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο ζε ελήιηθεο κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο.  

 Δίλαη γλσζηφ φηη ην έξγν πνπ πξνζθέξεηε είλαη αλεθηίκεην, θαζψο νη καζεηέο ζαο 

είλαη άηνκα κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο αιιά θαη δπζθνιίεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα ηα βνεζήζεη ψζηε λα μεπεξάζνπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο. Όζν νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο εμειίζζνληαη, ε δηθή ζαο άπνςε θαη εηθφλα, ηφζν γηα ην επίπεδν ησλ 

καζεηψλ, φζν θαη  γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή, εθφζνλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εληνπηζκφ θαη ππεξπήδεζε ζεκαληηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν θαιείζηε λα απαληήζεηε αλψλπκα, 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ην κάζεκα ηεο 

κνπζηθήο ζηνπο καζεηέο ζαο, φζν θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκφδεηε 

εζείο σο εθπαηδεπηηθνί θαη ζα ζαο πάξεη κφλν ιίγα ιεπηά γηα λα ην ζπκπιεξψζεηε. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε είλαη απφιπηα εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ελψ ε ζπκβνιή ζαο 

θξίλεηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνξεία θαη έθβαζή ηεο. Αλ ρξεηαζηείηε νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο, κε δηζηάζεηε λα απεπζπλζείηε ζηα ζηνηρεία 

πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο,  

Με εθηίκεζε 

 

Ραβάλε Δπαγγειία 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ16  

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

eva_ravani@yahoo.gr 

6946 724990 
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α) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθνύ 

 

1)   Φχιν: Άλδξαο_______ Γπλαίθα________ 

 

2)   Ζιηθηαθή νκάδα: 25-30______, 31-35____, 36-40_____, 41-45_____, 45-50____ 

 

3) Δπίπεδν ζπνπδψλ/Μνξθσηηθφ επίπεδν: Γηδαθηνξηθφο ηίηινο_________, 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο__________, Γηδαζθαιείν,___________ 

Πηπρίν ΑΔΗ__________, Πηπρίν ΣΔΗ__________, Απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ________ 

 

       4)   Πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε: ε εηδηθά ζρνιεία___________,  

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε_________, ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε___________,  ε άιινπο θνξείο____________ 

 

5)   Έηε πξνυπεξεζίαο κε απηηζηηθά παηδηά: 1-5_______,  5-10_______,  

πεξηζζφηεξα απφ 10_____________ 

 

6)    Πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ζηνλ απηηζκφ: Ναη__________, Όρη____________ 

 

 

 

 

β) ηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ 

 

1)   Αξηζκφο καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο 

      Μέρξη 20 _________ 

  20-30  ___________ 

      Πάλσ απφ 30_______ 

  

2 ) Αξηζκφο δαζθάισλ κνπζηθήο πνπ απαζρνινχληαη 

1_____, 2_____, 3_____, Πεξηζζφηεξνη_______ 

   

 

 

 

γ) Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία καζεηή 

 

1) Φχιν: Άλδξαο___________ Γπλαίθα____________ 

 

2) Ζιηθηαθή νκάδα: 14-20 εηψλ________  21-25 εηψλ_________  25-30 

εηψλ__________ 

 

3) ρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο: ΔΔΔΚ_________ ηδησηηθφ εηδηθφ ζρνιείν/θνξέαο 

__________ 

 

4) Πεξηνρή φπνπ αλήθεη ην ζρνιείν: αζηηθή____________ εκηαζηηθή____________ 

    αγξνηηθή____________ λεζησηηθή_____________ 
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δ) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο 

κνπζηθήο 

  (1=θαζφινπ,  2=κέηξηα, 3=πνιχ) 

 

1) Γείρλεη λα πεξηκέλεη κε αλππνκνλεζία ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο;     1    2     3    

 

2) Δίλαη πξφζπκνο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην κάζεκα;                          1     2     3 

 

3) Αιιάδεη ε δηάζεζή ηνπ πξνο ην θαιχηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο;  

                                                                                                                 1     2     3 

 

4)Δληνπίδεηε θάπνην ηαιέλην/εηδηθή ηθαλφηεηά ηνπ ζε θάπνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δηδάζθνληαη;                                                                                     1     2     3 

 

5) Έρεηε παξαηεξήζεη αλ αληηδξάεη ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα, γηα παξάδεηγκα 

ρηππψληαο παιακάθηα;                                                                            1     2     3 

 

6) Έρεηε παξαηεξήζεη αλ ην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο ηνλ βνεζάεη λα εξεκεί; 

                                                                                                                 1     2     3 

7) Αληίζεηα, έρεηε παξαηεξήζεη αλ ην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο ηνλ θάλεη πεξηζζφηεξν 

επεξέζηζην/παξνξκεηηθφ;                                                                        1     2     3 

 

8) Έρεηε παξαηεξήζεη αλ ην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο ηνπ πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή 

έμαξζε; (γηα παξάδεηγκα, ραξά, ιχπε, ζπκφ, θφβν, ή άιια;)                 1     2     3 

 

9 Έρεη δνθηκάζεη λα παίμεη θάπνην απφ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

κάζεκα;                                                                                                   1     2    3 

 

10)Πξνζπαζεί λα κηκεζεί/λα ζηγνηξαγνπδήζεη θάπνην απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ αθνχεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο;                                                          1     2     3 

 

11)ηγνηξαγνπδάεη κεηά ην κάζεκα θάπνηα απφ ηηο κεισδίεο πνπ δηδάρζεθαλ; 

                                                                                                                 1     2     3 

  

12)Έρεη θαιή κνπζηθή κλήκε, είλαη δειαδή ζε ζέζε λα αλαθαιέζεη θάπνην απφ ηα 

ηξαγνχδηα πνπ έρεη δηδαρζεί;                                                                   1     2     3 

 

13) Σξαγνπδάεη ζε ζσζηφ ηνληθφ χςνο;                                                  1     2     3 

 

14) Eίλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεη ζσζηά ηα ξπζκηθά κνηίβα πνπ αθνχεη; 

                                                                                                                  1     2     3 

 

15) αο έρεη αλαθέξεη αλ ε κνπζηθή ηνλ βνεζάεη λα θαληάδεηαη εηθφλεο; 

                                                                                                                 Ναη     Όρη 

 

16) αο έρεη αλαθέξεη αλ ζπλδέεη θάπνην ηξαγνχδη κε κηα ραξνχκελε αλάκλεζε; 

                                                                                                                 Nαη    Όρη 
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ε) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνληαη 

 

1) Βαζίδεηε ην κάζεκά ζαο ζην Πξφγξακκα Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο Berard?  

( Auditory Integration Training, AIT)                                                Ναη     Όρη 

 

2) Έρεηε παξαηεξήζεη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή επίδνζε ηνπ καζεηή κεηά απφ ηηο 

ζπλεδξίεο κνπζηθήο αθξφαζεο ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα Αθνπζηηθήο 

Oινθιήξσζεο Berard;                                                                               Ναη   Όρη                                  

                                               

3) Eρεηε παξαηεξήζεη σθέιεηεο φπσο: 

    βειηίσζε κλήκεο                                                                                 Ναη     Όρη 

    βειηίσζε βιεκκαηηθήο επαθήο                                                            Ναη     Όρη 

    βειηίσζε δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο                                       Ναη     Όρη 

    επηζπκία γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο καζεηέο                        Ναη     Όρη 

    βειηίσζε ππεξθηλεηηθφηεηαο                                                               Ναη     Όρη      

 

4) Βαζίδεηε ην κάζεκά ζαο ζην ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν ηεο κεζφδνπ Tomatis; 

                                                                                                                 Ναη     Όρη 

 

5) Έρεηε παξαηεξήζεη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή επίδνζε ηνπ καζεηή κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Tomatis;                                                             Ναη     Όρη 

 

6) Βαζίδεηε ην πξφγξακκά ζαο ζηελ εθπαίδεπζε αθνπζηηθήο νινθιήξσζεο Samonas; 

                                                                                                                 Nαη     Oρη 

 

7) Έρεηε παξαηεξήζεη βειηίσζε ζηελ αθνπζηηθή επίδνζε ηνπ καζεηή κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Samonas; 

                                                                                                                 Nαη     Oρη 

 

 

 

 

ζη) Eξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

(1=θαζφινπ, 2=κέηξηα, 3=πνιχ) 

 

1)Πψο αμηνινγείηε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Αηζζεηεξηαθήο 

Οινθιήξσζεο;                                                               Υακειή      Μέηξηα      Τςειή 
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2) Πφζν επράξηζηεο θξίλεηε πσο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδεηε γηα ηνπο 

καζεηέο;                                                                                                  1     2     3 

 

3) Πηζηεχεηε πσο επαξθεί ην πιηθφ πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ;                                                              1     2     3 

 

4) Πφζν ηθαλνπνηεηηθφ θξίλεηε ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

                                                                                                                1     2     3 

 

5) Πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε; 

                                                                                                                1     2     3 

 

6) Χο εθπαηδεπηηθφο, ζεσξείηε πσο έρεηε ιάβεη ηελ θαηάιιειε εμεηδίθεπζε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ;                   1     2     3 

 

7) Θεσξείηε πσο νη παξεκβάζεηο ζαο έρνπλ πεηχρεη ην ζηφρν ηνπο, φζνλ αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ;                                                                            1     2     3      

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 


