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Περίληψη 

Λέξεις κλειδιά: μουσική παρέμβαση, μουσικοθεραπεία, ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, 

ακαδημαϊκή επίδοση, συστηματική ανασκόπηση. 

 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μία συστηματική ανασκόπηση 

δεκαεφτά (17) ερευνών, στην προσπάθεια να διερευνηθεί σε βάθος η επίδραση που μπορεί 

να ασκούν τα μουσικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην ακαδημαϊκή και σχολική επίδοση 

μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, οι μελέτες που εντοπίστηκαν και πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, 

χρησιμοποιούσαν ποικίλες παρεμβάσεις μουσικής (συνεδρίες μουσικοθεραπείας, μουσική 

υπόκρουση, μουσικές δραστηριότητες με έμφαση στο τραγούδι, στο ρυθμό, στον 

αυτοσχεδιασμό) με σκοπό να μελετήσουν την επίδραση σε δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, 

μαθηματικών, φωνολογικής επίγνωσης, ακουστικής αντίληψης και επεξεργασίας, 

συμπεριφοράς και γενικότερα ακαδημαϊκής επίδοσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

πράγματι η μουσική μπορεί να ενισχύσει και να ασκήσει θετική επίδραση στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Πέραν τούτου, το κύριο 

πόρισμα της μελέτης ήταν η συσχέτιση μεταξύ μουσικών παρεμβάσεων και ακαδημαϊκής 

επίδοσης. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνεται πως οι επιδόσεις των 

μαθητών βελτιωνόταν σημαντικά μετά τις μουσικές παρεμβάσεις στις εξαρτημένες 

μεταβλητές που εξέταζε η κάθε έρευνα. Ωστόσο, η ετερογένεια των μεθόδων των 

μουσικών παρεμβάσεων και των εξαρτημένων μεταβλητών δεν επιτρέπει τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων. Θα ήταν σκόπιμη η διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών.  
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Abstract 

Key words: music intervention, music therapy, mild disabilities, academic achievement, 

systematic review. 

 

The present master thesis consists of a systematic review of seventeen (17) 

researches in attend of a deep investigation to music educational programs’ effect on 

academic and school performance of children with mild disabilities in the first and second 

degree education. Namely, the studies that have been detected and fulfilled all the criteria 

of the affiliation, use various music interventions (such as music therapy sessions, music 

background, music activities focusing to the song, the rhythm, the improvisation) having as 

a goal the study of the effects on the abilities of reading, writing, mathematics, phonologic 

awareness, auditory perception and processing, behavior and generally academic 

achievement. The results showed that, truly, music can enhance and have a positive effect 

on the academic skills of students with mild educational needs (disabilities). Apart from 

that, the main conclusion of the research was the association between music intervention 

and (student’s) academic performance. According to the results that have aroused, it seems 

that students’ performance had a significant improvement after music interventions in the 

depended variables that each study investigated. However, the heterogeneity of music 

intervention methods and depended variables does not allow the generalization of the 

results. The prosecution of future researches would be advisable. 
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Πρόλογος 

 Ο λόγος που με παρακίνησε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα είναι το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου για τη μουσική, με την οποία ασχολούμαι από πολύ μικρή, 

σχεδόν από τα πέντε μου χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησα μαθήματα βιολιού στο ωδείο της 

Νάουσας και σε ηλικία 10 ετών είχα ήδη επιτύχει με εισαγωγικές εξετάσεις στο Κρατικό 

Ωδείο Θεσσαλονίκης για να συνεχίσω τις σπουδές μου στο βιολί, με παρότρυνση της 

μητέρας μου Σεβαστής-Μαρίας Δάδη, η οποία είναι και η ίδια μουσικός.  

 Όταν άρχισα να παρακολουθώ τα μαθήματα του μεταπτυχιακού και να διαβάζω 

διάφορα άρθρα και βιβλία για την ειδική αγωγή, ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η έννοια 

της μουσικοθεραπείας, της οποίας την ύπαρξη δεν γνώριζα πρωτύτερα και έτσι από το 

πρώτο κιόλας εξάμηνο, όταν μας δόθηκε η ευκαιρία με την κ. Καρτασίδου να επιλέξουμε 

εμείς το θέμα της εργασίας μας, αποφάσισα να ασχοληθώ μ’ αυτόν τον τομέα. Η 

εντρύφηση σε χιλιάδες σελίδες ήταν η αφορμή για την επιλογή του θέματος της 

διπλωματικής μου εργασίας.  

 Φυσικά εμπνευστής και καθοδηγητής της όλης αυτής προσπάθειάς μου ήταν ο 

Καθηγητής του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και διευθυντής του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

κ. Ιωάννης Αγαλιώτης. Θα ήθελα λοιπόν, να τον ευχαριστήσω, για τη βοήθεια που μου 

προσέφερε τόσο στην ανεύρεση του ακριβούς τίτλου και της ερευνητικής στρατηγικής που 

ακολούθησα στην εργασία μου, όσο και για την πολύτιμη ηθική στήριξη, την άμεση 

ανατροφοδότηση και τη φιλική προσέγγισή του σε όποιο πρόβλημα και αν αντιμετώπισα 

στην πορεία. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή του τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Ζαφειρόπουλο Κωνσταντίνο για τη βοήθεια και την 
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άμεση ανταπόκριση του σε οποιαδήποτε απορία μου σχετικά με τη στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων. 

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω να δώσω στους συναδέρφους εκπαιδευτικούς από 

το Δημοτικό Σχολείο του Χορτιάτη, όπου εργάζομαι τα τρία τελευταία χρόνια, Ειρήνη και 

Δότα για την πολύτιμη βοήθεια και τις τεχνικές γνώσεις που μου παρείχαν καθώς και 

στους φίλους μου και συμφοιτητές μου για την ηθική συμπαράσταση και τις χρήσιμες 

συμβουλές τους. 

 Τις πιο θερμές όμως ευχαριστίες επιθυμώ να δώσω στη φίλη Φαίη Πάτσιου, η 

οποία ήταν δίπλα μου οποιαδήποτε στιγμή και αν την χρειάστηκα (από την Ζυρίχη), καθώς 

χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσα να είχα πρόσβαση σε πολλά σημαντικά επιστημονικά 

άρθρα, τα οποία ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας μου. 

 Τέλος, περισσότερο από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη μητέρα μου 

Σεβαστή-Μαρία, την αδερφή μου Λιάνα και το φίλο μου Νίκο για την ανοχή, την 

υπομονή, την ενθάρρυνση, την υποστήριξη και την αμέριστη βοήθεια τους όλο αυτό το 

διάστημα της επίπονης προσπάθειας. 
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Εισαγωγή 

 Είναι γενικά γνωστή η θετική ανταπόκριση των ατόμων με ήπιες αλλά και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στα μουσικά ερεθίσματα. Μπορούν όμως αυτά να αποτελέσουν μία 

εναλλακτική διδακτική προσέγγιση και να βοηθήσουν σε ποικίλους τομείς της 

ακαδημαϊκής τους επίδοσης; Η έννοια της μουσικοθεραπείας, αλλά και της μουσικής 

παρέμβασης στην Ελλάδα είναι ακόμα κάτι το άγνωστο, αδιευκρίνιστο ή για κάποιους 

κάτι ακόμα καινούργιο, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ηπείρους όπου 

εφαρμόζονται εδώ και εξήντα περίπου χρόνια.  

 Από την άλλη, οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του γενικού σχολείου, αν δεχτούν κατάλληλη 

εκπαιδευτική στήριξη διαμέσου τροποποιήσεων και προσαρμογών των διδακτικών 

μεθόδων (Αγαλιώτης, 2016). Ο εκπαιδευτικός δηλαδή, οφείλει να διαφοροποιεί τη 

διδασκαλία του, ανάλογα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των 

μαθητών του. Η μουσική, η οποία ανήκει στα ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις πολλών 

μαθητών, προσφέρει  επιπλέον κίνητρα για να εμπλακούν ευχάριστα στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

 Ο ρόλος των μουσικών παρεμβάσεων ή αλλιώς της μουσικοθεραπείας στην ειδική 

αγωγή είναι πολύ σημαντικός, ωστόσο στους κλάδους της εκπαίδευσης και της 

ψυχολογίας μένει ακόμα αδιερεύνητος (Pelliteri, 2000). Αν και υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, η έρευνα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

αρκετά περιορισμένη και διασκορπισμένη, δεδομένου ότι οι περισσότερες μελέτες 

επικεντρώνονται στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Καρτασίδου & Σταϊκόπουλος, 2006). 
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 Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι να γίνει σκιαγράφηση της έννοιας της μουσικής 

στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής-θεραπευτικής παρέμβασης, η οποία βρίσκεται σε συνεχή 

αμφισβήτηση στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο και να διευρυνθεί η συμβολή της στη 

διδακτική στήριξη των ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, 

γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, καθώς και στις 

κατηγορίες που ανήκουν σ’ αυτήν την ομάδα, όπως οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, η 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, τα Προβλήματα 

Συμπεριφοράς και η Ήπια Νοητική Αναπηρία. Αμέσως μετά, αναλύεται ο όρος ‘μουσική’ 

και ‘μουσικοθεραπεία’, αποσαφηνίζεται η διαφορά μεταξύ μουσικοθεραπείας και 

μουσικοπαιδαγωγικής, οι οποίες είναι δυνατό να επικαλύπτονται αλλά δεν ταυτίζονται. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μέσα, οι τεχνικές, οι πρακτικές εφαρμογές της 

μουσικοθεραπείας και των μουσικών παρεμβάσεων, καθώς και οι διάφορες 

μουσικοπαιδαγωγικές μέθοδοι. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται λεπτομερής παρουσίαση 

του ρόλου της μουσικής και των μουσικών παρεμβάσεων στα άτομα με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται τα αποτελέσματα διάφορων 

επιστημονικών ερευνών σε ποικίλους τομείς, όπως η συμπεριφορά, η ακαδημαϊκή 

επίδοση, η γλώσσα, τα μαθηματικά και οι γνωστικές λειτουργίες, καταλήγοντας στην 

αναγκαιότητα της έρευνας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεθοδολογικοί χειρισμοί που 

εφαρμόστηκαν για την εκπόνηση της εργασίας. Ειδικότερα, περιγράφεται η ερευνητική 

στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε (συστηματική ανασκόπηση), τα κριτήρια ένταξης και 

αποκλεισμού της αρθρογραφίας, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και ο τρόπος 

παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας σε αντιστοιχία με τα ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 

οι έρευνες που επιλέχτηκαν για τη συστηματική ανασκόπηση, τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων και των μουσικών παρεμβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι περιορισμοί της 

έρευνας, ενώ ακολουθούν και συγκεκριμένες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Η 

εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε κατά 

τη συγγραφή. 

 



8 

 

Κεφάλαιο 1. 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

1.1. Άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Ο όρος «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (mild disabilities) αναφέρεται σε μαθητές 

οι οποίοι παρουσιάζουν περιορισμούς και ιδιαιτερότητες στην επεξεργασία 

εξειδικευμένων πληροφοριών, στη γενική νοητική λειτουργία, ή στην κοινωνική 

προσαρμογή και επικοινωνία. Με τις κατάλληλες προσαρμογές και τροποποιήσεις των 

διδακτικών μεθόδων, αλλά και με την κατάλληλη εκπαιδευτική στήριξη, οι μαθητές αυτοί 

είναι σε θέση να κατακτήσουν τους στόχους του γενικού σχολείου, μέσα στη γενική τάξη 

(Αγαλιώτης, 2016).  

  Στις ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρείται ότι ανήκουν οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, ήπια νοητική αναπηρία, συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

διαταραχές, προβλήματα – διαταραχές λόγου (Lerner & Johns, 2012) διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ήπιες περιπτώσεις αυτιστικού 

φάσματος, ήπιες αισθητηριακές αναπηρίες. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες δεν γίνονται 

δεκτές από όλους τους ερευνητές (Αγαλιώτης, 2016). Έτσι, οι ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, η ήπια νοητική αναπηρία, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ 

υπερκινητικότητα και τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι οι τέσσερις κατηγορίες που 

ανήκουν στις ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες με τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων 

ερευνητών (Αγαλιώτης, Πλατσίδου & Καρτασίδου, 2011). 

1.1.1. Χαρακτηριστικά ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

εμφανίζονται στις περιοχές της αντίληψης, της γλώσσας, της μνήμης, της προσοχής και 

συγκέντρωσης, της μεταγνώσης, της αυτορρύθμισης, των κινήτρων, της συμπεριφοράς, 
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των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής εξέλιξης (Παντελιάδου και 

Μπότσας, 2007· Darrow, 2012· Gaddes, 2013· Toffalini, Giofrè & Cornoldi, 2017).  

  Ως προς την αντίληψη οι μαθητές στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουν δυσκολίες σε: 

 Οπτική αντίληψη και επεξεργασία 

α) αντίληψη σχέσεων στο χώρο 

β) οπτική διάκριση 

γ) οπτική ολοκλήρωση 

δ) οπτική μνήμη 

ε) οπτική ακολουθία 

στ) σχέσεις όλου-μέρους 

 Ακουστική αντίληψη και επεξεργασία 

α) φωνολογική επίγνωση 

β) ακουστική διάκριση 

γ) ακουστική μνήμη 

δ) ακουστική ακολουθία 

ε) ακουστική σύνθεση 

  Ως προς τη γλώσσα οι μαθητές στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουν: 

 Ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση 

 Χαμηλή ταχύτητα ονομασίας οπτικών συμβόλων 

 Δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση  

 Χαμηλή αναγνωστική κατανόηση 

 Φτωχό λεξιλόγιο 

 Αδυναμία κατανόησης του προφορικού λόγου 

 Ελλιπής χειρισμός του συντακτικού 

 Προβλήματα στη σημασιολογία 
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 Προβλήματα στη μορφολογία 

  Ως προς τη μνήμη οι μαθητές στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουν προβλήματα 

στην πορεία της μνημονικής επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνή 

αρθρογραφία, οι μαθητές στη βραχύχρονη μνήμη έχουν δυσκολίες σε δραστηριότητες που 

απαιτούν γλωσσική επεξεργασία και σε πληροφορίες που τους παρουσιάζονται σε μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Εξ’ ου και οι δυσκολίες στη μακροπρόθεσμη μνήμη, λόγω των 

δυσκολιών γλωσσικής επεξεργασίας και της μη εσωτερικής επανάληψης και οργάνωσης. 

Όσο για την εργαζόμενη μνήμη εκεί παρουσιάζονται και οι μεγαλύτερες δυσκολίες, λόγω 

της αδυναμίας οργάνωσης στρατηγικών και φυσικά της αδυναμίας κωδικοποίησης της 

πληροφορίας (Παντελιάδου και Μπότσας, 2007· Toffalini, Giofrè & Cornoldi, 2017). 

  Ως προς την προσοχή-συγκέντρωση παρουσιάζουν δυσκολίες στην επιλεκτική 

προσοχή αλλά και στη συντηρούμενη, για κάποιους ερευνητές, λόγω της αργής 

επεξεργασίας πληροφοριών, της μη εφαρμογής στρατηγικών και της έλλειψης κινήτρων ή 

ενδιαφέροντος.  

  Ως προς τη μεταγνώση, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι: 

 Στην αναγνώριση των απαιτήσεων έργου και του σχεδιασμού του 

 Στην επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών 

 Στην παρακολούθηση και ρύθμιση της απόδοσης σε ένα έργο 

 Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γνωστικής λειτουργίας 

  Ως προς την αυτορρύθμιση, οι μαθητές αυτοί αδυνατούν να ρυθμίσουν τη 

μαθησιακή τους συμπεριφορά για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα.  

  Ως προς τα κίνητρα, οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν: 

 Μειωμένη πρόθεση για ενεργητική μάθηση 

 Μειωμένο ενδιαφέρον σχετικά με τη σχολική μάθηση 
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 Άρνηση ή αντίσταση στην καταβολή προσπάθειας για ολοκλήρωση δραστηριοτήτων 

 Ισχυρή πεποίθηση ότι δεν μπορούν να μάθουν 

 Εξάρτηση από άλλους και αναζήτηση κοινωνικής ενίσχυσης 

  Ως προς τη συμπεριφορά, τα προβλήματα συμπεριφοράς δεν αποτελούν κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό, ωστόσο, λόγω της πιθανής αποτυχίας ή απόρριψης από τους άλλους στις 

σχολικές δραστηριότητες μπορεί να αντιδράσουν με επιθετικότητα ή απόσυρση 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007· Agaliotis & Kalyva, 2008). 

  Ως προς την κοινωνική εξέλιξη, οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν προβλήματα στις 

κοινωνικές δεξιότητες, στην κοινωνική αντίληψη και στις διαπροσωπικές σχέσεις 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007· Agaliotis, 2010· Agaliotis & Kalyva, 2008· Kalyva & 

Agaliotis, 2009). Πολλές είναι οι αιτίες αυτού του φαινομένου, όπως η δυσκολία 

προσαρμογής του λόγου σύμφωνα με τις περιστάσεις, η χαμηλή τους αυτοπεποίθηση και 

δημοτικότητα, η ανεπαρκής ικανότητα να προσλάβουν και να ερμηνεύσουν τα κοινωνικά 

ερεθίσματα, η δυσκολία ερμηνείας των οπτικών αλλά και ακουστικών νύξεων 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007· Agaliotis, 2010), η αδυναμία χρήσης μεταγνωστικών 

στρατηγικών και η έλλειψη κοινωνικών εμπειριών (Kalyva & Agaliotis, 2009). 

  Και τέλος, ως προς τη συναισθηματική εξέλιξη, οι παράγοντες που συνδέονται με τις 

ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι το άγχος και η χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη 

(Sideridis, Mouzaki, Simos & Protopapas, 2006· Agaliotis, 2010). 

1.1.2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

  O όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) αναφέρεται σε μια ανομοιογενή 

ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και 

χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας (προφορικής έκφρασης), ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν 

οφείλονται σε αισθητηριακά προβλήματα, νοητική αναπηρία, συναισθηματικές 
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διαταραχές, πολιτισμικές διαφορές ή ανεπαρκή διδασκαλία (Παντελιάδου, 2015· Darrow, 

2012· Johnson, 2017). Αντίθετα, οι διαταραχές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται 

σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (Pratt & Greydanus, 2011· Scanlon, 

2013). Βέβαια, δεν είναι απίθανο να συνυπάρχουν με δευτερεύουσες δυσκολίες, οι οποίες 

περιπλέκουν το «αρχικό πρόβλημα» (Αγαλιώτης, 2011), όπως προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Παντελιάδου, 2015). 

  Ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία έχει αυξηθεί σταθερά 

από το 1975-2000, ενώ από το 2000 και μετά παρατηρήθηκε μία μείωση 14% (Hauerwas, 

Brown & Scott, 2013). Είναι από τις πιο συχνές διαταραχές σε παιδιά σχολικής ηλικίας σε 

διάφορους πολιτισμούς και χώρες του κόσμου, με ποσοστό 5-15% (Al-Yagon & Margalit, 

2016). Ωστόσο, οι Cottrell και Barrett (2017) αναφέρουν πως σε μία τελευταία έρευνα για 

τα έτη 2014-2015 σχεδόν το 40% των ατόμων ηλικίας 6-21 ετών ανήκαν στην κατηγορία 

των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μακράν η 

μεγαλύτερη κατηγορία της ειδικής εκπαίδευσης (Lerner & Johns, 2012). 

1.1.1.1. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση - Δυσλεξία 

  Η ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση ή αλλιώς αναπτυξιακή δυσλεξία 

είναι μία διαταραχή κατά την οποία τα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα στη 

φωνολογική επεξεργασία, στην αναγνώριση και αποκωδικοποίηση των λέξεων στην 

αναγνωστική ευχέρεια καθώς και στην αναγνωστική κατανόηση (Αγαλιώτης, 2016 

·Johnson, 2017· Pratt & Greydanus, 2011· Toffalini, Giofrè & Cornoldi, 2017). Τις 

συγκεκριμένες δυσκολίες έχει το μεγαλύτερο μέρος μαθητών που ανήκουν στις ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες σε ποσοστό που αγγίζει το 80% (Παντελιάδου, 2015).  
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1.1.1.2. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην γραφή – Δυσγραφία, Δυσορθογραφία 

  Η ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραφή είναι μία διαταραχή κατά την οποία οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παραγωγή γραπτού λόγου, παρουσιάζοντας 

δυσκολίες σε δεξιότητες όπως η ορθογραφία, το συντακτικό και η οργάνωση/δομή 

γραπτής έκφρασης, αλλά και σε ψυχοκινητικές δεξιότητες, όπως ο οπτικο-γραφο-

κινητικός συντονισμός (Αγαλιώτης, 2016· Σπαντιδάκης, 2004). 

1.1.1.3. Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά - Δυσαριθμησία 

  Η ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά είναι μία αναπτυξιακή μαθησιακή 

δυσκολία, κατά την οποία οι μαθητές έχουν διάφορα ελλείμματα στην επεξεργασία 

αριθμητικών και μαθηματικών πληροφοριών και πράξεων. Αγγίζει περίπου το 3-6% του 

πληθυσμού (Michels, O’Gorman & Kucian, 2017). Όπως και στην περίπτωση της 

δυσλεξίας, έτσι και η δυσαριθμησία έχει πολλές μορφές και κατ’ επέκταση θα ήταν 

προτιμότερο να χρησιμοποιείται στον πληθυντικό αριθμό (Αγαλιώτης, 2011). Αν και είναι 

δύσκολη η κατηγοριοποίηση των μαθητών με ειδικές δυσκολίες στα μαθηματικά, οι 

συνηθέστερες δυσκολίες είναι στη χρήση διαδικασιών και στην κατάκτηση αλγορίθμων 

(Αγαλιώτης, 2011), στη χρήση στρατηγικών, στην ανάκληση βασικών αριθμητικών 

δεδομένων (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007), στην οπτικο-χωρική αντίληψη, στον οπτικο-

κινητικό συντονισμό, στις αντιληπτικές ικανότητες και στη μνήμη (Αγαλιώτης, 2011· 

Toffalini, Giofrè & Cornoldi, 2017).  

1.1.3. Ήπια νοητική αναπηρία 

 Η Αμερικάνικη Ένωση Νοητικής και Αναπτυξιακής Αναπηρίας (American 

Association on Intellectual and Developmental Disability AAIDD) ανήκε στις πρώτες 

οργανώσεις που ασχολήθηκαν με τον ορισμό της νοητικής αναπηρίας. Έτσι, σύμφωνα με 

την AAIDD τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική 

λειτουργία, δηλαδή, στη σκέψη, στην επίλυση προβλήματος και στη μάθηση, αλλά και 
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στην προσαρμοστική συμπεριφορά όσον αφορά τις κοινωνικές και πρακτικές 

προσαρμοστικές δεξιότητες πριν από την ηλικία των 18 ετών (Root et al, 2017). Ομοίως, 

και το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) ορίζει πως 

τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι αυτά που έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω από τη 

μέση τιμή, δηλαδή κάτω από 70, πριν την ηλικία των 18 ετών. Στην ήπια νοητική 

αναπηρία εκτιμάται ότι ανήκει το 3% περίπου του πληθυσμού και ο δείκτης νοημοσύνης 

τους (IQ) είναι μεταξύ 50-69, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

υπάρχουν και άλλες δύο κατηγορίες, η σοβαρή και η μέτρια με IQ<50 (Root et al, 2017). 

  Τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην καθημερινή τους ζωή, αλλά σίγουρα ανταποκρίνονται καλύτερα στο σχολείο, στην 

εργασία, στην κοινωνία σε σχέση με τα άτομα που βρίσκονται στις άλλες δύο κατηγορίες 

(Kitkanj & Georgieva, 2013). Όσον αφορά τις ακαδημαϊκές δεξιότητες τα άτομα με ήπια 

νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα 

μαθηματικά, ωστόσο με έγκαιρες και εντατικές παρεμβάσεις και σωστή καθοδήγηση 

μπορούν να τις ξεπεράσουν (Root et al, 2017). Όμως, σ’ αυτήν την κατηγορία, υπάρχει 

ελλιπής διδασκαλία για τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, γιατί οι εκπαιδευτικοί 

επικεντρώνονται συνήθως στην απόκτηση άλλων δεξιοτήτων, όπως κοινωνικών κ.ά. 

(Joseph & Konrad, 2009). 

1.1.4. Προβλήματα συμπεριφοράς 

  «Η προβληματική συμπεριφορά ενός παιδιού ορίζεται από την ικανότητα ή την 

ανικανότητα του να προσαρμοστεί στο καθημερινό του περιβάλλον και να επικοινωνήσει 

με τους γύρω του με τρόπο που η κοινωνία αποδέχεται και εγκρίνει» (Πολυχρονοπούλου, 

2012:156). Μια συμπεριφορά είναι προβληματική όταν ενοχλεί το ίδιο το παιδί ή τα 

πρόσωπα του περιβάλλοντός του, προκαλώντας δυσάρεστα συναισθήματα στους 

εμπλεκόμενους (Πουρσανίδου, 2016). 
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 Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στο 

διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Ως προβληματικές μορφές συμπεριφοράς 

θεωρούνται αυτές που δεν συνάδουν με την ηλικία του παιδιού και σχετίζονται με τα 

πρότυπα της αντικοινωνικής, επιθετικής και προκλητικής συμπεριφοράς απέναντι σε 

άλλους, όπως επιθετικά πειράγματα και ξεσπάσματα, άμεσες ή έμμεσες απειλές, 

εκφοβισμοί, διασπαστικές συμπεριφορές (Πουρσανίδου, 2016). Οι μαθητές αυτοί συνήθως 

παρουσιάζουν αδυναμία μάθησης που δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο, αδυναμία 

δημιουργίας ικανοποιητικών σχέσεων με συνομηλίκους, ακατάλληλες συμπεριφορές σε 

κοινωνικές περιστάσεις (Αγαλιώτης, 2011). 

 Οι αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου 

(2012), αποδίδονται συνήθως σε τέσσερις παράγοντες: τους βιολογικούς, τους 

οικογενειακούς, τους πολιτισμικούς-κοινωνικούς και τους σχολικούς.  

1.1.5. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 

 Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-

IV-TR), πρόκειται για μία νευρολογική διαταραχή της συμπεριφοράς με αδυναμία 

συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα (Παντελιάδου, 2015). Μετά τη 

δεκαετία του 1990, δίνονται δύο διαφορετικές ομάδες συμπτωμάτων, όπου η πρώτη αφορά 

τα συμπτώματα της διαταραχής της προσοχής και η δεύτερη τα συμπτώματα της 

υπερκινητικής - παρορμητικής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, για να δοθεί διάγνωση 

πρέπει το άτομο να έχει έξι ή παραπάνω συμπτώματα έλλειψης προσοχής που εμμένουν 

τουλάχιστον έξι μήνες· και έξι ή περισσότερα συμπτώματα υπερκινητικότητας ή 

παρόρμησης που επίσης εμμένουν έξι μήνες, πριν την ηλικία των 7 ετών, σε δύο ή 

περισσότερα περιβάλλοντα (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012· Παντελιάδου, 2015). Έτσι, 

με βάση τα συμπτώματα διακρίνονται τρεις τύποι: 

 ΔΕΠ-Υ, τύπος ελλειμματικής προσοχής (έξι ή παραπάνω συμπτώματα απροσεξίας) 
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 ΔΕΠ-Υ, τύπος υπερκινητικότητας-παρόρμησης (έξι ή παραπάνω συμπτώματα 

υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας) 

 ΔΕΠ-Υ, συνδυαστικός τύπος (έξι ή παραπάνω συμπτώματα απροσεξίας και 

υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας) 

  Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία, στη 

διαχείριση της συμπεριφοράς, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην κοινωνικοποίηση 

(Jackson, 2003) Για τα άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- 

Υπερκινητικότητας απαιτείται από το σχολείο τροποποίηση του περιβάλλοντος της τάξης, 

προσαρμογή της διδασκαλίας και παρεμβάσεις σε επίπεδο συμπεριφοράς (Παντελιάδου, 

2015). 

1.2. Μουσική και Μουσικοθεραπεία 

1.2.1. Ο ορισμός της μουσικής 

  Η μουσική ορίζεται ως η «παγκόσμια γλώσσα της ανθρωπότητας» (Savage, Brown, 

Sakai & Currie, 2015). Σύμφωνα με τον Small (1998, όπως αναφέρεται από Τσίρης & 

Παπασταύρου, 2011) η μουσική δεν είναι απλώς ένα ηχητικό φαινόμενο, είναι κάτι που 

κάνουν οι άνθρωποι με σκοπό να κατανοήσουν την ίδια τους την ύπαρξη και να 

σχετιστούν με όσους και οτιδήποτε τους περιβάλλει. Ο Godt (2005) αναφέρει πως μουσική 

είναι μία αισθητική οντότητα από ένα σύνολο οργανωμένων ήχων με σκοπό τη σύνθεση, 

εκτέλεση ή ακρόαση ενός μουσικού κομματιού. 

  Η έννοια της μουσικής είναι ελληνική με ετυμολογική προέλευση από τη λέξη 

μούσα και την κατάληξη «-ίκη» που είναι κελτικής προέλευσης, περιλάμβανε το σύνολο 

των τεχνών που βρίσκονταν υπό την προστασία των μουσών (Καρτασίδου, 2004· Stansell, 

2005 όπως αναφέρεται από Kao & Oxford, 2014). Κατά την κλασική εποχή η λέξη 

μουσική ήταν επίθετο και το ουσιαστικό της δεν ήταν η τέχνη αλλά η μουσική παιδεία, 
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δεδομένου ότι αναγνώριζαν την παιδαγωγική και θεραπευτική επίδρασή της (Καρτασίδου, 

2004).  

 Σήμερα, η μουσική, εκτός του ότι αποτελεί το βασικό συστατικό της πολιτισμικής 

ταυτότητας κάθε ατόμου και πηγή μετάδοσης της κουλτούρας (Σακελλαρίδης, 2008), είναι 

ένα μέσο που έχει καταλυτική επίδραση στη συναισθηματική και κοινωνική ζωή του 

ατόμου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Καρτασίδου, 

2004).  

 Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, ο ρόλος της μουσικής έγκειται στη 

διδασκαλία των στοιχείων της, όπως ρυθμός, μελωδία, αρμονία και της μορφολογίας της. 

Βασικός στόχος όμως, είναι η σύνδεση της και με άλλους τομείς μάθησης, προκειμένου να 

συμβάλει στην ενίσχυση και άλλων δεξιοτήτων καθώς και της κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Συγκεκριμένα, εκτός του ότι οι μαθητές μαθαίνουν μουσική γραφή, ανάγνωση, τραγούδι, 

εξασκούνται ταυτόχρονα στην ακουστική μνήμη και αντίληψη και στις ρυθμικές και 

κινητικές ικανότητες (Καρτασίδου, 2004). 

1.2.2. Η έννοια της μουσικοθεραπείας 

 Στην ελληνική πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 

για τη μουσική ως εκπαιδευτικό ή θεραπευτικό μέσο. Στη βιβλιογραφία συχνά συναντάται 

ο όρος «μουσικοθεραπεία» (music therapy). Είναι μια σχετικά καινούρια θεραπεία για τα 

ελληνικά δεδομένα –σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού όπου εφαρμόζεται εδώ και 

αρκετά χρόνια, κατά τα έτη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (Rickson & McFerran, 

2007)– η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική ως θεραπευτικό μέσο. Ωστόσο, ο χώρος αυτός 

παραμένει άγνωστος στην ελληνική κοινότητα, εξαιτίας της επιστημονικής πενίας και για 

το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη οριοθέτησης του όρου (Καρτασίδου, 2004). 

Επειδή η Μουσικοθεραπεία δεν κατατάσσεται μόνο στον κλάδο της Μουσικής αλλά και 

στον επιστημονικό κλάδο της Ιατρικής, της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, είναι 
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δύσκολο να τεθούν τα όρια αυτής της διαδικασίας και έτσι δεν μπορεί να δοθεί ένας 

πλήρης ορισμός γενικά αποδεκτός. Βέβαια, διάφοροι ορισμοί έχουν διατυπωθεί που όμως 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικές διαστάσεις της (Τόμπλερ, 2001). 

 Oι Nordoff και Robbin την δεκαετία 1960-1970 ήταν οι πρώτοι που εμφάνισαν τον 

όρο «μουσική ως θεραπεία» και διερεύνησαν την επίδραση της μουσικοθεραπείας και των 

μουσικών παρεμβάσεων στα άτομα με «ιδιαιτερότητες» (Pavlicevic, O’neil, Powell, Jones 

& Sampathianaki, 2014). Λίγο αργότερα και ο Bruscia (1987) επιχείρησε να προσδιορίσει 

τους όρους «μουσική ως θεραπεία» και «μουσική στη θεραπεία», αναφέροντας πως όταν 

χρησιμοποιείται ως θεραπεία, η μουσική είναι το πρωταρχικό ερέθισμα για τη θεραπευτική 

αλλαγή του ατόμου, ενώ όταν χρησιμοποιείται στη θεραπεία, η μουσική δεν είναι ο 

πρωταρχικός παράγοντας αλλά χρησιμοποιείται για να πετύχει τη θεραπευτική αλλαγή 

(όπως αναφέρεται από Ψαλτοπούλου, 2006). 

 Ο Τόμπλερ (2001) αναφέρει πως η μουσικοθεραπεία είναι μια θεραπεία κατά την 

οποία χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της μουσικής σε ειδικά διαμορφωμένες 

δραστηριότητες, που έχουν ως στόχο την αγωγή και θεραπεία παιδιών και ενηλίκων που 

παρουσιάζουν αποκλίνουσα διανοητική, κινητική ή συναισθηματική συμπεριφορά. Οι 

Nickel, Hillecke, Argstatter και Bolay (2005) υποστηρίζουν πως ο όρος ‘μουσικοθεραπεία’ 

περιλαμβάνει τρεις επικαλυπτόμενες κατευθύνσεις· την ψυχοθεραπευτική 

μουσικοθεραπεία, τη μουσικοθεραπεία στην Ιατρική και τη μουσικοθεραπεία στον τομέα 

της Ειδικής Αγωγής.  

 Η Επαγγελματική Εταιρία Μουσικοθεραπευτών της Μ. Βρετανίας ορίζει τη 

μουσικοθεραπεία ως μία μορφή θεραπείας κατά την οποία μέσω μιας αμοιβαίας σχέσης 

που εδραιώνεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, επέρχεται η αλλαγή της 

κατάστασης του δεύτερου. Οι ηλικίες των ασθενών ποικίλουν, ενώ μπορεί να έχουν 

σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές ή και ψυχολογικές αναπηρίες. Για να επιτύχει έναν 
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προκαθορισμένο θεραπευτικό στόχο, ο θεραπευτής επιδιώκει, μέσα από μουσικές 

δραστηριότητες, να μοιραστεί με τον ασθενή του την ανάλογη εμπειρία (Παπαδόπουλος, 

2000). 

 Σύμφωνα με τη Γερμανική Εταιρία Μουσικοθεραπείας: «Μουσικοθεραπεία είναι η 

σκόπιμη χρήση της μουσικής ή μουσικών στοιχείων, προκειμένου να επιτευχθούν 

θεραπευτικοί στόχοι: αποκατάσταση, στήριξη και παρέμβαση της ψυχικής και σωματικής 

υγείας» (Καρτασίδου, 2004: 70). 

 Η Διεθνής Ένωση για τη Μουσικοθεραπεία ορίζει τη διαδικασία θεραπείας μέσω 

της μουσικής ως «την ειδική εφαρμογή της μουσικής στην υπηρεσία των ατόμων με 

ανάγκες στην πνευματική, σωματική υγεία, στην αποκατάσταση ή στην ειδική αγωγή» 

(Καρτασίδου, 2004: 70). 

 Στο Η΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας που έγινε στο Αμβούργο τον 

Ιούλιο του 1996, δόθηκε ο ορισμός της μουσικοθεραπείας στην κλινική πράξη ως εξής: 

«Μουσικοθεραπεία είναι η χρήση της μουσικής και/ή των στοιχείων της (ήχος, ρυθμός, 

μελωδία και αρμονία) από έναν επαγγελματία μουσικοθεραπευτή που απευθύνεται σε ένα 

άτομο ή μια ομάδα. Ο θεραπευτής ακολουθεί μία διαδικασία που διευκολύνει και 

προσπαθεί να βοηθήσει την επικοινωνία, τη σχέση, την εκμάθηση, την κινητοποίηση, την 

έκφραση, την οργάνωση και άλλους σημαντικούς θεραπευτικούς στόχους, με σκοπό να 

απαντήσει σε σημαντικές νοητικές, κοινωνικές και γνωστικές ανάγκες. Η 

μουσικοθεραπεία στοχεύει, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων και στην αποκατάσταση 

λειτουργιών των ατόμων, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν καλύτερη ενδοεπικοινωνία, 

διαπροσωπική ολοκλήρωση και κατά συνέπεια καλύτερη ποιότητα ζωής, μέσω της 

πρόληψης, της αποκατάστασης και της θεραπείας» (Rickson & McFerran, 2007:40). 
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1.2.3. Διάκριση Μουσικοθεραπείας και Μουσικοπαιδαγωγικής 

 Δεν είναι σαφής πάντοτε η διάκριση αυτών των δύο εννοιών δεδομένου ότι και οι 

δύο συνίστανται από τη χρήση και τη λειτουργία της μουσικής, γεγονός το οποίο 

δικαιολογεί περιπτώσεις συνάφειας, όχι όμως ταύτισης. Πρόκειται για δύο διαφορετικές 

διαδικασίες οι οποίες έχουν και διαφορετικούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα, η 

μουσικοπαιδαγωγική αποσκοπεί στην επίτευξη ενός μουσικού αποτελέσματος και στην 

ενίσχυση μουσικών ικανοτήτων (μελωδία, ρυθμός, αρμονία, εκμάθηση μουσικού οργάνου) 

δηλαδή το τελικό προϊόν είναι η ίδια μουσική (Καρτασίδου & Σταϊκόπουλος, 2006). Ενώ η 

μουσικοθεραπεία χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο για να χτιστεί μια σχέση 

εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ των αλληλεπιδρώντων ώστε να γίνει εφικτή η 

αλλαγή της σωματικής και ψυχικής υγείας του ασθενούς. Δηλαδή, στοχεύσει στην 

ενίσχυση επιμέρους τομέων όπως η προσοχή, η συγκέντρωση, η κοινωνική λειτουργία, η 

αυτοεκτίμηση, τα κίνητρα και η γνωστική λειτουργία (Pelliteri, 2000).  

 Η μουσική στην Ειδική Αγωγή προσεγγίζεται και παιδαγωγικά και θεραπευτικά, 

δεδομένου ότι εκπαίδευση και θεραπεία λειτουργούν συμπληρωματικά. Έτσι, 

δημιουργούνται μουσικά προγράμματα παρέμβασης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, με 

σκοπό την αντιμετώπιση δυσκολιών ή προβλημάτων (Καρτασίδου, 2004). Η 

μουσικοθεραπεία στην ειδική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην απόκτηση μη μουσικών 

ικανοτήτων, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως σύμβολο συναισθηματικής και προσωπικής 

ανάπτυξης και όχι γνωστικής ικανότητας που πρέπει να μάθουν να ασκούν (Rickson & 

McFerran, 2007). 

1.2.4. Η θεραπευτική λειτουργία της Μουσικοθεραπείας 

 Ήδη από την αρχαιότητα η μουσική αποτελούσε τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης 

των συναισθημάτων των ανθρώπων. Εκτός όμως από τις τελετουργίες και τη διασκέδαση, 

η μουσική σε όλες τις περιόδους της προϊστορίας, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με μαγικές 
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διαστάσεις, έχοντας επιπλέον και θεραπευτική λειτουργία. Τη συνέδεαν με τη θεραπεία 

και την εξιλέωση από πολλές αρρώστιες ή κακά συναισθήματα, υποστηρίζοντας έτσι το 

θεραπευτικό της χαρακτήρα (Κυπριωτάκης, 1995). Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς η 

θεότητα της Ιατρικής ταυτιζόταν με τη θεότητα της Μουσικής, γιατί οι άνθρωποι πίστευαν 

ότι η μουσική επιδρά στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα τους (Καρτασίδου, 2004).  

 Τα χαρακτηριστικά της μουσικής, οι ήχοι, οι σιωπές στη ροή του χρόνου, ο ρυθμός, 

η μελωδία, η αρμονία, η ένταση χρησιμοποιούνται για να ξυπνήσουν διαφορετικά 

συναισθήματα σε κάθε είδος τραγουδιού. Πληθώρα ερευνών από τη μουσική ψυχολογία, 

υποστηρίζουν ότι η μουσική επηρεάζει τον καρδιακό παλμό και προκαλεί γαλβανικές 

αποκρίσεις στο δέρμα. Η αισθητηριακή επίδραση της μουσικής από την άλλη δημιουργεί 

και αυτή φυσιολογικές αποκρίσεις που σχετίζονται με τη συναισθηματική διέγερση 

(Pelliteri, 2000). Οι μουσικές νόρμες σηματοδοτούν δυνατότητες αλλαγής στις 

καθημερινές ενέργειες και αλληλεπιδράσεις (Pavlicevic et al, 2014). 

 Η μουσικοθεραπεία συγκαταλέγεται στις σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους 

δεδομένου ότι μπορεί να θεραπεύσει ακόμη και τις ψυχικές διαταραχές (Κυπριωτάκης, 

1995). Έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι 

μόνο μια καθολική εμπειρία, αλλά και ένας καθολικός τρόπος επικοινωνίας δεδομένου ότι 

την παρομοιάζουν με γλώσσα μη λεκτική (Nordoff & Robbins, 1992). Για την αξία της 

μουσικοθεραπείας στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν γράψει πολλοί 

ερευνητές, όπως επίσης και για προγράμματα που εφαρμόζονται ήδη σε ειδικά σχολεία και 

σχολικές μονάδες του εξωτερικού (Bunt, 2003· Chester, Holmberg, Lawrence & 

Thurmond, 1999· Daveson & Edwards, 2006· Ockelford, Welch & Zimmerman, 2002· 

Wilson, 1991). Ωστόσο, θα γίνει πληρέστερη ανάλυση στο τρίτο υποκεφάλαιο (1.3). 
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1.2.5. Μέσα μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας 

 Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι μουσικοθεραπευτές, σύμφωνα με την Αμερικανική 

Ένωση Μουσικοθεραπείας (Α.Μ.Τ.Α.) και την Καναδική Ένωση Μουσικοθεραπείας 

(C.M.T.A.) είναι η ακρόαση μουσικής, το τραγούδι, ο ρυθμός, τα μουσικά όργανα, ο 

αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση. Φυσικά, πλέον στις μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες 

χρησιμοποιούνται και οι τεχνολογικές εφαρμογές, δεδομένου ότι γίνονται ηχογραφήσεις, 

μέσω προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά 

μουσικά όργανα (Crowe & Rio, 2004). 

 Η ακρόαση μουσικής, που έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, βοηθάει στην 

ανάπτυξη της προσοχής και της μνήμης αλλά και άλλων γνωστικών δεξιοτήτων. 

 Το τραγούδι βοηθάει στη βελτίωση της άρθρωσης, του ρυθμού και της αναπνοής γι’ 

αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε άτομα με λεκτικά προβλήματα. Επαναφέρει εύκολα 

αναμνήσεις με αποτέλεσμα να μειώνει την ανησυχία και το φόβο, στα άτομα που πάσχουν 

από σχιζοφρένεια. 

 Την ευκινησία, την ισορροπία, το σταθερό βηματισμό, τη χαλάρωση αλλά και μια 

σειρά από άλλες κινητικές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν οι ρυθμικές ασκήσεις που 

έχουν ως σκοπό τη δραστηριοποίηση και τη διατήρηση του κινήτρου. Ακόμη, στη 

βελτίωση της ικανότητας επιτυχούς επεξεργασίας διάφορων αισθητήριων πληροφοριών 

μπορεί να βοηθήσει η χρήση ρυθμικών μοτίβων. 

 Σημαντική βοήθεια σε άτομα με κινητικά προβλήματα είναι τα μουσικά όργανα και 

ιδιαίτερα τα κρουστά. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των συμμετεχόντων 

σε μία μουσικοθεραπευτική συνεδρία και ενισχύουν τη συνεργασία και την προσοχή. 

 Το πιο εύκολο σχετικά μέσο της μουσικής που χρησιμοποιείται ευρέως στη 

μουσικοθεραπεία είναι ο αυτοσχεδιασμός, γιατί δεν απαιτεί προηγούμενη μουσική 

κατάρτιση από τους ασθενείς. Ο αυτοσχεδιασμός βοηθάει τον μουσικοθεραπευτή να 
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δημιουργήσει μια στενή σχέση των ασθενών του με τη μουσική. Είναι ίσως η πιο 

σημαντική μέθοδος γιατί δίνει τη δυνατότητα να εκφράζουν δημιουργικά (οι ασθενείς) τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους με μη λεκτικά μέσα. Αυτό το μέσο προσφέρει κοινές 

μουσικές ευκαιρίες σε άτομα που έχουν επικοινωνιακές ή εκφραστικές δυσκολίες 

(Pavlicevic et al, 2014).  

 Η σύνθεση (τραγουδιού ή και μουσικού κομματιού) βοηθάει στην εξωτερίκευση 

συναισθημάτων, σκέψεων, εμπειριών και ιδεών. Επαναφέροντας, ακόμη και επίπονες, 

μνήμες βοηθάει στο να εκφραστούν σκέψεις και συναισθήματα κοινωνικά μη αποδεκτά 

που δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν με άλλο τρόπο. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς μέσω 

της σύνθεσης μπορούν να εκφράσουν τους φόβους τους, αλλά και να τους ξεπεράσουν. 

1.2.6. Τεχνικές Μουσικοθεραπείας 

 Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο μουσικοθεραπευτής στις συνεδρίες κατατάσσονται 

σε ατομικές, όπου η εφαρμογή τους αφορά ένα μεμονωμένο άτομο, σε ομαδικές, όπου οι 

συνεδρίες επιτυγχάνονται με ομάδες ατόμων, σε ενεργητικές, όπου χρησιμοποιούνται 

δημιουργικές δραστηριότητες, και σε δεκτικές ή παθητικές, όπου η θεραπεία θεμελιώνεται 

στη παθητική ακρόαση της μουσικής (Montello & Coons, 1998). Ωστόσο, οι τεχνικές 

αυτές μπορούν να εφαρμόζονται και συνδυαστικά (Πρίνου-Πολυχρονιάδου, 1995).  

 Πιο συγκεκριμένα, στην ενεργητική μουσικοθεραπεία, ο συμμετέχων παίζει ή 

δημιουργεί μουσική, χρησιμοποιώντας τα μουσικά όργανα (πνευστά, κρουστά, έγχορδα) ή 

τη φωνή του, καθώς επίσης και κάποια από τα μέσα που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως 

τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση, με τη βοήθεια πάντα μουσικο-παιδαγωγικών μεθόδων. 

Είναι μία συμμετοχική προσέγγιση, όπου οι συμμετέχοντες αυτοσχεδιάζουν σε μία γνωστή 

μελωδία ή θέμα (Pavlicevic et al, 2014). Ο συμμετέχων δεν είναι απαραίτητο να έχει 

μουσικές γνώσεις (Ψαλτοπούλου 1998). Αντίθετα, στην παθητική μουσικοθεραπεία, ο 
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συμμετέχων μόνο ακούει ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική (Montello & Coons, 1998· 

Pavlicevic et al, 2014). 

1.2.7. Πρακτικές εφαρμογές Μουσικοθεραπείας 

 Το βασικό πλεονέκτημα της μουσικοθεραπείας είναι η πολυχρηστικότητά της. Οι 

παρεμβάσεις μπορεί να είναι τόσο σύντομες ή μακροσκελείς όσο χρειάζεται ούτως ώστε 

το άτομο να αισθανθεί άνετα ή να του προσελκύσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον του 

σε ικανοποιητικό επίπεδο (Preti & Welch, 2004), και ταυτόχρονα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Μπορεί να περιλαμβάνουν ήρεμο άκουσμα 

μιας συλλογής από μουσικά κομμάτια, ή πιο άμεση ενασχόληση με ένα τραγούδι, ή τη 

χρήση ενός οργάνου, είτε μέσα σε ομάδα είτε σε ατομική συνεδρία (Baker, 2010). Η 

μουσική μπορεί να επιλεγεί από το άτομο καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που 

να καθορίζουν το είδος της μουσικής και κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ειδικά και 

εξατομικευμένα (Robarts, 2006). Τα άτομα που συμμετέχουν μπορεί να είναι ικανά να 

αυτό-διαχειριστούν τις συνεδρίες θεραπείας τους, κάνοντας τον προγραμματισμό 

περισσότερο ευέλικτο και βολικό (Siedliecki & Good, 2006). 

 Όπως σε όλα τα παρεμβατικά προγράμματα, έτσι και στη μουσικοθεραπεία, πριν 

την παρέμβαση υπάρχει η διαδικασία της αξιολόγησης, της επεξεργασίας και της 

τεκμηρίωσης που διαμορφώνει ουσιαστικά την παρέμβαση, ως ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα (Rickson & McFerran, 2007). Αρκετοί ερευνητές έχουν δημοσιεύσει 

αξιολογήσεις που είναι κατάλληλες για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως οι 

Brunk & Coleman (2000), ο Bruscia (1988), η Darrow (1991), οι Layman, Hussey και 

Laing (2002), ο Wigram (2000) και οι Wilson και Smith (2000), ωστόσο δεν υπάρχει 

κάποιο τυποποιημένο εργαλείο.  

 Οι μουσικοθεραπευτές αναφέρουν πως αξιολογούν κυρίως τις κινητικές δεξιότητες 

(αισθητηριοκινητικές, φυσικοκινητικές, αντιληπτικοκινητικές, λεπτοκινητικές και αδρή 



25 

 

κινητικότητα), τις επικοινωνιακές (παραγωγή προφορικού λόγου, έκφραση, γλωσσική 

ανάπτυξη), τις κοινωνικές (συμπεριφορά, προσοχή, κοινωνικο-συναισθηματικές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες), τις γνωστικές (αντιληπτικές, αισθητηριακές και ακαδημαϊκές) 

και τέλος τις μουσικές (ρυθμός, μελωδία, τόνος, προτιμήσεις ως προς το μουσικό όργανο ή 

το είδος μουσικής). Για την αξιολόγηση μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, το λογοθεραπευτή και τον φυσικοθεραπευτή, ώστε να βοηθήσει ο 

καθένας στον τομέα του και να δημιουργηθούν κατάλληλοι στόχοι (Rickson & McFerran, 

2007). 

 Ο μουσικοθεραπευτής πρέπει να σχεδιάζει τη δομή, το περιβάλλον και το υλικό 

κάθε μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων του. 

Έτσι, κάθε μουσικοθεραπευτική συνεδρία θα πρέπει να βασίζεται στο αναπτυξιακό 

επίπεδο κάθε ατόμου, ώστε να μπορεί να λειτουργεί θεραπευτικά σε όποια δυσκολία 

αντιμετωπίζει το άτομο, αλλά και να προσαρμόζεται τόσο στις ιδιαιτερότητες όσο και στις 

προτιμήσεις του. Θα πρέπει να ελέγχει την πρόοδο του ατόμου και να εξελίσσει τη 

θεραπεία ανάλογα μ’ αυτή, ώστε να οδηγείται το άτομο βαθμιαία στην αυτονομία 

(Παπαηλιού, 2001). Κάποιοι ερευνητές όπως ο Ockelford (2000) και οι Portowitz και 

Klein (2007) έχουν δημοσιεύσει στις έρευνες τους προτάσεις και μουσικά προγράμματα με 

προτεινόμενες μουσικές δραστηριότητες μουσικοθεραπείας για μαθητές με ειδικές αλλά 

και ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκτός από τους 

μουσικοθεραπευτές και οι εκπαιδευτικοί στο σχολικό περιβάλλον. 

 Η ηλικία δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στη μουσικοθεραπεία, καθώς οι 

μουσικοθεραπευτές μπορούν να δουλεύουν με ανθρώπους όλων των ηλικιών. Βασική 

προϋπόθεση είναι η δημιουργία μουσικοθεραπευτικής σχέσης με έναν εξειδικευμένο 

μουσικοθεραπευτή και σε συγκεκριμένο επιστημονικό πλαίσιο, ενώ η ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση του μουσικοθεραπευτή είναι απαραίτητη όχι μόνο για να μπορεί να 
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χρησιμοποιεί το υλικό που προκύπτει αλλά και για να πετυχαίνει τους στόχους του 

(Ψαλτοπούλου, 2003). 

 Η διάρκεια μιας μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας μπορεί να είναι από 30 έως 50 

λεπτά και ανάλογα με την περίπτωση (όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω), μπορεί να είναι 

είτε ατομική είτε ομαδική. Το υλικό κάθε συνεδρίας είναι απόρρητο ενώ ο 

μουσικοθεραπευτής έχει τη δυνατότητα να ηχογραφεί τη συνεδρία ώστε να μπορεί 

αργότερα να την αξιολογεί (Φρυδάκη, 2003). Τέλος, γίνεται η καταγραφή των 

αποτελεσμάτων ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση και η παρατήρηση, αφού τελικός 

σκοπός είναι η βελτίωση και η πρόοδος των συμμετεχόντων (Αντωνακάκης, 2001). 

 Όσο η μουσική αποτελεί ένα διεθνές μέσο, αυτή η μέθοδος θεραπείας έχει τη 

δυνατότητα να ξεπεράσει τα όρια της ηλικίας, της κουλτούρας, της γλώσσας και της 

εμπειρίας (Baker & Jones, 2006). Η μουσικοθεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες 

μορφές θεραπείας, δίνοντας στους συμμετέχοντες το ύψιστο πλεονέκτημα ενός ολιστικού 

παρεμβατικού προγράμματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής η μουσικοθεραπεία 

συνεισφέρει στο σύνολο της υγείας και του ευ-ζην του ατόμου (Baker, 2010). 

1.2.8. Μουσικοπαιδαγωγικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 

1.2.8.1. Μέθοδος Ακουστικο-ψυχο-φωνολογίας Tomatis 

 Η μέθοδος αυτή αναπτύχτηκε από τον καθηγητή ιατρικής με ειδίκευση στην 

ωτορινολαρυγγολογία Άλφρεντ Τομάτις και αποτελεί μια διαγνωστική και 

ηχοθεραπευτική μέθοδο που συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας του ατόμου να 

ακροάται, να αντιλαμβάνεται και να επικοινωνεί (Λαμπριανίδου, 2006).  

 Σύμφωνα με τον δημιουργό Άλφρεντ Τομάτις (1992), η μέθοδος αυτή μπορεί να 

διαγνώσει και να θεραπεύσει μαθητές ή και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, με 

δυσκολία στην κατανόηση και αντίληψη μαθηματικών εννοιών, με δυσκολία στην 
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έκφραση γραπτού και προφορικού λόγου, με διαταραχές ψυχισμού και συμπεριφοράς και 

με γλωσσικές διαταραχές. Παράλληλα, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί 

και η ακουστική αντίληψη (Malak, Mojs, Ziarko, Wiechec, Sudol & Samborski, 2017). 

Μέχρι σήμερα πολλές έρευνες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην 

αισθητηριακή επεξεργασία, στη δεκτική και εκφραστική ακρόαση, στις κινητικές 

δεξιότητες, αλλά και στη συμπεριφορική και κοινωνική προσαρμογή, σύμφωνα με τις 

αξιολογήσεις μετά τις παρεμβάσεις (Malak et al., 2017). 

 Οι θεραπευτικές δυνατότητες αυτής της μεθόδου είναι ευρέως διαδεδομένες και 

εφαρμόζονται σε μεγάλο αριθμό κέντρων ανά τον κόσμο. Η χρήση της μουσικής γίνεται 

με συγκεκριμένο τρόπο που βοηθά το άτομο να αναβιώσει τις βασικές φάσεις της 

ακουστικής του ανάπτυξης ακόμα και από την περίοδο της κύησης. Το πρώτο στάδιο 

εφαρμογής ενέχει παθητική ακρόαση ηχογραφήσεων της μητρικής φωνής και μουσικής 

του Mozart, αλλά και Γρηγοριανούς ύμνους (μονόφωνοι ψαλμοί της ρωμαιοκαθολικής 

εκκλησίας) (Malak et al., 2017· Λαμπριανίδου, 2006). Στο δεύτερο στάδιο το άτομο 

καλείται να αναπαράγει σε μικρόφωνο ηχογραφημένους ήχους, που δίνονται με 

συγκεκριμένη σειρά και κλιμακώνονται, έτσι ώστε να καταστεί η ακρόαση ενεργητική 

(Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, 1999). 

  Η μέθοδος Tomatis, σε λειτουργικό επίπεδο, ενισχύει τον έλεγχο της φωνής και του 

λόγου. Σε συναισθηματικό επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα αναβίωσης εμπειριών και 

στρεβλών κατάλοιπων από το ενδομήτριο περιβάλλον και βοηθά στη «διόρθωσή τους». 

Τέλος, σε επικοινωνιακό επίπεδο, ενισχύει το άτομο να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να 

δει τον εαυτό του πέρα από αυτές, καθώς και να επικοινωνήσει καλύτερα με το 

περιβάλλον, βελτιώνοντας ακόμα και τη στάση του σώματός του, αποκτώντας ταυτόχρονα 

την αίσθηση της αυτοπεποίθησης (Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, 1999· Λαμπριανίδου, 

2006). 
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1.2.8.2. Μέθοδος Dalcroze 

 O Emile Jacques Dalcroze (1865-1950) δημιούργησε μια πρωτοποριακή για την 

εποχή μουσικοπαιδαγωγική μέθοδο, τη ρυθμική Dalcroze (eurythmics Dalcroze). Την 

ονόμασε έτσι διότι δεν θεώρησε ότι είναι μεθοδική, αλλά απαιτεί μία προσαρμοστικότητα, 

η οποία είναι συνυφασμένη με τη λέξη ευρυθμία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε 

διάφορες ομάδες με διαφορετικές ανάγκες (Habron, 2016). Η μέθοδος αυτή εστιάζει 

πρώτα στο ρυθμό και στην αυθόρμητη έκφραση, δεδομένου ότι ο Dalcroze θεωρούσε ότι ο 

ρυθμός του καθενός αντανακλά στην ψυχή, στο ταπεραμέντο και στην προσωπικότητα και 

έπειτα στη μουσική και στην κίνηση (Abril & Gault, 2016· Kessler-Κακουλίδη, 2006).  

 Στη μέθοδο αυτή οι μαθητές στις ομαδικές δραστηριότητες κινούνται στο χώρο με 

αυτοσχεδιασμό, εκφράζονται με τη μουσική, αλλά και χωρίς μουσική. Χρησιμοποιούνται 

πολλά είδη μουσικής όπως κλασική, ποπ, ροκ, παραδοσιακή, ραπ κ.ά. (Abril & Gault, 

2016). Οι συμμετέχοντες επικοινωνούν μεταξύ τους μη λεκτικά, δηλαδή με την ακοή, την 

όραση, την αφή ή με τη βοήθεια αντικειμένων που κρατούν, όπως ένα ραβδί. Σκοπός της 

μεθόδου είναι να πετύχει ταχύτατη επικοινωνία των αισθήσεων με τις λειτουργίες του 

εγκεφάλου, μέσω της κιναισθησίας και του αιθουσαίου συστήματος (Habron, 2016). Έτσι, 

το πρώτο μέρος της μεθόδου είναι η ρυθμική κίνηση, αφού για τον Dalcroze ο ήχος, ο 

ρυθμός και η κίνηση είναι τα βασικά στοιχεία της μουσικής (Amiri, 2016· Anderson, 

2012). 

 Το δεύτερο μέρος της μεθόδου είναι η ρυθμική μουσική ανάγνωση (solfége) που 

είναι μετάφραση του τονικού ύψους των νοτών που καταγράφονται στο χαρτί. Στόχος 

είναι η δημιουργία αρμονίας ανάμεσα στο σώμα και στο αυτί, με τη χρήση του ήχου και 

της ομιλίας. Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι η ενίσχυση της συγκέντρωσης και της 

μνήμης, η βελτίωση της αναπνοής και της ισορροπίας και γενικότερα η βελτίωση των 
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δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για μία σωστή ανάγνωση (Amiri, 2016· Anderson, 

2012). 

 Το τελευταίο μέρος της μεθόδου είναι ο αυτοσχεδιασμός στο πιάνο, δεδομένου ότι, 

προάγει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και έχει σαν αυτοσκοπό την έκφραση και το 

συναίσθημα χωρίς να μας απασχολεί το τελικό αποτέλεσμα. Σ’ αυτό το μέρος οι 

συμμετέχοντες μαθαίνουν τις έννοιες ρυθμός, μελωδία, αρμονία, αυτοσχεδιάζοντας πάνω 

στο πιάνο, ακούγοντας ήχους και συγχορδίες (Αmiri, 2016· Anderson, 2012). 

 Η ρυθμική Dalcroze στοχεύει στην ανάπτυξη της ατομικής και κοινωνικής 

ικανότητας, της νοητικής ικανότητας, της μουσικής ικανότητας και της κινητικής 

ικανότητας των μαθητών (Amiri, 2016· Kessler, 2006). Άλλωστε, πληθώρα ερευνών 

αναδεικνύουν την αντίληψη του ρυθμού ως ένα πολύ σημαντικό μέρος στη ζωή των 

ανθρώπων, δεδομένου ότι ο ρυθμός επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν την 

ομιλία, να επικοινωνήσουν και να κινηθούν (Amiri, 2016). 

 Σύμφωνα με τον Dalcroze (1930, όπως αναφέρεται από Habron, 2016) «ένας καλός 

δάσκαλος οφείλει να είναι ψυχολόγος, φυσιολόγος και καλλιτέχνης», θέλοντας με αυτή τη 

φράση να δώσει έμφαση στην πολύπλευρη φύση της παιδαγωγικής και της θεραπείας, 

καθώς και στα σημεία που εμπλέκονται. 

1.2.8.3. Μέθοδος Carl Orff (Orff-Schulwerk) 

 Ο Orff συμφωνούσε με τον Dalcroze για τη σημασία της κίνησης την οποία 

προχώρησε ένα βήμα παραπέρα συσχετίζοντας την και με το λόγο. Από την αρχαία 

ελληνική ποίηση πηγάζουν στοιχεία του ρυθμού και του μέτρου. Έτσι, εκτός από την 

κίνηση συνδέεται με τη μουσική και ο λόγος (Καραδήμου - Λιάτσου, 2003). Η μέθοδος 

αναπτύχθηκε από τον Carl Orff και αποτελεί έμπνευση από το έργο του Schulwerk, που 

ήταν μουσική εκπαίδευση για παιδιά (De’Ath, 2016). Είναι μία ευέλικτη και 

αποτελεσματική προσέγγιση στη μουσική εκπαίδευση, λόγω του πλούτου και της 
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ισορροπίας διαφορετικών μορφών, όπως ομιλία, κίνηση, χορός και μουσική (Cunha & 

Carvallo, 2013). 

 Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται και σε άτομα με ειδικές αλλά και ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, διότι η φιλοσοφία του ήταν να διατίθεται σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο στους 

ταλαντούχους (Voigt, 2013). Ξεκινώντας με την έννοια της μουσικής, χρησιμοποιώντας 

πολυαισθητηριακές μεθόδους, στηριζόταν στον αυτοσχεδιασμό, στην ομαδική εργασία 

στο αυθόρμητο παιχνίδι και στη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων. Έπειτα, έμπαιναν 

στο παιχνίδι και διάφορα μουσικά όργανα όπως έγχορδα, κρουστά αλλά και αυτοσχέδια 

όργανα, όπως ένα πληκτρολόγιο ή ο άνεμος, ώστε να ενθαρρύνει το παιδί να εξερευνήσει 

και να συμμετέχει ενεργά στη μουσική αλληλεπίδραση (Plahl, 2013). 

 Η μέθοδος μουσικοθεραπείας Orff είναι μία ανθρωπιστική προσέγγιση, η οποία 

προωθεί την ανθρώπινη ανάπτυξη, μέσω των μουσικών αλληλεπιδράσεων και του 

μουσικού συντονισμού. O δημιουργός, θεωρούσε, ότι κάθε παιδί έχει κάτι να προσφέρει 

και αυτές οι ικανότητες μπορούν να κινητοποιηθούν μέσω της μουσικής (Plahl, 2013). 

Στόχοι της μεθόδου ήταν να αντιμετωπίσει τη μουσική, την κίνηση και την ομιλία ως 

ενότητα, να προσφέρει δυνατότητα συμμετοχής σε όλους, να ενεργοποιήσει τα βασικά 

στοιχεία της ανθρώπινης φύσης, να διευκολύνει την κοινωνικοποίηση και την 

ενσωμάτωση των παιδιών και να υποστηρίξει την αυτενέργεια μέσω της ενεργού 

συμμετοχής (Filianou & Stamatopoulou, 2013). 

1.2.8.4. Μέθοδος Kodaly 

 O Zoltan Kodaly (1882-1967) είναι ένας από τους διάσημους συνθέτες και 

μουσικούς του 20ου αιώνα. Η μέθοδος διδασκαλίας που έχει πάρει το όνομα του, 

εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο (Chen, 2016), ενώ άρχισε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά 

στη γενέτειρα του δημιουργού, στην Kecskemet της Ουγγαρίας τη δεκαετία 1950 (Çoban, 

2016). 
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 Τα οφέλη της μεθόδου στη μουσική εκπαίδευση των παιδιών είναι 

αδιαμφισβήτητα. Κάποιες από τις αρχές της μεθόδου είναι ότι: ο καθένας έχει το δικαίωμα 

να «απολαύσει» τη μουσική παιδεία από πολύ μικρή ηλικία, το τραγούδι μπορεί να 

παρέχει τη βάση για όλα τα είδη μουσικής, η κουλτούρα ενός παιδιού είναι και η μουσική 

¨μητρική του γλώσσα και τα δημοτικά τραγούδια παρέχουν το ιδανικό υλικό για τη 

μουσική εκπαίδευση (Bowyer, 2015· Çoban, 2016). Στηρίζεται στη μαθητοκεντρική 

διδασκαλία, ενώ ο δάσκαλος οφείλει να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην 

τάξη (Çoban, 2016). 

 Τα μέσα αυτής της μεθόδου ήταν το σύστημα ανάγνωσης solfége και ένα σύστημα 

συλλαβών «do, re, mi, fa, so, la, ti, do», ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τις σχέσεις 

μεταξύ των φθόγγων, όπου τις απέδιδαν με το χέρι, κάνοντας διάφορες χειρονομίες 

(Bowyer, 2015). Στόχοι της μεθόδου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την έμφυτη 

μουσικότητα στο έπακρο, να είναι σε θέση να γράφουν, να διαβάζουν και να δημιουργούν 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της μουσικής (ρυθμός, μελωδία, δυναμική κλπ.) και να 

αγαπήσουν και να εκτιμήσουν τη μουσική αλλά και τη μουσική τους κληρονομιά (Gault, 

2016). 

 Σύμφωνα με την μέθοδο Kodaly το τραγούδι συνδυαστικά με την κίνηση είναι η 

πιο άμεση μέθοδος τόσο για τη μουσική μάθηση, όσο και για την ενίσχυση της γλώσσας, 

του λεξιλογίου, της κατανόησης αλλά και της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 

(Chiengchana & Trakarnrung, 2017). 

1.2.8.5. Μέθοδος Suzuki 

 Ο δημιουργός της μεθόδου ήταν ο Shinichi Suzuki, βιολονίστας και δάσκαλος 

μουσικής από την Ιαπωνία. Η μέθοδός του διαδόθηκε ραγδαία σε Αυστραλία, Αμερική, 

Ευρώπη και Ασία. Περιλαμβάνει διδασκαλία μουσικών οργάνων, όπως βιολί, βιόλα, 

βιολοντσέλο, πιάνο, φλάουτο, άρπα, τρομπέτα, μπάσο και μαντολίνο (Thompson, 2016). 
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Έμπνευσή του για τη δημιουργία αυτής της μεθόδου αποτέλεσε η ικανότητα εκμάθησης 

της μητρικής γλώσσας από τα παιδιά, την οποία ήθελε να την εφαρμόσει και στην 

εκμάθηση της μουσικής. Θεωρούσε δηλαδή, ότι εφόσον τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν 

άπταιστα τη μητρική τους γλώσσα, μπορούν να γίνουν και πολύ καλοί μουσικοί αν τους 

δοθούν οι κατάλληλες περιβαλλοντολογικές ευκαιρίες (Reuning-Hummel, Meyer & 

Rowland, 2016). 

 Οι αρχές μάθησης που είχε ήταν να ξεκινούν οι μαθητές από πολύ μικρή ηλικία, να 

συνηθίσουν στους ήχους της μουσικής, να διατηρήσουν μια θετική προσέγγιση για τη 

μάθηση, να γίνει κατανοητό ότι ο καθένας μαθαίνει με το δικό του ρυθμό, να υπάρχει 

στενή συνεργασία και με τους γονείς ώστε να ενθαρρύνουν τα παιδιά, να δίνονται 

κοινωνικές ευκαιρίες και με άλλα παιδιά που μοιράζονται την ίδια «γλώσσα για τη 

μουσική», να προηγείται η ακρόαση μουσικής και έπειτα τα παιδιά να μαθαίνουν μουσική 

ανάγνωση και σημειογραφία (Reuning-Hummel, Meyer & Rowland, 2016).  

1.3. Ο ρόλος της Μουσικής στην εκπαίδευση ατόμων με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 Η μουσική προσφέρει σε κάθε παιδί μία ευκαιρία για διασκέδαση, όμως 

ταυτόχρονα μπορεί να εξυπηρετήσει και διάφορους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πληθώρα 

ερευνών καταγράφουν τη θετική επίδρασή της στην ανάπτυξη των μαθητών, τόσο 

ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, όσο και βελτιώνοντας 

αισθητά τις μαθησιακές τους δεξιότητες, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του 

ακαδημαϊκού, κοινωνικού και γλωσσικού επιπέδου τους (Özeke, 2012). Η μουσική είναι 

μία γλώσσα που παρά την ποικιλομορφία της, μειώνει τους γλωσσικούς φραγμούς και τις 

ατομικές ιδιαιτερότητες, επιτρέποντας τον πειραματισμό και την αλληλεπίδραση (Quellet 

& Poliquin, 2012). 
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 Τα τελευταία χρόνια ερευνητές από το χώρο της μουσικής, της εκπαίδευσης και της 

ψυχολογίας έχουν αποδείξει ότι η μουσική διευκολύνει τη συνολική ανάπτυξη του ατόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, η μουσική εκπαίδευση διευκολύνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και 

με τη βοήθεια της μουσικοθεραπείας, επιτρέπει την εναρμόνιση των διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών που έχουν δυσκολίες ενσωμάτωσης (Bolduc, 2009· Duffy 

& Fuller, 2000· Gooding, 2011· Hallam, 2010· Ritblatt, Longstreth, Hokoda, Cannon & 

Weston, 2013). Επιπλέον, είναι ένα προνομιακό μέσο για την ανάπτυξη κιναισθητικών 

δεξιοτήτων (Kilbert, 1981· Root-Bernstein, 2001), χωροχρονικών δεξιοτήτων (Črnčec, 

Wilson & Prior, 2006· Hetland, 2000· Hurwitz, Wolff, Bortnick & Kokas, 1975), 

αντιληπτικών και νοητικών δεξιοτήτων (Bidelman, Hutka & Moreno, 2013· Corrigall, 

Schellenberg & Misura, 2013· Kaviani, Mirbaha, Pournaseh & Sagan, 2014· Schellenberg, 

2004· Schellenberg, 2005· Scellenberg, Nakata, Hunter & Tomato, 2007) και γνωστικών 

δεξιοτήτων συμβάλλοντας στη βελτίωση της ακαδημαϊκής και σχολικής επίδοσης τους 

(Arnaud.Cabanac, Perlovsky, Bonniot-Cabanac & Cabanac, 2013· Bolduc, 2009· Costa-

Giomi, 2004· Hallam & Price, 1998· Johnson & Memmot, 2006· Wetter, Koerner & 

Schwaninger, 2009).  

 Η πρώιμη ενασχόληση με τη μουσική και η απόκτηση μουσικής παιδείας είναι 

δυνατόν να συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών καθώς και στη 

διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τις έρευνες των Wetter, Koerner και 

Schwaninger (2009) και Arnaud.Cabanac κ.α. (2013) συγκριτικά με μαθητές, οι οποίοι δεν 

λαμβάνουν καθόλου μουσική εκπαίδευση, με συνέπεια ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να 

είναι πολύ χαμηλότερος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Babo (2004), δεδομένου ότι με την 

έρευνά του απέδειξε πως οι μαθητές που διδάσκονται μουσικά όργανα είχαν πολύ 

μεγαλύτερες βαθμολογίες κυρίως στα γλωσσικά μαθήματα, αλλά και στα μαθηματικά. 

Έτσι, η συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες ή η εκμάθηση μουσικής ενισχύει την 
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ακαδημαϊκή επίδοση, εκτός από το γνωστικό αντικείμενο της ανάγνωσης και σε αυτό των 

μαθηματικών (Diamantes, Young & McBee, 2002· Register, Darrow, Standley & 

Swedberg, 2007). 

 Επιπλέον, η μουσική ως πρόγραμμα παρέμβασης βελτιώνει και τις φυσικές 

λειτουργίες όπως διάκριση ήχου, κίνηση των ματιών αλλά και τις γνωστικές λειτουργίες 

μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, αντίληψη, γνώση (Horn, 2009). Σύμφωνα με τους Sze και 

Yu (2004) αποτελεί μία γνωστική, γλωσσική, κοινωνική και ψυχολογική θεραπεία για τα 

παιδιά με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ παράλληλα επηρεάζοντας τον καρδιακό παλμό 

και ρυθμό βελτιώνει την προσοχή, τη συγκέντρωση, την κοινωνική λειτουργία, την 

αυτοεκτίμηση, την αυτοέκφραση, τη μνήμη, ενώ οι Sausser και Waller (2006) προσθέτουν 

πως διευκολύνει τη δημιουργικότητα, την ανεξαρτησία, την επιτυχία, τις κινητικές 

δεξιότητες και τον οπτικοκινητικό συντονισμό.  

 Η χρήση της μουσικής στην τάξη προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο και ένα 

μεγάλο κίνητρο κυρίως για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μουσικές δραστηριότητες παρέχουν ένα πεδίο στο οποίο αυτοί οι 

μαθητές μπορούν να επιτύχουν διάφορους διδακτικούς στόχους, βοηθάνε στην πιο εύκολη 

απομνημόνευση ακαδημαϊκών πληροφοριών (αριθμοί, γράμματα, λέξεις, ονόματα που 

εμπεριέχονται σε διάφορα τραγούδια), στην ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους και 

αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο έκφρασης των απόψεών τους (Darrow, 2012). 

Παράλληλα, η ακρόαση της μουσικής, αλλά και η ενασχόληση με κάποιο μουσικό όργανο, 

επηρεάζουν την υγεία αλλά και τη διάθεση, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν σε μεγάλο βαθμό 

το στρες αυτών των μαθητών (Darrow & Segall, 2015). 

 Διάφορες έρευνες επικεντρώνονται κατά καιρούς σε διάφορες κατηγορίες ήπιων 

εκπαιδευτικών αναγκών. Για παράδειγμα διάφοροι ερευνητές έχουν μελετήσει την 

επίδραση της μουσικής στα άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 
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Υπερκινητικότητα, όπως ο Jackson (2003), ο οποίος αναφέρει ότι ενθαρρύνει τη 

συμπεριφορά κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αυξάνει το διάστημα προσοχής, τις θετικές 

συμπεριφορές, τον αυτοσεβασμό, ενώ μειώνει την απογοήτευση και την αντίσταση και 

βελτιώνει την υγιή συναισθηματική έκφραση. Επιπλέον, η χρήση της ροκ μουσικής, σε 

προγράμματα παρέμβασης έφερε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, ως προς τη μείωση 

της ακατάλληλης, αποδιοργανωτικής και υπερκινητικής συμπεριφοράς στην τάξη (Cripe, 

1986· Wilson, 1976). Παράλληλα, τα αποτελέσματα μια πρόσφατης μελέτης δείχνουν ότι 

τόσο η μουσική υπόκρουση, όσο και η παθητική μουσική βοηθούν τους μαθητές να 

διατηρήσουν την εστίαση, την προσοχή και τη συμπεριφορά στις ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες (Marks, 2016). Ακόμη, η μετα-ανάλυση των Gaastra, Groen και Tucha 

(2016) έδειξε ότι οι παρεμβάσεις (συμπεριλαμβανομένου και της μουσικής) μειώνουν την 

αποδιοργανωτική συμπεριφορά μαθητών με ΔΕΠ-Υ.  

 Οι Roden, Zepf, Kreutz, Grube και Bongard (2016) διερεύνησαν την επίδραση 

μαθημάτων μουσικής επί 18 μήνες σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με προβλήματα 

συμπεριφοράς, συγκριτικά με μια ομάδα ελέγχου που παρακολουθούσε μαθήματα φυσικής 

επιστήμης. Αφού εξέτασαν πριν και μετά τη συστολή και τη διαστολή της αρτηριακής 

πίεσης, τον καρδιακό ρυθμό, τις συγκεντρώσεις κορτιζόλης στο σάλιο, παρατήρησαν ότι 

μόνο οι μαθητές στην ομάδα ελέγχου έδειξαν σημαντική αύξηση της επιθετικής και 

αντιδραστικής συμπεριφοράς, συμπεραίνοντας ότι η μουσική εκπαίδευση ρυθμίζει θετικά 

την επιθετική και αντιδραστική συμπεριφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Ακόμη η Savan (1999) ερεύνησε την επίδραση της μουσικής του Mozart σε 

μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη μουσική διεγείρει 

την παραγωγή μιας ουσίας στον εγκέφαλο, η οποία επηρεάζει την αρτηριακή πίεση και τον 

καρδιακό ρυθμό, με αποτέλεσμα να μειώνει την επιθετική συμπεριφορά τους. Τα ίδια 

αποτελέσματα είχαν και οι μελέτες του Costa-Giomi (2004), των Choi, Lee και Lee 
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(2010), και των Savarimuthu και Bunnel (2002) καθώς έδειξαν ότι η μουσική εκπαίδευση 

όχι μόνο περιορίζει την απροσάρμοστη συμπεριφορά τους, αλλά βελτιώνει την κοινωνική 

τους ένταξη ενισχύοντας πολύ την αυτοεκτίμησή τους. 

 Επιπροσθέτως, η επίδραση της μουσικής στις κοινωνικές δεξιότητες μαθητών με 

ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες αποτέλεσε ενδιαφέρον και για άλλους ερευνητές. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα μακροπρόθεσμα μουσικά προγράμματα παρέμβασης 

προσφέρουν ευκαιρίες στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύσουν την 

αυτοεκτίμησή τους, να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα δείχνοντας εμπιστοσύνη 

στους γύρω τους, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων, της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και γενικότερα τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους (Pavlicevic, et 

al, 2014· Toolan & Coleman, 1995). Παρόμοια αποτελέσματα φαίνονται και στους 

μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία, δεδομένου πως στην έρευνα των Hashemian και 

Mohammandi (2015), η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων ήταν στατιστικά 

σημαντική, μετά από εφτά συνεδρίες μουσικοθεραπείας.  

 Παράλληλα, ο Wetherick (2014) στην έρευνά του χρησιμοποίησε στις 

μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες τον αυτοσχεδιασμό, σε δύο αγόρια με γλωσσικές 

διαταραχές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης από τη βιντεοσκόπηση έδειξαν πως οι 

επιθετικές συμπεριφορές μειώθηκαν δραματικά, ενώ αυξήθηκε η λεκτική αλληλεπίδραση, 

συμπεραίνοντας πως οι συνεδρίες βελτιώνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

1.3.1. Μουσική και Γλωσσικές Δεξιότητες 

 Η μουσική όπως και η γλώσσα συνυπάρχουν από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος 

(Kao & Oxfoed, 2014), μάλιστα σύμφωνα με τον Michen (2006) η ύπαρξη της μουσικής 

και της μουσικότητας προηγείται της γλώσσας και είναι ο βασικός πρόδρομός της. Κατά 

κάποιο τρόπο η μουσική εμπνέει τη γλώσσα και η γλώσσα ζωντανεύει τη μουσική. Αυτή η 

στενή σχέση μουσικής και γλώσσας ξεκίνησε από τους αρχαίους Έλληνες που πρώτοι 



37 

 

αναγνώρισαν τους στενούς δεσμούς, χρησιμοποιώντας τη μουσική για να εμπνεύσουν τη 

γλώσσα, δημιουργώντας τη λυρική ποίηση, την ιερή ποίηση, την τραγωδία και την 

κωμωδία (Kao & Oxford, 2014). 

 Είναι σαφές ότι υπάρχει μία πολύ στενή σχέση μεταξύ γλώσσας και μουσικής, 

δεδομένου ότι είναι οι δύο κυρίαρχοι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να 

επικοινωνήσει και να εκφραστεί, τόσο μέσω της ακρόασης, όσο και μέσω της παραγωγής 

ήχου (Horn, 2009). Τα φωνήματα και τα γραφήματα της γλώσσας με ένα τρόπο μπορούν 

να παραλληλιστούν με τις νότες της μουσικής, δεδομένου ότι μέσω της μουσικής 

μαθαίνουμε να διακρίνουμε ήχους και μέσω της γλώσσας φωνήματα, τα οποία 

καλούμαστε να τα γράψουμε ορθογραφία ή dictée (που σημαίνει ορθογραφία στη 

μουσική). Έτσι, το μουσικό και το γλωσσικό σύστημα προσδιορίζει την αντίληψη και την 

αναπαραγωγή της μουσικής και του λόγου αντίστοιχα (Καρτασίδου, 2004· Mithen, 2006). 

Τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν αποτέλεσαν αφορμή για πολλούς ερευνητές να 

μελετήσουν την επίδραση της μουσικής στην εκμάθηση της γλώσσας, της ανάγνωσης, της 

γραφής και των στοιχείων που βοηθούν στην κατάκτηση αυτών, όπως φωνολογική 

ενημερότητα, ακουστική επεξεργασία κ.ά.  

 Ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια· το δεξί που ελέγχει τις λειτουργίες 

σχετικά με τις ικανότητες αντίληψης και κίνησης, δίνοντας πληροφορίες για το χώρο, τα 

σχήματα και τη μουσική, και το αριστερό που ελέγχει την γλωσσική λειτουργία, δίνοντας 

πληροφορίες σχετικά με τη σκέψη, τη γλώσσα, την κρίση κ.ά.· και τα δύο ημισφαίρια 

επικοινωνούν μέσω του μεσολόβιου (Πόρποδας, 2002). Ωστόσο, για την επεξεργασία της 

μουσικής συμμετέχουν και το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο, δεδομένου ότι 

εμπλέκονται οπτικά, γνωστικά, κινητικά, ακουστικά και συναισθηματικά συστήματα 

(Diamantes, Young & McBee, 2002).  
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 Έρευνες πάνω στη νευρολογική λειτουργία του εγκεφάλου υποστηρίζουν ότι τα 

άτομα με βλάβες στο αριστερό ημισφαίριο είναι σε θέση να μιλήσουν και να 

αναγνωρίσουν λέξεις μέσα από το τραγούδι και τη μελωδία, τονίζοντας πως η μουσική 

είναι ένα μέσο που διευκολύνει τη γλωσσική ανάπτυξη αυτών των ατόμων (Pelliteri, 

2000). Παράλληλα, οι Schon, Anton, Roth και Besson (2002) σε μία έρευνα τους για να 

ανακαλύψουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση 

μουσικής σημειογραφίας και ανάγνωση λεκτικών και αριθμητικών μουσικών σημειώσεων, 

παρατήρησαν δραστηριότητα σε περιοχές που σπάνια ενεργοποιούνται, θέλοντας να 

τονίσουν πως εκτός του ότι η μουσική διεγείρει και τα δύο ημισφαίρια, ενεργοποιεί 

περιοχές που διαφορετικά θα έμεναν αναξιοποίητες. Εν συνεχεία, μελέτες που εξέτασαν 

τους συμμετέχοντες με μαγνητική τομογραφία διαπίστωσαν πως τα άτομα που 

ασχολούνται με τη μουσική έχουν καλύτερη λεκτική μνήμη από αυτούς που δεν έχουν 

καθόλου μουσική εκπαίδευση (Chan, Ho & Cheung, 1998· Franklin, Sledge Moore, Yip, 

Jonides, Rattray & Moher, 2008· Ho, Cheung & Chan, 2003).  

 Η καλή ακουστική αντίληψη και επεξεργασία είναι προϋπόθεση της φωνολογικής 

ενημερότητας, η οποία αποτελεί και το σημαντικότερο παράγοντα για την κατάκτηση της 

ανάγνωσης (Αγαλιώτης, 2016· Παντελιάδου, 2015). Πολλές έρευνες, όπως των Gaab et al 

(2005) συμπέραναν πως η μουσική εκπαίδευση βελτιώνει την ακουστική αντίληψη και 

επεξεργασία, δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να ξεχωρίζει τάχιστα τους 

διαφορετικούς ήχους. Το ίδιο παρατήρησαν και άλλοι ερευνητές, αποδεικνύοντας πως η 

μουσική ενισχύει τις ακουστικές δεξιότητες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη φωνολογική 

επίγνωση. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μουσική εκπαίδευση ενισχύει τη νευρωνική 

επεξεργασία του ήχου και έτσι επηρεάζει άμεσα τις γλωσσικές δεξιότητες (Gómez-Gama, 

Ávila-Corona, Gómez-Gama, Puente & Ojeda-Morales 2004· Kraus et al, 2014· Strait & 
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Kraus, 2014· Strait, O’Connell, Parbery-Clark & Kraus, 2014· Tierney, Krizman & Kraus, 

2015· Zhao & Kuhl, 2016). 

 Oι Habib, Lardy, Desiles, Commeiras, Chobert και Besson (2016) σε μία πρόσφατη 

έρευνα σε μαθητές με δυσλεξία μελέτησαν την αποτελεσματικότητα μιας καινούργιας 

μεθόδου μουσικής παρέμβασης (Cognitivo-Musical Training CMT), η οποία περιλάμβανε 

μουσικές δραστηριότητες οπτικές, ακουστικές, κιναισθητικές και κινητικές με ειδική 

έμφαση στη ρυθμική αντίληψη. Παρατήρησαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην 

ακουστική αντίληψη και προσοχή, καθώς και στις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης, 

στις αναγνωστικές ικανότητες και στην ανάγνωση ψευδολέξεων. Το σημαντικό αυτής της 

μελέτης είναι ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις παρέμειναν και σε μία μέτρηση που έγινε 

έξι βδομάδες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 Ακόμη, οι Moritz, Yampolsky, Papadelis, Thomson και Wolf (2013) διαπίστωσαν 

πως οι μουσικές ρυθμικές δραστηριότητες σχετίζονται με τις φωνολογικές δεξιότητες, 

αποδεικνύοντας πως τα παιδιά που έλαβαν περισσότερη μουσική εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια του νηπιαγωγείου εμφάνισαν βελτίωση σχεδόν σε όλο το φάσμα δεξιοτήτων της 

φωνολογικής επίγνωσης στο τέλος του έτους, συγκριτικά με τα παιδιά που έλαβαν 

λιγότερη μουσική εκπαίδευση ή καθόλου. Το ίδιο συμπέραναν και οι Peynirciogˇlu, 

Durgunogˇlu και Úney-Küsefogˇlu (2002), καθώς και οι Anvari, Trainor, Woodside και 

Levy (2002), οι οποίοι ερεύνησαν τη σχέση της μουσικής εκπαίδευσης με τη φωνολογική 

επίγνωση σε μαθητές προσχολικής ηλικίας, αποδεικνύοντας πως οι γλωσσικοί ήχοι 

σχετίζονται με τους μουσικούς ήχους· έτσι αν οι μαθητές μάθουν να ξεχωρίζουν τους 

μουσικούς ήχους, βελτιώνεται και η ικανότητας τους να ξεχωρίζουν τους γλωσσικούς. 

 Η έρευνα στη μουσική εκπαίδευση και στην εκμάθηση της γλώσσας έχει αποδείξει 

πως υπάρχουν δεσμοί μεταξύ της επεξεργασίας μουσικών και γλωσσικών πληροφοριών. 

Πιο συγκεκριμένα, o Bolduc (2009) απέδειξε πως οι τονικές και ρυθμικές δεξιότητες 
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συσχετίζονται με τις δεξιότητες αναγνώρισης λέξεων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη 

βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης των μαθητών που συμμετείχαν στην ομάδα 

μουσικής παρέμβασης. Μάλιστα, ευρήματα από άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι φτωχοί 

αναγνώστες σε σχέση με τους κανονικούς είχαν δυσκολία στην αναπαραγωγή ρυθμού, 

αποδεικνύοντας πως η ικανότητα ανάγνωσης σχετίζεται άμεσα με το ρυθμό, ο οποίος 

κατέχει ισχυρό ρόλο κυρίως στην αποκωδικοποίηση και αναγνώριση λέξεων (Anvari, 

Trainor, Woodside & Levy, 2002· Goswami, 2002· Tsang & Conrad, 2011). 

 Επιπροσθέτως, οι Diamantes, Young και McBee (2002) υποστηρίζουν πως μέσω 

της μουσικής διδάσκονται δεξιότητες απαραίτητες για την ανάγνωση, όπως ανάγνωση 

φράσης από αριστερά προς τα δεξιά, ρυθμική κίνηση των ματιών, κατανόηση όρων όπως 

υψηλό/χαμηλό, δυνατό/σιγανό, μικρό/μεγάλο, αργό/γρήγορο. Η Horn (2009) μετά από το 

μουσικό πρόγραμμα παρέμβασης που υλοποίησε σε μαθητές Β΄ Δημοτικού, παρατήρησε 

βελτίωση σε όλους τους τομείς της φωνολογικής επίγνωσης (επισήμανση 

ομοιοκαταληξίας, φωνημική και συλλαβική σύνθεση, απαλοιφή και διάκριση), στις 

δεξιότητες μνήμης, καθώς και στην ανάπτυξη του λεξιλογίου με τελικό αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της αναγνωστικής διαδικασίας, καθώς και της γραφής. Παράλληλα, η Brintz 

(2010), αναφέρει πως το τραγούδι είναι μία εκπαιδευτική στρατηγική για την εκμάθηση 

της ανάγνωσης και της γραφής. Μάλιστα στην έρευνα της προτείνει ένα ολοκληρωμένο 

σχέδιο διδασκαλίας βασισμένο στο τραγούδι. Και η Register (2004) στην έρευνα του 

απέδειξε ότι η χρήση της μουσικής είναι μία πολύ καλή εναλλακτική στρατηγική για την 

εκμάθηση αντιστοιχίας γραφημάτων - φωνημάτων, φωνολογικής επίγνωσης και 

συμπεριφοράς των μαθητών προσχολικής ηλικίας. 

 Πολλές ακόμη έρευνες έχουν δείξει ότι η εκπαίδευση σε μουσικές δραστηριότητες 

είναι μία πολύτιμη στρατηγική για τους μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση, δεδομένου 

ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της μουσικής εκπαίδευσης και της 
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αποκωδικοποιητικής ικανότητας, που συμβάλλει γενικότερα στη βελτίωση της 

αναγνωστικής διαδικασίας (Anvari et al, 2002· Butzlaff, 2000· Douglas & Willatts, 1994· 

Forgeard, Schlaug, Norton, Rosam, Iyengar & Winner, 2008· Moreno, Marques, Santos, 

Castro & Besson, 2009· Standley, 2008). Το ίδιο συμπέραναν και οι Tierney και Kraus 

(2013) μέσα από μία ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, τονίζοντας πως η μουσική 

εκπαίδευση ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα όλων των μαθητών και κυρίως αυτών 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως δυσλεξία κ.ά. Αναφέρουν μάλιστα πως, η μουσική 

αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, δεδομένου ότι όχι 

μόνο ενισχύει τις απαιτούμενες δεξιότητες ανάγνωσης, όπως τη φωνολογική επίγνωση, 

την ακουστική εργαζόμενη μνήμη, την αντίληψη του ρυθμού και του λόγου, αλλά 

αποτελεί ένα μέσο που τραβάει την προσοχή των μαθητών, παρέχοντας τους τα 

κατάλληλα κίνητρα για να πετύχουν και στην ακαδημαϊκή επίδοση. 

 Οι Malak κ.α. (2017) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μουσικής παρέμβασης Tomatis 

σε 78 μαθητές, θέλησαν να διερευνήσουν ποιες δεξιότητες ανάγνωσης μπορούν να 

βελτιωθούν χάρη σ’ αυτή την παρέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπήρχαν υψηλές 

συσχετίσεις με τις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης, τη φωνολογική και ακουστική 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, την επιλεκτική προσοχή, ενώ μικρή συσχέτιση βρέθηκε στην 

οπτική αντίληψη. 

 Σε μία άλλη έρευνα των Corrigall και Trainor (2011) σε μαθητές 6-9 ετών βρέθηκε 

υψηλή συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας της μουσικής εκπαίδευσης και της αναγνωστικής 

κατανόησης, τονίζοντας πως η μουσική εμπειρία και κατάρτιση συμβάλλει όχι μόνο στην 

αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών, αλλά γενικότερα στην ακαδημαϊκή επίδοση, 

δεδομένου ότι η μουσική εκπαίδευση διδάσκει δεξιότητες αυτοπειθαρχίας και προσοχής, 

οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να παραμένουν συγκεντρωμένοι για μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα, όπως συμπέρανε και ο Schellenberg (2011). Ακόμη, η Gillis (2010) 
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διερεύνησε την επίδραση της μουσικής σε 71 συμμετέχοντες υπό τρεις συνθήκες: με 

απόλυτη ησυχία, με μουσική υπόκρουση με στίχους και με μουσική υπόκρουση χωρίς 

στίχους. Ενώ κανείς θα περίμενε ότι με απόλυτη ησυχία θα έχουν κατανοήσει καλύτερα το 

κείμενο και θα είχαν απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις κατανόησης, δεν υπήρξε σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ομάδων. 

 Παράλληλα, πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει πως η μουσική κατέχει 

έναν ευεργετικό ρόλο στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου. Αρκετοί 

ερευνητές ασχολήθηκαν με την επίδραση της μουσικής τόσο ως προς την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου, όσο και ως προς την εκμάθηση συντακτικών κανόνων και λεκτικής 

ακολουθίας. Έτσι, οι Piro και Ortiz (2009) και στη συνέχεια οι Lessard και Bolduc (2016) 

συμπέραναν ότι μετά από ένα παρεμβατικό πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης, οι μαθητές 

που συμμετείχαν σ’ αυτό βελτιώθηκαν σημαντικά συγκριτικά με τους υπόλοιπους της 

ομάδας ελέγχου. 

 Οι Standley και Hughes (1997) μελέτησαν την επίδραση ενός πειραματικού 

μουσικού προγράμματος διάρκειας 15 εβδομάδων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής 

μαθητών προσχολικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές βελτιώσεις στις 

δεξιότητες προ-γραφής της μουσικής ομάδας, επαληθεύοντας τις υποθέσεις των 

ερευνητών, οι οποίοι υποστήριζαν πως οι μουσικές δραστηριότητες εκτός του ότι 

ενθαρρύνουν τα παιδιά στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, μπορούν να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες γραφής. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η Register 

(2001), της οποίας η έρευνα διήρκησε ολόκληρο το σχολικό έτος σε μαθητές προσχολικής 

ηλικίας, όπου συμμετείχαν σε δύο συνεδρίες μουσικοθεραπείας κάθε εβδομάδα και στόχος 

ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης. Στο τέλος του προγράμματος η 

πειραματική ομάδα παρουσίασε σημαντικές ικανότητες στις δεξιότητες εκμάθησης της 

γραφής και της αντιγραφής, αλλά και της ανάγνωσης, όπως έδειξε το τεστ αναγνώρισης 
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λέξεων, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, όπου οι μαθητές συμμετείχαν κανονικά σε 

συνεδρίες μουσικοθεραπείας χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος στόχος.  

 Σε μία πολύ πρωτοποριακή έρευνα οι Kao και Oxford (2014) θέλησαν να δείξουν 

πως στηριζόμενος στα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και χωρίς καθόλου 

εκπαιδευτικό υλικό, μπορεί κάποιος να συμβάλει στην εκμάθηση της γλώσσας μέσα από 

το hip-hop, το οποίο ήταν και το αγαπημένο είδος μουσικής της κόρης του ερευνητή. Ο 

ίδιος χρησιμοποιεί την ίδια στρατηγική και τη μουσική hip-hop εδώ και χρόνια, όχι μόνο 

για την εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και για τη βελτίωση των δεξιοτήτων αυτής, 

θεωρώντας πως η χρήση της μουσικής είναι ένα μαθησιακό κίνητρο που κρατάει ζωντανό 

το ενδιαφέρον των μαθητών να μάθουν τη γλώσσα.  

 Τέλος, κάποιοι ερευνητές προχώρησαν και σε μετα-αναλύσεις προκειμένου να 

μελετήσουν τη συνολική επίδραση και συσχέτιση που μπορεί να έχουν οι διάφορες 

παρεμβάσεις μουσικής στην αναγνωστική ικανότητα των μαθητών με ή χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Standley (2008), προχώρησε σε μετα-ανάλυση 30 

ερευνών, η οποία έδειξε πως υπάρχει ισχυρή σημαντική επίδραση (d=.32) στην 

αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών, όταν οι μουσικές δραστηριότητες ενσωματώνουν 

συγκεκριμένες δεξιότητες ανάγνωσης και τα οφέλη για τους μαθητές είναι μεγάλα. 

Ωστόσο, στη μετα-ανάλυση 6 ερευνών του Butzlaff (2000), δε βρέθηκε αιτιώδης σχέση 

μουσικής και ανάγνωσης, ίσως εξαιτίας των διαφορετικών μορφών μουσικών 

παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν και του μικρού αριθμού των ερευνών, όπως 

υποστήριξε ο ερευνητής. 

 Ακόμη, οι Gordon, Fehd και McCandliss (2015), σε μία πιο πρόσφατη μετα-

ανάλυση 13 ερευνών, αποκάλυψαν ότι η μουσική εκπαίδευση προσφέρει σημαντικά κέρδη 

στη φωνολογική επίγνωση. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές απομόνωσαν και σύγκριναν τα 

κέρδη των ομάδων μουσικής παρέμβασης με τα κέρδη των ομάδων ελέγχου, βρέθηκε 
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μικρή επίδραση (d=.2). Επίσης, δεν προέκυψε σημαντικό αποτέλεσμα συνολικά στην 

αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών, παρόλο που κάποιες μελέτες παρουσίαζαν πολύ 

σημαντικά αποτελέσματα. 

1.3.2. Μουσική και Μαθηματικές Δεξιότητες 

 Όπως η κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων ενισχύεται με τις μουσικές 

δραστηριότητες, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να ενισχυθούν και οι λογικο-μαθηματικές 

δεξιότητες. Έχουν γίνει πολυάριθμες μελέτες που ερευνούν αν η μουσική μπορεί να 

επηρεάσει τις μαθηματικές ικανότητες· βρέθηκε λοιπόν, ότι διεγείρει την εγκεφαλική 

δραστηριότητα και ένα σημείο του εγκεφάλου που είναι επίσης υπεύθυνο για τη 

μαθηματική λογική (Rausher, Shaw & Ky, 1995). Συγκεκριμένα, ο Spelke (2008) ανέφερε 

πως τα άτομα που έχουν εμπειρία στη μελωδία, την αρμονία και τον ρυθμό, ενεργοποιούν 

τμήματα του εγκεφάλου, τα οποία τους βοηθούν να κάνουν εκτιμήσεις, υπολογισμούς, 

γεωμετρικές παραστάσεις (όπως αναφέρεται από An & Tillman, 2015).  

 Παράλληλα η Vaughn (2000) αναφέρει πως οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη 

μουσική έχουν κλίση στα μαθηματικά. Αυτό εξηγείται, αφού ο μουσικός ρυθμός 

στηρίζεται πάνω σε μαθηματικές σχέσεις, όπως 3/4 ή 4/4, έτσι η κατανόηση αυτών των 

αναλογιών είναι αναγκαία για την κατανόηση της μουσικής και του ρυθμού. Επίσης οι 

Bahr και Christensen (2000) ανακάλυψαν πως υπάρχει βαθιά δομική επικάλυψη μεταξύ 

μουσικής και μαθηματικών, η οποία επιφανειακά μπορεί να μη φαίνεται, αλλά τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι μαθητές με μουσική εκπαίδευση παρουσιάζουν 

καλύτερη επίδοση στις γνωστικές περιοχές μεταξύ των δύο αυτών επιστημών. 

 Οι διεπιστημονικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν την εκπαίδευση των 

μαθηματικών σε μουσικά περιβάλλοντα έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνει την εκμάθηση των 

μαθηματικών από τους μαθητές (An, Tillman, Boren & Wang, 2014). Άλλωστε αρκετοί 

ερευνητές υποστηρίζουν πως οι μαθηματικές έννοιες, οι αριθμητικές σχέσεις, οι 
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αναλογίες, οι ακέραιοι αριθμοί, οι λογάριθμοι, οι αριθμητικές πράξεις, η τριγωνομετρία 

και η γεωμετρία σχετίζονται με τα μουσικά στοιχεία, όπως η μελωδία, ο ρυθμός, τα 

διαστήματα, οι κλίμακες, η αρμονία και ο συντονισμός (An et al, 2014). Αυτές οι φυσικές 

αλληλεπικαλύψεις ανάμεσα στη μουσική και τα μαθηματικά όχι μόνο προσφέρουν στους 

εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να διδάξουν τα μαθηματικά μέσω μουσικών δραστηριοτήτων 

(An, Ma & Caprano, 2011), αλλά έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον στην επιστημονική 

κοινότητα να ερευνήσει την επίδραση και τα αποτελέσματα της μουσικής στην εκμάθηση 

των μαθηματικών.  

 Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των An, Tillman, Boren και Wang (2014) που 

υλοποίησαν ένα μουσικό πρόγραμμα παρέμβασης με ενσωματωμένα μαθηματικά 

διάρκειας εννέα εβδομάδων, υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στη μουσική ομάδα 

μαθητών δημοτικού, έναντι της ομάδας ελέγχου ως προς τη διάθεση για τα μαθηματικά, 

δεδομένου ότι μειώθηκε το άγχος τους για τα μαθηματικά και αυξήθηκε το ενδιαφέρον 

τους για ενεργή συμμετοχή. Σημαντικό ήταν ότι οι μαθητές επίλυσαν διάφορα μαθηματικά 

προβλήματα με βάση τα δικά τους μουσικά έργα. 

 Επιπλέον, οι An και Tillman (2015) διαπίστωσαν ότι μετά το μουσικό παρεμβατικό 

πρόγραμμα με ποικίλες μαθηματικές στρατηγικές, οι μαθητές βελτίωσαν την ικανότητα 

τους να συνδέουν το μαθηματικό περιεχόμενο με τις μαθηματικές διαδικασίες, καθώς 

επίσης και την ικανότητα επιλογής διαφορετικών προσεγγίσεων στην επίλυση 

προβλήματος. Γενικότερα, βελτιώθηκαν οι βασικές δεξιότητες που αφορούσαν όχι μόνο 

την επίλυση ενός προβλήματος, αλλά και άλλες μαθηματικές διαδικασίες, όπως η 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών, οι στρατηγικές υπολογισμού και βέβαια η συνολική 

επίδοση τους στα μαθηματικά συγκριτικά με τους μαθητές που δεν συμμετείχαν στη 

παρέμβαση. 
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 Παράλληλα, στην έρευνα των An, Capraro και Tillman (2013) μετά την 

ενσωμάτωση μιας σειράς μουσικών δραστηριοτήτων στα μαθήματα των μαθηματικών, 

βρέθηκαν θετικές επιπτώσεις σε πολλαπλές μαθηματικές ικανότητες. Για παράδειγμα 

μέσω του τραγουδιού αλλά και άλλων μουσικών δραστηριοτήτων οι μαθητές της πρώτης 

τάξης εξασκήθηκαν στην πρόσθεση και στην αφαίρεση, στην αναγνώριση και παρουσίαση 

διάφορων μοτίβων, έμαθαν να συλλέγουν, να ταξινομούν και να προβάλλουν δεδομένα, 

ενώ οι μαθητές της τρίτης τάξης έμαθαν να πολλαπλασιάζουν και να επιλύουν διάφορα 

προβλήματα μέσα από τη μουσική σύνθεση, να κάνουν εκτιμήσεις και να επιλέγουν τα 

κατάλληλα εργαλεία μέτρησης γεωμετρικών σχημάτων. Συμπερασματικά, αποδείχτηκε ότι 

βελτιώθηκαν σημαντικά οι μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών στη χρήση συμβόλων, 

εξισώσεων, ανισώσεων, στην επίλυση προβλήματος και γενικότερα στη συνολική τους 

επίδοση. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, μέσω της διεπιστημονικής αυτής 

εμπειρίας, προσφέρονται στους μαθητές πολλές ευκαιρίες για να βελτιώσουν τις 

ικανότητες τους στα μαθηματικά, συνδέοντας το μαθηματικό περιεχόμενο με διαφορετικές 

πραγματικές καταστάσεις ζωής, χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές για την 

επίλυση προβλήματος. 

 Σε μία άλλη έρευνα των Brock και Lambeth (2013) που μελέτησαν κατά πόσο ένα 

πρόγραμμα μουσικής παρέμβασης επηρεάζει την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά, 

δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά, ωστόσο η συμμετοχή των μαθητών στην ομάδα 

παρέμβασης ήταν σημαντικά διαφορετική από της ομάδας ελέγχου και οι μαθητές 

βελτίωσαν ελαφρώς τις βαθμολογίες τους, συμπεραίνοντας πως η μουσική παρέμβαση είχε 

μεσαία επίδραση (d=0,41) και τονίζοντας πως η σύνδεση μουσικής και μαθηματικών 

προσφέρει ακαδημαϊκά κέρδη. Το ίδιο συνέβη και στην έρευνα των Cox και Stephens 

(2006), όπου τα δεδομένα δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ωστόσο οι 
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μέσοι όροι στις δοκιμασίες των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν πολύ 

υψηλότεροι από των υπόλοιπων μαθητών. 

 Ακόμη, η Payne (2011), η οποία μελέτησε τη χρήση της κλασικής μουσικής 

υπόκρουσης κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών, παρατήρησε ότι οι μαθητές 

βελτιώθηκαν στη διατήρηση μαθηματικών εννοιών, αλλά και στη συγκέντρωση τους, 

καθώς ήταν πολύ πιο ήρεμοι κατά τη διάρκεια της μουσικής αναπαραγωγής. Επιπλέον, οι 

βαθμολογίες των μαθητών ήταν πολύ υψηλότερες στα μαθήματα με τη συνοδεία μουσικής 

συγκριτικά με τα μαθήματα χωρίς αυτήν. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

τους Hallam, Price και Katsarou (2002) σε δημοτικό σχολείο του Λονδίνου έδειξε ότι οι 

μαθητές της πειραματικής ομάδας που άκουγαν χαλαρωτική μουσική υπόκρουση από 

ταινίες της Walt Disney την ώρα των μαθηματικών είχαν επίσης υψηλότερες βαθμολογίες 

από τους υπόλοιπους. 

 Η Sanders (2012) εξέτασε την υπόθεση αν η μουσική εκπαίδευση έχει επίδραση 

στη μαθηματική σκέψη περίπου 200 παιδιών ηλικίας 7-8 ετών, οι οποίοι 

παρακολουθούσαν εβδομαδιαία μαθήματα μουσικής με μουσικο-μαθηματικές παραλλαγές 

για εννέα εβδομάδες. Τα αποτελέσματα των τεστ στη χωροχρονική, μαθηματική, μουσική, 

δημιουργική σκέψη επιβεβαίωσαν την υπόθεση της ερευνήτριας. Το ίδιο συμπέρανε και ο 

Santos-Luiz (2007) μέσα από μία βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών που 

επικεντρώνονταν στη συσχέτιση μουσικής και χωροχρονικής λογικής, που είναι 

απαραίτητη για τη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στα μαθηματικά.  

 Το γεγονός ότι η μουσική ενισχύει τις χωροχρονικές δειξιότητες, ενέπνευσε την 

Vaughn (2000) να υποθέσει και να ερευνήσει αν μπορεί να επιδράσει θετικά και σε πτυχές 

μαθηματικών που περιέχουν χωροχρονικές δεξιότητες, όπως είναι η γεωμετρία ή ο 

αναλογικός συλλογισμός. Έτσι προχώρησε σε τρεις μετα-αναλύσεις για να διερευνήσει τη 

συσχέτιση και επίδραση μεταξύ μουσικής και μαθηματικών. Οι μετα-αναλύσεις 
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περιελάμβαναν μελέτες δημοσιευμένες μεταξύ του 1950 και του 1999. Στην πρώτη μετα-

ανάλυση εξέτασε αν οι μαθητές που επέλεξαν να ασχοληθούν με τη μουσική είχαν υψηλές 

επιδόσεις στα μαθηματικά και βρέθηκε μέτρια θετική συσχέτιση. Στη δεύτερη μετα-

ανάλυση αξιολόγησε αν η μουσική εκπαίδευση βελτιώνει τις μαθηματικές επιδόσεις και 

βρήκε ότι η είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των μαθηματικών επιδόσεων. Στην τρίτη 

μετα-ανάλυση περιελάμβανε μελέτες που εξέταζαν αν η απόδοση στις μαθηματικές 

δοκιμές βελτιώνονται όταν η μουσική κατέχει το βασικό ρόλο, αλλά βρέθηκε μικρή θετική 

επίδραση. 

1.3.3. Μουσική και Γνωστικές Λειτουργίες 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες έρευνες που εστιάζουν στη 

συσχέτιση της μουσικής με τις γνωστικές λειτουργίες, όπως η αντίληψη, η προσοχή, η 

μνήμη και η σκέψη. Όπως έχει ειπωθεί στο πρώτο υποκεφάλαιο, οι μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες στις αντιληπτικές ικανότητες 

και στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών (Αγαλιώτης, 2016), γεγονός που έχει 

κινητοποιήσει αρκετά την εκπαιδευτική έρευνα, δεδομένου ότι επηρεάζουν άμεσα τη 

σχολική απόδοση. 

 Η Morton, Kershner και Siegel (1990) ερεύνησαν την επίδραση της μουσικής στην 

προσοχή και τη μνήμη σε δεκαέξι αγόρια ηλικίας 10-12 ετών. Έπειτα από την ακρόαση 

μουσικής, καθώς και την ακρόαση μονοσύλλαβων ψηφίων, συμπέραναν πως στην 

ελεύθερη δραστηριότητα υπήρξε βελτίωση της μνημονικής ικανότητας και στην 

ελεγχόμενη υπήρξε μείωση των λαθών που προκαλούνται από διάσπαση προσοχής. 

 Μάλιστα, σύμφωνα με τους Diamantes, Young και McBee (2002), ο ρυθμός 

ενισχύει τη μνήμη και την απομνημόνευση, τονίζοντας πως η μουσική είναι από τις πιο 

αποτελεσματικές «μνημονικές συσκευές», ενώ παράλληλα, επιδρά θετικά στην οπτική και 

ακουστική αντίληψη και στον οπτικοκινητικό συντονισμό (Diamantes, Young & McBee, 
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2002) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διδασκαλία και ενίσχυση μεταγνωστικών 

στρατηγικών (Bathgate, Sims-Knight & Schunn,2012· Bolduc, Lavoie & Freuret, 2009). 

Ακόμη, συμφωνά με τους Habibi, Cahn, Damasio και Damasio (2016), η μουσική έχει 

θετική επίδραση και στην ακουστική επεξεργασία, αφού μετά την έρευνα τους που 

διήρκησε δύο χρόνια, παρατήρησαν ότι τα παιδιά της μουσικής ομάδας έδειξαν 

ενισχυμένη ικανότητα ανίχνευσης αλλαγών στο ηχητικό περιβάλλον και μία 

επιταχυνόμενη ωριμότητα ακουστικής αντίληψης και επεξεργασίας, αποδεικνύοντας ότι η 

μουσική μπορεί να διεγείρει διάφορα εγκεφαλικά σημεία σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 

 Σε μία άλλη έρευνα μελετήθηκε η οπτική προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας 

πληροφοριών σε μαθητές που λάμβαναν μουσική εκπαίδευση (πειραματική ομάδα) και 

μαθήματα φυσικής επιστήμης (ομάδα ελέγχου) για δεκαοχτώ (18) συνεχόμενους μήνες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η μουσική ομάδα είχε σημαντικές αυξήσεις και βελτιώσεις στην 

ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, αλλά όσον αφορά την οπτική προσοχή αν και είχε 

βελτιώσεις και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την παρέμβαση, δεν ξεπέρασε την ομάδα 

ελέγχου (Roden, Könen, Bongard, Frankenberg, Friedrich & Kreutz, 2014). Επιπλέον, σε 

άλλες δύο μελέτες εξετάστηκε η επίδραση της μουσικής παρέμβασης στην ακουστική και 

οπτική μνήμη· τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στην 

ακουστική μνήμη, αλλά όχι στην οπτική (Ho, Cheung & Chan, 2003· Roden, Kreutz & 

Bongard, 2012). 

 Σύμφωνα με τους Peretz και Zatorre (2005), η εργαζόμενη μνήμη κατά τη διάρκεια 

μουσικής διδασκαλίας ή παιξίματος ενός μουσικού οργάνου είναι ιδιαίτερα υψηλή, 

δεδομένου ότι υποβάλλονται ταυτόχρονα σε επεξεργασία το ακουστικό, το κιναισθητικό, 

το απτικό και το οπτικό σύστημα. Το ίδιο υποστήριξαν και οι Lee, Lu και Ko (2007), 

τονίζοντας πως η μουσική κατάρτιση επηρεάζει διάφορα συστατικά της εργαζόμενης 

μνήμης, προσφέροντας επιπλέον ικανότητες. Στην έρευνα των Roden, Grube, Bongard και 
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Kreutz (2014) μελετήθηκε η επίδραση της μουσικής παρέμβασης στη μνήμη εργασίας 

μαθητών δημοτικού σε δραστηριότητες ακουστικής επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά της μουσικής παρέμβασης βαθμολογήθηκαν σημαντικά υψηλότερα 

σε φωνολογικές δραστηριότητες που απαιτούσαν αποθήκευση και ανάκληση 

πληροφοριών, συγκριτικά με την άλλη ομάδα, τονίζοντας πως τα αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν πως η μουσική ενισχύει την εκτελεστική λειτουργία της μνήμης εργασίας.  

 Στην έρευνα των Purnell-Webb και Speelman (2008) μελετήθηκε η επίδραση της 

μουσικής και του ρυθμού στην ανάκληση κειμένου. Οι ερευνητές απέδειξαν πως ο ρυθμός 

με ή χωρίς τη συνοδεία μουσικής διευκολύνει την ανάκληση κειμένου, δεδομένου ότι 

παρέχει ένα σχηματικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να επισυναφθεί με το κείμενο. 

 Οι Fang, Yang, Diez, Tsai, Lee και Tsai (2009) μελέτησαν την επίδραση της 

μεθόδου διδασκαλίας Orff στη δημιουργική σκέψη μαθητών δημοτικού. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθά την καλλιέργεια των ταλαντούχων μαθητών 

και ωφελεί σημαντικά την ανάπτυξη της ευχέρειας, της ευελιξίας και της πρωτοτυπίας της 

δημιουργικής σκέψης, προωθώντας ταυτόχρονα τα κίνητρα των μαθητών. Μάλιστα, όπως 

αναφέρει ο Schellenberg (2001) η μουσική διδασκαλία αποτελείται από έναν συνδυασμό 

παραγόντων, όπως οι ώρες ατομικής πρακτικής, η προσοχή και η συγκέντρωση, οι οποίοι 

μπορούν να οδηγήσουν στην κατάκτηση στρατηγικών μάθησης και κινήτρων. 

 Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι σε μία πρόσφατη έρευνα, οι 

Aminalsbarieh και Hashemiannezhad (2016) θέλοντας να εξετάσουν την 

αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας και των μεθόδων του Dalkroze και του Orff 

στη λεκτική νοημοσύνη 24 μαθητών δημοτικού με δυσλεξία, διαπίστωσαν πως μετά από 

22 συνεδρίες 45 λεπτών μουσικής παρέμβασης, η λεκτική νοημοσύνη των μαθητών με 

δυσλεξία αυξήθηκε κατά 11,5% μεταξύ των αξιολογήσεων πριν και μετά την παρέμβαση. 

Η κλίμακα που χρησιμοποίησαν ήταν η Stanford-Binet Intelligence Scale and Reading 
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Test και δόθηκε έμφαση στους τομείς της γνώσης, του συλλογισμού, της εργαζόμενης 

μνήμης και της οπτικής επεξεργασίας. 

1.4. Αναγκαιότητα της έρευνας 

 Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους μουσικούς και 

τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ως προς τη θετική επίδραση της μουσικής, ως μια 

πολυαισθητηριακή εμπειρία στα παιδιά με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (Crncec, Wilson & 

Prior, 2006). Ο συσχετισμός μουσικής και ειδικής αγωγής κρίνεται αναγκαίος για την 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, δεδομένου ότι έχουν κοινές θεωρητικές 

προσεγγίσεις με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και την προσαρμογή στο 

κοινωνικό περιβάλλον (Αδαμοπούλου & Δούμα 2016). 

 Η διεθνής αρθρογραφία υποστηρίζει ότι όπως ο άνθρωπος γεννιέται με την 

ικανότητα και την προδιάθεση να μάθει τη γλώσσα του περιβάλλοντός του, έτσι γεννιέται 

ταυτόχρονα με την ικανότητα να ανταποκρίνεται στη μουσική και στα μουσικά 

ερεθίσματα, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διαταραχής, δυσκολίας και οποιουδήποτε 

συνδρόμου (Αδαμοπούλου & Δούμα, 2016). Σύμφωνα με τη γνωστική νευροεπιστήμη, η 

μουσική θεωρείται ένα από τα συστήματα γνώσης, όπως αυτό της γλώσσας και των 

μαθηματικών, το οποίο μας επιτρέπει να γνωρίζουμε, να αποκαλύψουμε, να 

κατανοήσουμε, να βιώσουμε, να μοιραστούμε και να εκφράσουμε πτυχές της ανθρώπινης 

κατάστασης, όπως συναισθήματα, σκέψεις, αισθητικές και γνωστικές εμπειρίες· έτσι αν ο 

σκοπός της εκπαίδευσης είναι η συστηματική ανάπτυξη των δυνατοτήτων κάθε παιδιού, 

τότε η μουσική κατέχει έναν μοναδικό και απαραίτητο ρόλο (Hodges, 2005).  

 Άλλωστε, η χρήση της μουσικής δίνει και μία εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας (Daveson & Edwards, 2006). Έτσι, όλοι οι μαθητές και κυρίως 

αυτοί που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία μπορούν να τις 

αντισταθμίσουν, αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πολυαισθητηριακές 
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και πολυτροπικές προσεγγίσεις (Ware, 2006). Σύμφωνα με τον Pelliteri (2000), η μουσική 

ενισχύει την άρθρωση και τη γλώσσα όπως στη λογοθεραπεία, τις γνωστικές δεξιότητες 

όπως στην ειδική αγωγή, την αδρή κινητικότητα όπως στη φυσιοθεραπεία, τη λεπτή 

κινητικότητα όπως στην εργοθεραπεία και τη συναισθηματική ανάπτυξη όπως στην 

ψυχολογία.  

 Ο Howard Gardner, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών 

(1983· 1999), πρότεινε και προσδιόρισε διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης, όπως τη 

λεκτική/γλωσσική, τη λογικο-μαθηματική, τη μουσική, τη χωρική, τη σωματική/ 

κιναισθητική, την ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική και τη φυσιοκρατική νοημοσύνη. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, όλοι οι μαθητές έχουν τη 

μοναδικότητα τους, η οποία προσδιορίζεται σε δυνατότητες, αδυναμίες και προτιμήσεις. 

Μία από τις κριτικές των παραδοσιακών σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 

είναι ότι επικεντρώνονται στη γλωσσική και λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, με 

αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις μαθησιακές προτιμήσεις όλων των μαθητών που 

μπορεί να είναι προικισμένοι σε άλλους τομείς (Goodnough, 2001). Η μουσική νοημοσύνη 

λοιπόν, σύμφωνα με τον Gardner (1983) αλλά και άλλους ερευνητές ταιριάζει σε όλους 

τους ανθρώπους και έχει πλούσιες συνδέσεις με τις υπόλοιπες νοημοσύνες, κυρίως με τη 

γλωσσική και τη λογικο-μαθηματική.  

 Η διδασκαλία μέσω της μουσικής προσφέρει ευκαιρίες και μπορεί να υποστηρίζει 

και άλλους μαθητές, των οποίων η γλωσσική ή η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη δεν είναι 

τόσο ισχυρές (Lash, 2004). Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι με την εφαρμογή μουσικών 

δραστηριοτήτων οι μαθητές είναι σε θέση να κατακτήσουν το γνωστικό αντικείμενο με τη 

χρήση και άλλων νοημοσυνών όπως η κιναισθητική, η χωρική και η διαπροσωπική (An, 

Capraro & Tillman, 2013). Ο ίδιος ο Gardner (1999) ο οποίος ήταν πιανίστας ανέφερε πως 

διδάσκοντας μέσω των τεχνών διδάσκεις αυτόματα και στα οχτώ είδη νοημοσύνης. 
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 Ο ρόλος των μουσικών παρεμβάσεων ή αλλιώς της μουσικοθεραπείας στην ειδική 

αγωγή είναι πολύ σημαντικός, ωστόσο, δυστυχώς στους επιστημονικούς κλάδους της 

εκπαίδευσης και της ψυχολογίας μένει ακόμα άγνωστος και αδιερεύνητος (Pelliteri, 2000). 

Αν και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την 

επίδραση της μουσικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες, η έρευνα για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι αρκετά περιορισμένη και διασκορπισμένη, δεδομένου ότι οι 

περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Καρτασίδου & 

Σταϊκόπουλος, 2006). Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές επισημαίνουν πως υπάρχουν πολλοί 

τρόποι που η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα παρέμβασης για την 

ενίσχυση γνωστικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες (Burris & Strickland, 2001· Pelliteri, 2000).  

1.4.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα  

 Στην ελληνική πραγματικότητα η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

μουσικής είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Παρατηρείται επομένως απουσία 

θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την εφαρμογή μουσικών παρεμβάσεων.  

 Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της μουσικής και 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της στους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και 

να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων που προτείνονται από 

τη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα θέτονται τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παρεμβατικών προγραμμάτων για μαθητές με 

ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν ως κύριο ή αποκλειστικό συστατικό τη 

μουσική; 

 Ποια είναι η επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων για τα άτομα με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν ως κύριο ή αποκλειστικό συστατικό τη μουσική 

και σε ποιους τομείς; 
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 Ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ παρεμβατικών προγραμμάτων με κύριο ή 

αποκλειστικό συστατικό τη μουσική και ακαδημαϊκής επίδοσης μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα θα πραγματοποιηθεί 

συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς αρθρογραφίας σχετικά με τα 

μουσικά προγράμματα εκπαιδευτικής ενίσχυσης ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Κεφάλαιο 2. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Ερευνητική Στρατηγική 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να διερευνηθεί σε βάθος η επίδραση των 

μουσικών παρεμβάσεων στους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η 

συστηματική ανασκόπηση (systematic review). Η μέθοδος αυτή αποτελεί ίσως το πιο 

σημαντικό εργαλείο για την αντικειμενική προσέγγιση της βιβλιογραφίας, τη σύνθεση και 

την κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών, ώστε να οδηγηθούμε στην 

αναζήτηση νέων ερευνητικών κατευθύνσεων (Πατελάρου & Μπροκαλάκη, 2010). Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, τα αποτελέσματα των πρωτογενών ερευνών ως προς την 

επίδραση της μουσικής στους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αντιφατικά 

και ορισμένες φορές δεν είναι και σαφή. Για το λόγο αυτό κρίνεται ότι μόνο μέσω της 

συστηματικής ανασκόπησης μπορεί να υπάρξει ένα συμπέρασμα για το σύνολο των 

ερευνών (Porter et al, 2012). 

 Η συστηματική ανασκόπηση εξελίχθηκε μέσα από την ιατρική έρευνα, αλλά έχει 

αναδειχθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια και στις υπόλοιπες επιστήμες, διότι αποτελεί την 

πιο αυστηρή μεθοδολογικά διαδικασία, που απαντά σε μία ερευνητική ερώτηση από μία 

οργανωμένη και ενιαία σύνθεση της διεθνούς βιβλιογραφίας (Gough, Thomas & Oliver, 

2012). Μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την επίδραση ή την 

αποτελεσματικότητα μιας μεθόδου ή παρέμβασης, χωρίς τη διεξαγωγή στατιστικών 

αναλύσεων. Έτσι συγκεκριμένα για την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας ή των 

μεθόδων μουσικής παρέμβασης μπορεί να προσφέρει ένα έγκυρο και αξιόπιστο 

συμπέρασμα, δεδομένου ότι οι μελέτες συνεχώς αυξάνονται (Hansan-Abromeit & Sena 

Moore, 2014).  
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 Σ’ αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι η συστηματική ανασκόπηση διαφέρει 

από την αφηγηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεδομένου ότι αποτελεί τη 

θεωρητική διαδικασία καθορισμού με ορισμένα κριτήρια των καλύτερα μεθοδολογικά 

σχεδιασμένων μελετών σχετικά με μια συγκεκριμένη επιστημονική υπόθεση και συμβάλει 

σε ένα αξιόπιστο συμπέρασμα (Γαλάνης, 2009· Gough, Thomas & Oliver, 2012).  

2.2. Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού της αρθρογραφίας 

 Στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας καθορίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 

και αποκλεισμού της αρθρογραφίας με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της 

συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης για τη διάκριση των μελετών, όπως 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, βασικές μεταβλητές, μέθοδοι έρευνας, τύπος 

δημοσίευσης κ.ά. (Lipsey & Wilson, 2001). Τα κριτήρια αυτά προσαρμόστηκαν για να 

εξασφαλίσουν ένα ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας και αυστηρότητας. 

2.2.1. Δείγμα 

 Οι δεκαεφτά (17) έρευνες που περιλήφθηκαν στη μελέτη επικεντρώνονται σε 

άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή στις κατηγορίες μαθητών που ανήκουν σε 

αυτή την ομάδα (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ και ήπια νοητική αναπηρία). Οι 

ηλικίες των συμμετεχόντων που εφαρμόστηκαν οι μουσικές παρεμβάσεις είναι από 

τεσσάρων χρονών και άνω, δηλαδή να εστιάζουν σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(4-12 ετών), και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12 ετών και άνω). 

2.2.2. Τύπος ερευνών 

 Οι μελέτες πρέπει να έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Η χρονολογία 

δημοσίευσης των ερευνών δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο για να αποκλειστούν κάποιες 

παλαιότερες έρευνες, δεδομένου ότι δεν μεταβλήθηκε κάτι στις θεραπευτικές μουσικές 
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μεθόδους, ώστε να μην είναι εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων των παλαιότερων 

μελετών με των πιο πρόσφατων. Παράλληλα, τα άρθρα που θα συμπεριληφθούν θα πρέπει 

να αποτελούν πρωτογενείς εμπειρικές μελέτες με ποσοτικό ή ποιοτικό σχεδιασμό. Έτσι 

αποκλείονται οι βιβλιογραφικές, θεωρητικές, συστηματικές ανασκοπήσεις ή μετα-

αναλύσεις, καθώς και οι διπλωματικές εργασίες ή διατριβές (Bus & van Ijzendoorn, 1999· 

Gordon, Fehd & McCandliss, 2015· Lonigan & Shanahan, 2009). 

2.2.3. Μουσική παρέμβαση 

 Στις μελέτες που θα ενταχθούν στην ανασκόπηση θα πρέπει να μεσολαβεί κάποια 

μουσική παρέμβαση, κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής ή ακόμη και συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας. Δηλαδή, η μουσική να είναι το κύριο ερέθισμα, ανεξάρτητα από το 

πώς εφαρμόστηκε (π.χ. μέσω της ακρόασης, μέσω του τραγουδιού, μέσω του 

αυτοσχεδιασμού, μέσω ενός μουσικού οργάνου, μέσω ζωντανής μουσικής ή 

μαγνητοφωνημένης), καθώς και ανεξάρτητα από το είδος μουσικής που χρησιμοποιήθηκε 

(π.χ. ροκ, κλασικό κλπ.). Παράλληλα θα πρέπει να καταγράφεται η διάρκεια παρέμβασης 

ή οι ώρες συνεδριών. 

2.2.4. Αποτελέσματα παρέμβασης 

 Τα αποτελέσματα των επιλεγμένων ερευνών θα πρέπει να καταγράφουν την 

επίδραση της μουσικής (αν υπάρχει) γενικότερα στο ακαδημαϊκό επίπεδο των μαθητών, 

στη μαθησιακή επίδοση σε κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα όπως της γλώσσας 

(ανάγνωση, γραφή), και των μαθηματικών, αλλά και σε τομείς που βοηθούν και 

επηρεάζουν την επίδοση όπως η μνήμη (memory), η προσοχή (attention), η φωνολογική 

επίγνωση (phonological awareness), η εργαζόμενη μνήμη (working memory), το λεξιλόγιο 

(vocabulary), η συμπεριφορά και τα κίνητρα για μάθηση. Σε όλες τις έρευνες πρέπει να 

αναφέρονται εξίσου τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων πριν και μετά την παρέμβαση, 
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είτε μέσω σταθμισμένων εργαλείων, είτε μέσω της παρατήρησης, είτε μέσω τεστ 

αξιολόγησης (Gordon, Fehd & McCandliss, 2015). 

2.3. Διαδικασία 

 Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

διερεύνηση χρησιμοποιώντας ποικίλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως ERIC, 

Google scholar, science direct, proQuest, psycInfo, psycArticles, στην προχωρημένη 

αναζήτηση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε διάφορα επιστημονικά 

περιοδικά μέσω της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου κ.α.  

 Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στη συνδυασμένη αναζήτηση ήταν 

μουσικοθεραπεία (music therapy), μουσική (music), μουσική παρέμβαση (music 

intervention), μουσική διδασκαλία (music instruction), μουσική εκπαίδευση (music 

training), η επίδραση της μουσικής (the effect of music, the impact of music), ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες (mild disabilities), μαθησιακές δυσκολίες (learning disabilities), 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (specific learning disabilities), δυσλεξία (dyslexia), 

δυσαριθμησία (dyscalculia), δυσορθογραφία (dysorthography), διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ (attention deficit disorder hyperactivity ADHD), 

προβλήματα συμπεριφοράς (behavioral problems), ήπια νοητική αναπηρία (mild mental 

retardation).  

 Η αρχική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και επαναλήφθηκε 

το Μάρτιο του 2017. Συνολικά η αναζήτηση εμφάνισε χιλιάδες μελέτες (περίπου 50.000), 

όπου εξετάστηκαν αρχικά οι τίτλοι αν σχετίζονται με το θέμα. Με βάση τους τίτλους 

εντοπίστηκαν 178 έρευνες· όμως αφού αναγνώστηκαν οι αντίστοιχες περιλήψεις 

(abstracts), συλλέχθηκαν οι 97 έρευνες. Ακολούθησε η ανάγνωση των μεθόδων και των 

διαδικασιών, των συμμετεχόντων καθώς και των αποτελεσμάτων, για να διαπιστωθεί αν 

πληρούν τα κριτήρια ένταξης που ορίστηκαν, με αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές 
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να απορριφθούν. Έτσι, ο αριθμός των ερευνών που επιλέχτηκε για τη συστηματική 

ανασκόπηση ήταν πολύ μικρότερος, λόγω των παραπάνω αποκλεισμών· συγκεκριμένα, 

επιλέχθηκαν 17 έρευνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής 

 

 Μετά την επιλογή των ερευνών με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και την 

αποτίμηση της μεθοδολογικής ποιότητάς τους, ακολούθησε η κατηγοριοποίηση τους, η 

καταγραφή των επιμέρους δεδομένων και η σύνθεση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 

έχοντας ως στόχο τη διεξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων για το σύνολο των 

ερευνών. Δημιουργήθηκαν τέσσερις πίνακες: ο πρώτος πίνακας αναφέρει τους τίτλους, τη 

Έρευνες που αφορούσαν 

ΗΕΑ 

Ν=136 

Έρευνες με μουσική 

παρέμβαση 

Ν=265 

Αρχική έρευνα 

N=49.860 

Μετά από ανάγνωση 

τίτλων 

Ν=178 

Αριθμός ερευνών που πληρούν τα 

κριτήρια της συστηματικής 

ανασκόπησης 

Ν=17 

Μετά από ανάγνωση 

περιλήψεων 

Ν=97 
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χρονολογία, τους ερευνητές και το περιοδικό που δημοσιεύτηκαν οι έρευνες, ο δεύτερος 

πίνακας αναφέρει τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (αριθμός, ηλικία/βαθμίδα 

εκπαίδευσης, κατηγορία ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών), ο τρίτος πίνακας αναφέρει τα 

χαρακτηριστικά των μουσικών παρεμβάσεων (ομάδες παρέμβασης/ελέγχου, εξαρτημένες 

και ανεξάρτητες μεταβλητές) και ο τέταρτος πίνακας αναφέρει τα αποτελέσματα των 

μουσικών παρεμβάσεων. Οι μελέτες κωδικοποιήθηκαν για τις ακόλουθες μεταβλητές: 

 Χρονολογία έρευνας ανά δεκαετία: α) 1979-1989, β) 1990-2000, γ) 2001-2010, δ) 

2011 έως σήμερα. 

 Αριθμός συμμετεχόντων: α) 1-10, β) 11-20, γ) 20 και πάνω. 

 Βαθμίδα εκπαίδευσης: α) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, β) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Κατηγορία Ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών: α) Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Ε.Μ.Δ.), β) Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), 

γ) Προβλήματα Συμπεριφοράς, δ) περισσότερες κατηγορίες. 

 Διάρκεια παρέμβασης: α) λιγότερο από 1 μήνα, β) 1-3 μήνες, γ) 3 μήνες και πάνω. 

 Εξαρτημένες μεταβλητές: 1) αναγνωστική ακρίβεια, 2) ορθογραφία, 3) φωνολογική 

επίγνωση, 4) ακουστική αντίληψη και επεξεργασία, 5) αναγνωστική ταχύτητα, 6) 

μαθηματικά, 7) αναγνωστική κατανόηση, 8) συμπεριφορά, 9) προσοχή-κίνητρα, 

10) λεξιλόγιο, 11) ακαδημαϊκή επίδοση. 

 Τύπος μουσικής παρέμβασης: α) συνεδρίες μουσικοθεραπείας, β) μουσική 

υπόκρουση, γ) μουσικές δραστηριότητες με έμφαση στο τραγούδι, στο ρυθμό. 

 Επίδραση των μουσικών παρεμβάσεων: 1) στην αναγνωστική ακρίβεια, 2) στην 

ορθογραφία, 3) στη φωνολογική επίγνωση, 4) στην ακουστική αντίληψη και 

επεξεργασία, 5) στην αναγνωστική ταχύτητα, 6) στα μαθηματικά, 7) στην 

αναγνωστική κατανόηση, 8) στη συμπεριφορά, 9) στην προσοχή και στα κίνητρα, 

10) στο λεξιλόγιο, 11) στην ακαδημαϊκή επίδοση. 
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2.4. Ανάλυση δεδομένων 

 Λόγω της ποικιλίας των μεθόδων των μουσικών παρεμβάσεων, των εξαρτημένων 

μεταβλητών και των στατιστικών δεδομένων που παρουσίαζε κάθε έρευνα, αποκλείστηκε 

το ενδεχόμενο μιας μετα-ανάλυσης και έτσι η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την 

περιγραφική στατιστική, όπως και στην περίπτωση δύο άλλων συστηματικών 

ανασκοπήσεων (Kim & Stegemann, 2016· Sullivan & Simonson, 2016). Για τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το IBM SPSS Statistics Έκδοση 24.0 για τα 

Windows.  
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Κεφάλαιο 3. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1. Ερευνητές και Χρονολογία έρευνας 

 Μετά την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν 17 έρευνες 

μεταξύ 1979-2015 που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης της συστηματικής ανασκόπησης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά οι τίτλοι των ερευνών, οι 

ερευνητές, καθώς και ο τίτλος του περιοδικού που δημοσιεύθηκαν. 

 

Πίνακας 3. Ερευνητές και Χρονολογία έρευνας 

 

Τίτλος έρευνας 
Χρονολογία 

έρευνας 
Ερευνητές 

Αριθμός 

ερευνητών 
Τίτλος περιοδικού 

Music therapy as an aid for 

increasing auditory awareness 

and improving reαding skill  

1979 Roskam, K.  1 Journal of Music 

Therapy  

The effects of Auditory 

Stimulation on the Arithmetic 

Performance of Children with 

ADHD and no disabled Children 

1996 Abikoff, H. 

Courtey, M.E. 

Szeibel, P.J. 

Koplewicz, H.S. 

4 Journal of Learning 

Disabilities 

Effects of active versus passive 

group music therapy on 

preadolescents with emotional, 

learning, and behavioral 

disorders  

1998 Montello, L. 

Coons, E.  

2 Journal of Music 

Therapy 

Can the use of background 

music improve the behavior and 

academic performance of 

children with emotional and 

behavioral difficulties? 

1998 Hallam, S. 

Price, J.  

2 British Journal of 

Special Education 

Music activities (singing vs 

chanting) as a vehicle for 

reading accuracy of children 

with learning disabilities: A 

pilot study 

2002 Colwell, C.M. 

Murlless, K.D. 

2 Music Therapy 

Perspectives 

Dyslexia and music: From 

timing deficits to musical 

intervention (1η Μελέτη) 

2003 Overy, K. 1 Annals of the New 

York Academy of 

Sciences 

Dyslexia and music: From 

timing deficits to musical 

intervention (2η Μελέτη) 

2003 Overy, K. 1 Annals of the New 

York Academy of 

Sciences 



63 

 

The use of music to enhance 

reading skills of second grade 

students and students with 

reading disabilities 

2007 Register, D. 

Darrow, A.A. 

Standley, J. 

Swedberg, O. 

4 Journal of Music 

Therapy 

Education- oriented music 

therapy as an after- school 

program for students with 

emotional and behavioral 

problems 

2010 Chong, H.J. 

Kim, S.J. 

2 The Arts in 

Psychotherapy 

Using music to increase math 

skill retention  

2011 Yoho, C. 1 Journal of the 

American Academy 

of Special Education 

Professionals 

(JAASEP) 

The effects of backround music 

on learning disabled elementary 

school students performance in 

writing 

2012 Legutko, R.S. 

Trissler, T.T. 

2 Current Issues in 

Education 

Effectiveness of music 

education for the improvement 

of reading skills and academic 

achievement in young poor 

readers: A pragmatic cluster-

randomized, controlled clinical 

trial 

2013 Cogo-Moreira, H. 

Brandão de Ávila, 

C.R. 

Ploubidis, G.B. 

Mari, J.D.J. 

4 PLoS ONE 

A Rhythmic Musical 

Intervention for Poor Readers: A 

Comparison of Efficacy With a 

Letter-Based Intervention 

2013 Bhide, A. 

Power, A. 

Goswami, U. 

3 Mind, Brain, and 

Education 

Auditory processing 

interventions and developmental 

dyslexia: A comparison of 

phonemic and rhythmic 

approaches 

2013 Thomson, J. 

Leong, V. 

Goswami, U. 

3 Reading and Writing 

“I can red further and there’s 

more meaning while I read”: An 

exploratory study investigating 

the impact of a rhythm- based 

music intervention on children’s 

reading 

2014 Long, M. 1 Research Studies in 

Music Education 

Music training increases 

phonological awareness and 

reading skills in developmental 

dyslexia: A randomized control 

trial  

2015 Flaugnacco, E. 

Lopez, L. 

Terribili, C. 

Montico, M. 

Zoia, S. 

Schön, D. 

6 PLoS ONE 

Improving reading skills in 

students with dyslexia: the 

efficacy of a sublexical training 

with rhythmic background 

2015 Bonacina, S. 

Cancer, A. 

Lanzi, P.L. 

Lorusso, M.L. 

Antonietti, A. 

5 Frontiers in 

Psychology 
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 Παρατηρούμε ότι τη δεκαετία 1979-1989 δημοσιεύθηκε μία (1) έρευνα που 

επικεντρώνεται σε άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, τη δεκαετία 1990-2000 

δημοσιεύτηκαν τρεις (3) έρευνες, τη δεκαετία 2001-2010 δημοσιεύτηκαν πέντε (5) έρευνες 

και από το 2011 μέχρι σήμερα οκτώ (8) έρευνες. Παρατηρείται λοιπόν, ότι σε κάθε 

δεκαετία διπλασιάζεται σχεδόν ο αριθμός των δημοσιευμένων μελετών που μελετά την 

επίδραση των μουσικών παρεμβάσεων στα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 
Πίνακας 4. Συχνότητα Χρονολογίας 

 
Χρονολογία Συχνότητα Ποσοστό 

1979-1989 1 5,9 

1990-2000 3 17,6 

2001-2010 5 29,4 

2011-2015 8 47,1 

Σύνολο 17 100,0 

 

 
Σχήμα 2. Ιστόγραμμα Συχνότητας Χρονολογίας 

3.2. Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων  

 Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της κάθε 

έρευνας που αφορούν τον αριθμό, την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και την 

κατηγορία ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών που ανήκουν. 
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Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

Συγγραφέας 
Αριθμός 

συμμετεχόντων (n) 
Ηλικία/Βαθμίδα Κατηγορία (Η.Ε.Α.) 

Roskam, (1979) n=36 6-9 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  

Abikoff et al, 

(1996) 

n=40 7-13 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

ΔΕΠ-Υ 

Montello & Coons, 

(1998) 

n=16 

 

11-14 ετών 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/ 

Προβλήματα Συμπεριφοράς/ 

ΔΕΠ-Υ 

Hallam & Price, 

(1998) 

n=10 

 

9-10 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Colwell & Murlless, 

(2002) 

n=5 

 

6-8 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Overy, (2003) 

1η Μελέτη 

n=28 

 

6-8 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Δυσλεξία) 

 

Overy, (2003) 

2η Μελέτη 

n=9 6-9 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Δυσλεξία) 

Register, Standley 

& Swedberg, (2007) 

n=41 Μαθητές Β’ δημοτικού 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

στην ανάγνωση 

Chong & Kim, 

(2010) 

n=89 Μαθητές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 

Yoho, (2011) n=18 Μαθητές Δ΄ δημοτικού 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Legutko & Trissler, 

(2012) 

n=9 11-12 ετών 

Μαθητές ΣΤ΄ δημοτικού 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

Cogo et al, (2013) n=235 8-10 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στην Ανάγνωση 

Bhide, Power & 

Goswami (2013) 

n=19 6-7 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στην Ανάγνωση 

Thomson, Leong & 

Goswami (2013) 

n=33 8-9 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Δυσλεξία) 

Long, (2014) n=15 9-13 ετών 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στην Ανάγνωση 

Flaugnacco et l, 

(2015) 

n=46 8-11 ετών 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Δυσλεξία) 

Bonacina et al, 

(2015) 

n=28 11-14 ετών 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Αναπτυξιακή δυσλεξία) 

 

 Ο συνολικός αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στα δεκαεφτά προγράμματα 

μουσικών παρεμβάσεων είναι 677, όπως φαίνεται από το άθροισμα των συμμετεχόντων 

όλων των ερευνών από τον πίνακα 3, ενώ ο συνολικός αριθμός μαθητών με ήπιες 



66 

 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 587 συμμετέχοντες, όπως διακρίνεται από τον πίνακα 8 που 

περιγράφονται τα αποτελέσματα των μουσικών παρεμβάσεων και παρουσιάζονται οι 

ομάδες παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα το δείγμα κάθε έρευνας κυμαίνεται από 5 μέχρι 

235 συμμετέχοντες. Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 4, τέσσερις (4) ήταν οι έρευνες 

που είχαν 1-10 συμμετέχοντες, πέντε (5) έρευνες είχαν από 11-20 συμμετέχοντες και οκτώ 

(8) έρευνες είχαν πάνω από 21 συμμετέχοντες. 

 

Πίνακας 4. Αριθμός συμμετεχόντων 

 
Αριθμός 

συμμετεχόντων 
Συχνότητα Ποσοστό 

1-10 4 23,5 

11-20 5 29,4 

21 και πάνω 8 47,1 

Σύνολο 17 100,0 

 

 Η πλειοψηφία των ερευνών εστίασε σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριμένα δεκατέσσερις (14) έρευνες απευθύνθηκαν σε μαθητές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και μάλιστα σε μαθητές που φοιτούσαν σε δημοτικό σχολείο, ηλικίας 6-13 

ετών, ενώ 3 έρευνες εστίασαν σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 11-14 

ετών. 

 
Σχήμα 3. Βαθμίδα εκπαίδευσης 
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 Ως προς την κατηγορία ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα, κάποιοι ερευνητές εστίαζαν τη μελέτη τους σε συγκεκριμένη 

κατηγορία, ενώ σε κάποιες έρευνες υπήρχαν μαθητές που ανήκαν σε διάφορες κατηγορίες 

ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών. Ειδικότερα, στο μεγαλύτερο αριθμό ερευνών και 

συγκεκριμένα σε δεκατρείς (13) έρευνες συμμετείχαν μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, σε δύο (2) έρευνες συμμετείχαν μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς, σε 

μία (1) έρευνα συμμετείχαν μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητα, ενώ σε μία (1) έρευνα συμμετείχαν μαθητές και από τρεις κατηγορίες 

που αναφέρθηκαν, δηλαδή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Προβλήματα 

Συμπεριφοράς και ΔΕΠ-Υ.  

 
Σχήμα 4. Κατηγορίες ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών 

3.3. Χαρακτηριστικά μουσικών παρεμβάσεων  

 Στον πίνακα 5, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των μουσικών παρεμβάσεων, 

δηλαδή οι ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές, οι ομάδες παρέμβασης και ελέγχου, η 
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διάρκεια παρέμβασης, ο χώρος που πραγματοποιήθηκαν οι μουσικές παρεμβάσεις, αλλά 

και τα εργαλεία αξιολόγησης πριν και μετά την παρέμβαση. 

 Ανεξάρτητα με τη μέθοδο μουσικής παρέμβασης (συνεδρίες μουσικοθεραπείας, 

μουσική υπόκρουση, τραγούδι, ρυθμικές δραστηριότητες) σκοπός όλων των ερευνών ήταν 

να εξετάσουν την επίδραση των μουσικών παρεμβάσεων στην ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών. Όλες οι έρευνες αξιολογούσαν τις εξαρτημένες μεταβλητές πριν και μετά την 

παρέμβαση είτε με σταθμισμένα εργαλεία, είτε με τεστ, είτε μέσω της παρατήρησης από 

τους εκπαιδευτικούς, τους μουσικούς ή τους γονείς. Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως 

όλα τα προγράμματα παρέμβασης διεξήχθησαν στα σχολεία των μαθητών, με εξαίρεση 

την έρευνα των Flaugnacco κ.α. (2015), όπου οι μαθητές εκτός από τα μαθήματα στο 

σχολείο, παρακολουθούσαν κάθε μέρα για 20΄ μουσικό πρόγραμμα και στο σπίτι υπό την 

επίβλεψη των γονέων τους.  

 

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά μουσικών παρεμβάσεων 

Συγγραφέας Διάρκεια Χώρος 
Αξιολόγηση 

πριν/μετά 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή 

Roskam, 

(1979) 

3 μήνες 

1ώρα/δύο φορές 

την εβδομάδα 

Σχολείο Α) The Peabody 

individual 

achievement test 

measuring spellngand 

reading comprehesion 

and recognition, 

B) The Buktenica test 

of nonverbal auditory 

discrimination,  

Γ) The Wepman test 

for verbal auditory 

discrimination 

Ανάγνωση, 

κατανόηση, 

ορθογραφία & 

Ακουστική 

αντίληψη 

(λεκτική και μη 

λεκτική). 

Μουσικοθεραπεία 

Abikoff et al, 

(1996) 

2 μέρες  

40΄/μέρα 

 

Σχολείο A) Arithmetic subtest 

of the Wide Range 

Achievement Test 

(WRAT-R) 

B) Arithmetic 

Screening Test (AST) 

Γ) WISC-R 

Vocabulary Subtest 

Μαθηματικά 

Επίλυση 

προβλημάτων 

Τρεις συνθήκες: 

α) ακρόαση 

αγαπημένων 

τραγουδιών 

β) ακρόαση 

ομιλιών από 

κασέτα ήχου 

γ) σιωπή 
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Montello & 

Coons, (1998) 

12 βδομάδες 

ενεργής 

μουσικοθερπείας 

& 12 βδομάδες 

παθητικής 

μουσικοθεραπείας 

Σύνολο: 24 

βδομάδες 

45΄/βδομάδα. 

Σχολείο Φόρμα παρατήρησης 

Achenbach’s Teachers 

Report Form (TRF) 

Συμπεριφορά, 

Προσοχή, 

Κίνητρα 

μάθησης. 

Ενεργή & 

Παθητική 

Μουσικοθεραπεία 

Hallam & 

Price, (1998) 

4-5 

μέρες/βδομάδα 

7 συνεδρίες με 

μουσική 

υπόκρουση και 7 

συνεδρίες χωρίς 

μουσική. 

Σύνολο: 5 

εβδομάδες 

Σχολείο Α) Παρατήρηση, 

Β) Τεστ Μαθηματικών 

 

Συμπεριφορά 

και επίδοση στα 

Μαθηματικά 

Μουσική 

υπόκρουση 

Colwell & 

Murlless, 

(2002) 

6 βδομάδες 

25-30΄/μέρα 

Σχολείο Τεστ ανάγνωσης 

λέξεων- 

Βιντεοσκόπηση 

Αναγνωστική 

ακρίβεια 

Τραγούδι- 

Ψαλμωδία 

Overy, (2003) 

1η Μελέτη 

Ένα σχολικό έτος 

3φορές/βδομάδα 

για 20΄. 

Σχολείο Τεστ ανάγνωσης-

ορθογραφίας και 

φωνολογικής 

κατάτμησης. 

Ανάγνωση, 

ορθογραφία και 

φωνολογική 

επίγνωση. 

Μουσικό 

πρόγραμμα 

βασισμένο στο 

τραγούδι 

Overy, (2003) 

2η Μελέτη 

15 εβδομάδες 

3φορές/βδομάδα 

για 20΄. 

Σχολείο A) Dyslexia early 

screening test 

B) Word test 

Γ) Phonological 

abilities test (PAT) 

Δ) Μουσικά τεστ 

Ανάγνωση, 

ορθογραφία, 

Φωνολογική 

επίγνωση, 

ακουστική 

επεξεργασία, 

Ρυθμός. 

Ειδικό μουσικό 

πρόγραμμα με 

έμφαση στις 

χρονικές 

παραμέτρους και 

τον ρυθμό. 

Register, 

Standley & 

Swedberg, 

(2007) 

3 ώρες/βδομάδα, 

4 βδομάδες 

Σχολείο The Gates- MacGinitie 

Reading Tests  

(GMRT) 

Αποκωδικοποίη

ση, κατανόηση, 

λεξιλόγιο. 

Μουσικές 

δραστηριότητες: 

ακρόαση, 

τραγούδι, παίξιμο 

μουσικών 

οργάνων, κίνηση. 

Chong & 

Kim, (2010) 

2 φορές/βδομάδα 

από 50΄. 

Σύνολο: 6 μήνες 

Μετά το 

σχολείο 

The social skills rating 

system (SSRS) 

Κοινωνικές 

δεξιότητες, 

προβληματική 

συμπεριφορά, 

ακαδημαϊκή 

επίδοση. 

Μουσικοθεραπεία 

Yoho, (2011) 2 εβδομάδες 

 

Σχολείο Τεστ μαθηματικών 

πριν και μετά τη 

διδακτική ενότητα 

Ορισμοί, τύποι 

και κανόνες 

μαθηματικών 

Τραγούδι 

Legutko & 

Trissler, 

(2012) 

21 εβδομάδες 

3 φάσεις: 

1η +3η φάση χωρίς 

παρέμβαση 

(12 βδομάδες) 

2η φάση με 

παρέμβαση  

(6 βδομάδες) 

Σχολείο Α) AIMS web Correct 

Writing Sequence 

Β) Ρουμπρίκα για της 

δεξιότητες γραφής 

Γ) Τεστ γραφής. 

Γραφή Μουσική 

υπόκρουση 
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Cogo et al, 

(2013) 

5 μήνες Σχολείο A) The test of 

phonological 

awareness 

B) Λίστες ανάγνωσης 

λέξεων και 

ψευδολέξεων 

Γ) Ανάγνωση τριών 

κειμένων 

Δ) Βαθμοί της 

Γλώσσας και των 

Μαθηματικών. 

Αναγνωστική 

ικανότητα και 

Ακαδημαϊκή 

επίδοση 

(Γλώσσας και 

Μαθηματικών) 

Μουσική 

εκπαίδευση, 

δραστηριότητες 

εστιασμένες στον 

αυτοσχεδιασμό, 

στο τραγούδι, στο 

ρυθμό, στο 

παίξιμο μουσικών 

οργάνων κ.α. 

Bhide, Power 

& Goswami 

(2013) 

19 συνεδρίες/25΄ 

για 2 μήνες 

Σχολείο Α) Sight Word 

efficiency (SWE) 

B) Phonemic 

Decoding Efficiency 

(PDE) 

Γ) Spelling Test from 

the British Ability 

Scale II 

Δ) Memory Test 

E) Phonology Test 

Φωνολογική 

επίγνωση, 

Ανάγνωση, 

Ορθογραφία 

Μουσική 

παρέμβαση με 

έμφαση στις 

ρυθμικές 

δραστηριότητες 

και στο τραγούδι 

Thomson, 

Leong & 

Goswami 

(2013) 

30΄/βδομάδα 

Σύνολο: 6 

βδομάδες 

Σχολείο Wilcoxon Signed Rank 

tests 

Ακουστική 

επεξεργασία 

και αντίληψη, 

φωνολογική 

επίγνωση, 

Αναγνωστική 

ακρίβεια, 

ορθογραφία. 

Ρυθμικές 

δραστηριότητες 

Long, (2014) 2 συνεδρίες 

30΄/βδομάδα 

Σύνολο: 6 

εβδομάδες 

Σχολείο The Neale analysis of 

reading ability 

(NARA) 

Αναγνωστική 

ευχέρεια 

(ακρίβεια, 

ρυθμός, 

κατανόηση) 

Ρυθμική μουσική 

εξάσκηση 

(κίνηση, 

τραγούδι). 

Flaugnacco et 

al, (2015) 

30 εβδομάδες 

1 

ώρα/2φορές/βδομ

άδα, και 20΄ κάθε 

μέρα στο σπίτι. 

Σχολείο- 

Σπίτι 

Α) WISC III 

B) BIA Battery (για 

ακουστική 

επεξεργασία) 

Γ) Promea Battery (για 

φωνολογική επίγνωση)  

Δ) ΜΤ Reading Test 

Ε) Ασκήσεις 

φωνημικής σύνθεσης 

και κατάτμησης 

ΣΤ) Ασκήσεις 

χρονικής και ρυθμικής 

επεξεργασίας. 

Φωνολογική 

επίγνωση,  

Αναγνωστικές 

δεξιότητες 

Μουσική 

εξάσκηση- 

Ασκήσεις 

ρυθμικής και 

χρονικής 

επεξεργασίας. 

Bonacina et 

al, (2015) 

9 συνεδρίες 30΄ 

κάθε δύο 

εβδομάδες 

Σχολείο Α) Τεστ ανάγνωσης 

λέξεων και 

ψευδολέξεων 

Β) New MT reading 

tests (αξιολόγηση 

ακρίβειας και 

ταχύτητας) 

Γ) Τεστ ρυθμικής 

αντίληψης. 

Αναγνωστικές 

δεξιότητες 

Πρόγραμμα 

ρυθμικής 

ανάγνωσης μέσω 

ρυθμικής 

μουσικής 

υπόκρουσης. 
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 Ως προς τη διάρκεια των παρεμβάσεων παρατηρούμε ότι σε τρεις (3) έρευνες η 

διάρκεια παρέμβασης ήταν λιγότερο από ένα μήνα, σε επτά (7) έρευνες η διάρκεια ήταν 

από 1-3 μήνες και στις υπόλοιπες επτά (7) έρευνες τα μουσικά προγράμματα παρέμβασης 

διήρκησαν από 3 μήνες και πάνω. Επομένως, γίνεται εύκολα διακριτό πως η πλειοψηφία 

των μουσικών παρεμβάσεων και συγκεκριμένα δεκατέσσερις (14) έρευνες από τις 

δεκαεπτά (17), διήρκησαν πάνω από ένα μήνα, ενώ μόνο σε τρεις (3) έρευνες η 

παρέμβαση διήρκησε λιγότερο από ένα μήνα. 

 
Πίνακας 6. Διάρκεια μουσικών παρεμβάσεων 

 

Διάρκεια μουσικής 

παρέμβασης 
Συχνότητα Ποσοστό 

Λιγότερο από ένα μήνα 3 17,6 

1-3 μήνες 7 41,2 

περισσότερο από 3 μήνες 7 41,2 

Σύνολο 17 100,0 

 

 Από το ακόλουθο σχήμα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερευνών που 

εντοπίστηκαν, μελέτησε την επίδραση των μουσικών προγραμμάτων παρέμβασης στην 

αναγνωστική ακρίβεια των μαθητών, ενώ μικρότερος αριθμός ερευνών μελέτησε την 

επίδραση της μουσικής στην ορθογραφία, στη φωνολογική επίγνωση, στην ακουστική 

αντίληψη και επεξεργασία, στα μαθηματικά, στη μαθησιακή συμπεριφορά, στην 

αναγνωστική ταχύτητα και κατανόηση, στην ακαδημαϊκή επίδοση, στο λεξιλόγιο, στην 

προσοχή και στα κίνητρα μάθησης. 
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Σχήμα 5. Συχνότητα εξαρτημένων μεταβλητών 

 
Πίνακας 7. Συχνότητα εξαρτημένων μεταβλητών 

 

 Ν Ποσοστό  

Αναγνωστική ακρίβεια 11 26,2 

Ορθογραφία 6 14,3 

Φωνολογική επίγνωση 5 11,9 

Ακουστική αντίληψη-

επεξεργασία 
4 9,5 

Αναγνωστική ταχύτητα 3 7,1 

Αναγνωστική 

κατανόηση 
3 7,1 

Μαθηματικά 3 7,1 

Συμπεριφορά 3 7,1 

Ακαδημαϊκή επίδοση 2 4,8 

Λεξιλόγιο 1 2,4 

Προσοχή-κίνητρα 1 2,4 

Σύνολο 42 100,0 

 

 Πιο συγκεκριμένα, ο παραπάνω πίνακας δείχνει με φθίνουσα σειρά τη συχνότητα 

των εξαρτημένων μεταβλητών που εξετάστηκαν στα δεκαεπτά προγράμματα μουσικής 

παρέμβασης. Επομένως, έντεκα (11) έρευνες μελέτησαν την επίδραση της μουσικής 
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μεταξύ άλλων στην αναγνωστική ακρίβεια, έξι (6) έρευνες μελέτησαν την επίδραση στην 

ορθογραφία, πέντε (5) έρευνες στη φωνολογική επίγνωση, τέσσερις (4) έρευνες στην 

ακουστική αντίληψη και επεξεργασία, τρεις (3) έρευνες εξέτασαν την επίδραση στην 

αναγνωστική ταχύτητα, στην αναγνωστική κατανόηση, στα μαθηματικά και στη 

συμπεριφορά, δύο (2) έρευνες στη γενική ακαδημαϊκή επίδοση και μία (1) έρευνα 

μελέτησε την επίδραση στο λεξιλόγιο, στην προσοχή και στα κίνητρα. 

 

Σχήμα 6. Είδος μουσικής παρέμβασης 

 

 Οι δεκαεπτά (17) έρευνες χρησιμοποιούν όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

διάφορες μεθόδους μουσικής παρέμβασης, οι οποίες μετά τη συστηματική ανασκόπηση 

και διερεύνηση κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις τύπους μουσικής παρέμβασης: συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας, μουσική υπόκρουση και μουσικές δραστηριότητες με έμφαση στο 

τραγούδι, στο ρυθμό, στον αυτοσχεδιασμό κλπ. Η κατηγοριοποίηση τους έγινε σύμφωνα 

με τα δεδομένα των ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες που έγιναν από επαγγελματίες 

μουσικοθεραπευτές, ακολουθώντας τη δομή και το σχεδιασμό των συνεδριών 
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μουσικοθεραπείας, αποτέλεσαν μία κατηγορία (Chong & Kim, 2010· Montello & Coons, 

1998· Roskam, 1979). Σε αντίθεση, με τις άλλες δύο κατηγορίες που δημιουργήθηκαν, τη 

μουσική υπόκρουση (Abikoff et al, 1996· Bonacina et al, 2015· Hallam & Price, 1998· 

Legutko & Trissler, 2012) και τις μουσικές δραστηριότητες (Bhide, Power & Goswami, 

2013· Cogo et al, 2013· Colwell & Murlless, 2002· Flaugnacco et al, 2015· Long, 2014· 

Overy, 2003· Register, Standley & Swedberg, 2007· Thomson, Leong & Goswami, 2013· 

Yoho, 2011), οι οποίες αποτελούσαν μουσικές παρεμβάσεις σχεδιασμένες από τους 

ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς της τάξης.  

 Όπως φαίνεται και από το σχήμα 5 τρεις (3) έρευνες χρησιμοποίησαν ως μέθοδο 

παρέμβασης συνεδρίες μουσικοθεραπείας, τέσσερις (4) έρευνες χρησιμοποίησαν τη 

μουσική υπόκρουση και η πλειοψηφία των ερευνών χρησιμοποίησε διάφορες μουσικές 

δραστηριότητες με έμφαση στο τραγούδι και στο ρυθμό κλπ.  

 Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι των Kruskal και Wallis (k 

samples). για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

τύπων μουσικής παρέμβασης ως προς τις έντεκα εξαρτημένες μεταβλητές. Βρέθηκε ότι ως 

προς την αναγνωστική ακρίβεια υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ των 

μουσικών δραστηριοτήτων με έμφαση στο τραγούδι και στο ρυθμό, σε σύγκριση με τη 

μουσική υπόκρουση και τις συνεδρίες μουσικοθεραπείας (p=0,040<0,05) (βλ. σχήμα 7). 

Παράλληλα, βρέθηκε ότι ως προς τη μαθησιακή συμπεριφορά υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπέρ των συνεδριών μουσικοθεραπείας, σε σύγκριση με τις μουσικές 

δραστηριότητες και τη μουσική υπόκρουση, (p=0,033<0,05). Ως προς τις άλλες 

εξαρτημένες μεταβλητές δε βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05). 
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Σχήμα 7. Μη παραμετρικός έλεγχος μεταξύ του είδους μουσικής παρέμβασης και αναγνωστικής ακρίβειας 

 

Σχήμα 8. Μη παραμετρικός έλεγχος μεταξύ του είδους μουσικής παρέμβασης και συμπεριφοράς 
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3.4. Αποτελέσματα μουσικών παρεμβάσεων  

 Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μουσικών παρεμβάσεων, ως 

προς κάθε εξαρτημένη μεταβλητή που εξέταζαν.  

 
Πίνακας 8. Αποτελέσματα μουσικών παρεμβάσεων 

 

Συγγραφέας 
Ομάδες παρέμβασης-

ελέγχου/σύγκρισης 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Ανεξάρτητη 

Μεταβλητή 

Αποτελέσματα 

Παρέμβασης 

Roskam, 

(1979) 

Ομάδα 

μουσικοθεραπείας: 

(n=12) 

Ομάδα Μαθησιακών 

Δυσκολιών (ΜΔ) με 

ειδική διδασκαλία: 

(n=12), 

Ομάδα ΜΔ με 

Μουσική Παρέμβαση: 

(n=12) 

Ανάγνωση, 

κατανόηση, 

ορθογραφία & 

Ακουστική 

αντίληψη 

(λεκτική και μη 

λεκτική). 

Μουσικοθεραπεία Δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ 

των θεραπειών. Ωστόσο η 

διαφορά στην ομάδα 

μουσικοθεραπείας είναι πολύ 

μεγαλύτερη. Η μεταβολή 

στις βαθμολογίες δείχνει ότι 

υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στην 

τυπική διδασκαλία και την 

μουσικοθεραπεία. Βρέθηκε 

μεγάλη επίδραση στην 

ανάγνωση, στην ορθογραφία, 

στην μη λεκτική και λεκτική 

ακουστική αντίληψη, αλλά 

όχι στην κατανόηση. 

Abikoff et al, 

(1996) 

Ομάδα ΔΕΠ-Υ: 

(n=20) 

Oμάδα Τυπικής 

Ανάπτυξης: 

(n=20)  

Μαθηματικά 

(Επίλυση 

προβλημάτων) 

Α) ο αριθμός 

προβλημάτων 

που λύθηκαν 

Β) ο αριθμός 

σωστών 

απαντήσεων 

Γ) τελική 

βαθμολογία 

ακρίβειας 

Τρεις συνθήκες: 

α) ακρόαση 

αγαπημένων 

τραγουδιών 

β) ακρόαση 

ομιλιών από 

κασέτα ήχου 

γ) σιωπή 

Ως προς τον αριθμό 

προβλημάτων που λύθηκαν 

δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στις δύο ομάδες. Ως προς τον 

αριθμό σωστών απαντήσεων, 

βρέθηκε ότι οι μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ είχαν περισσότερες 

σωστές απαντήσεις κατά τη 

διάρκεια της μουσικής 

ακρόασης απ’ ότι στις δύο 

άλλες συνθήκες. Ενώ στην 

άλλη ομάδα τα 

αποτελέσματα και στις τρεις 

συνθήκες ήταν παρόμοια. 

Γενικά δεν υπήρχε 

στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο σύνολο της 

βαθμολογικής ακρίβειας 

ανάμεσα στις δύο ομάδες. 

Ωστόσο βρέθηκε μέτρια 

επίδραση στον αριθμό 

σωστών απαντήσεων για 

τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ στη 

συνθήκη μουσικής.  
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Montello & 

Coons, 

(1998) 

Ομάδα Α: (n=6) 

(ενεργητική- 

παθητική) 

Ομάδα Β: (n=6)  

(παθητική- 

ενεργητική)  

Ομάδα Γ: (n=6) 

(ενεργητική) 

 

Συμπεριφορά, 

Προσοχή, 

Κίνητρα 

μάθησης. 

Ενεργητική & 

Παθητική 

Μουσικοθεραπεία 

Ο συνδυασμός παθητικής και 

ακολούθως ενεργητικής 

μουσικοθεραπείας έχει 

στατιστικά σημαντική 

επίδραση έναντι της 

ενεργητικής και ακολούθως 

παθητικής ή σκέτης 

ενεργητικής. Και οι δύο 

ωστόσο, επιδρούν θετικά 

στην ενίσχυση των κινήτρων 

μάθησης, της σωστής 

συμπεριφοράς και της 

προσοχής. 

Hallam & 

Price, (1998) 

Oι μαθητές (n=10) 

ακολούθησαν το ίδιο 

πρόγραμμα 

παρέμβασης στην τάξη 

Συμπεριφορά 

και επίδοση στα 

Μαθηματικά 

Μουσική 

υπόκρουση 

Τα αποτελέσματα έδειξαν 

στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς την 

επίδοση στα μαθηματικά 

(λύση προβλημάτων, 

πράξεων κλπ.) όταν υπήρχε 

μουσική υπόκρουση, ωστόσο 

δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς 

τη συμπεριφορά, όμως η 

καλή επίδοση οδήγησε σε 

σημαντική μείωση της 

παραβατικής συμπεριφοράς 

αυτών των μαθητών. Έτσι, 

βρέθηκε μεγάλη επίδραση ως 

προς την επίδοση στα 

μαθηματικά. 

Colwell & 

Murlless, 

(2002) 

Ομάδα Α (n=3) 

(τραγούδι) 

Ομάδα Β (n=2) 

(ψαλμωδία) 

Αναγνωστική 

ακρίβεια 

Τραγούδι- 

Ψαλμωδία 

Τα τεστ ανάγνωσης λέξεων 

πριν και μετά τη παρέμβαση 

δείχνουν πως όλοι οι μαθητές 

βελτιώθηκαν σε όλα τα τεστ 

ως προς την αναγνωστική 

ακρίβεια. 

Overy, 

(2003) 

1η Μελέτη 

Ομάδα Α (n=6)  

(υψηλό κίνδυνο 

δυσλεξίας ΥΚΔ) 

Ομάδα Β (n=6)  

(μέτριο κίνδυνο 

δυσλεξίας ΜΚΔ) 

Ομάδα Γ (n=16) 

 (χωρίς κίνδυνο 

δυσλεξίας ΧΚΔ) 

 

Ανάγνωση, 

ορθογραφία και 

φωνολογική 

επίγνωση. 

Μουσικό 

πρόγραμμα 

βασισμένο στο 

τραγούδι 

Tα αποτελέσματα όλων των 

ομάδων, δεν έδειξαν καμία 

στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στην ανάγνωση, 

όμως οι ομάδες ΥΚΔ και 

ΜΚΔ έδειξαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά και 

βελτίωση στην ορθογραφία 

και στην φωνολογική 

κατάτμηση. 

Overy, 

(2003) 

2η Μελέτη 

Δυσλεξία (n=9) Ανάγνωση, 

ορθογραφία, 

Φωνολογική 

επίγνωση, 

ακουστική 

επεξεργασία, 

Ρυθμός. 

Ειδικό μουσικό 

πρόγραμμα με 

έμφαση στις 

χρονικές 

παραμέτρους και 

τον ρυθμό. 

Tα αποτελέσματα της 

παρέμβασης έδειξαν 

στατιστικά σημαντική 

διαφορά και βελτίωση στην 

αναπαραγωγή ρυθμού, στη 

γρήγορη ακουστική 

επεξεργασία, στις δεξιότητες 

φωνολογικής επίγνωσης 

αλλά και στην ορθογραφία. 

Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία 

στατιστική διαφορά στην 

ανάγνωση. 
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Register, 

Standley & 

Swedberg, 

(2007) 

Ομάδα ελέγχου  

(n=16) 

Ομάδα θεραπείας 

(n=17), και n=8 με 

ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στην 

ανάγνωση 

Αποκωδικοποίη

ση, κατανόηση, 

λεξιλόγιο. 

Μουσικές 

δραστηριότητες: 

ακρόαση, 

τραγούδι, παίξιμο 

μουσικών 

οργάνων, κίνηση. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

στους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες 

υπήρχε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση και στις 

τρεις εξαρτημένες 

μεταβλητές: 

αποκωδικοποίηση, 

κατανόηση και λεξιλόγιο, 

αλλά και στο συνολικό τεστ. 

Ωστόσο στους υπόλοιπους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

αν και υπήρχε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στην 

αποκωδικοποίηση και στο 

λεξιλόγιο, στην κατανόηση 

δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Chong & 

Kim, (2010) 

n=89 μαθητές 

δημοτικού 

1η Ομάδα= Α΄+Β΄ 

τάξη 

2η Ομάδα= Γ΄+Δ΄ τάξη 

3ηΟμάδα=Ε΄+ΣΤ΄ 

τάξη 

 

Κοινωνικές 

δεξιότητες, 

προβληματική 

συμπεριφορά, 

ακαδημαϊκή 

επίδοση. 

Μουσικοθεραπεία Υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των αξιολογήσεων πριν και 

μετά την παρέμβαση στις 

κοινωνικές δεξιότητες και 

στην προβληματική 

συμπεριφορά αλλά όχι στην 

ακαδημαϊκή επίδοση 

(υποκατηγορίες του Social 

Skill Rating System).  

Yoho, 

(2011) 

n=11 μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης 

n=7 μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες 

Όλοι στην ίδια 

ομάδα/τάξη  

(Δ΄ δημοτικού) 

Ορισμοί, τύποι 

και κανόνες 

μαθηματικών 

Τραγούδι Από τα τεστ μαθηματικών 

πριν και μετά την 

παρέμβαση, φαίνεται πως ο 

μέσος όρος των βαθμολογιών 

των μαθητών αυξήθηκε από 

το 21% στο 81%, δηλαδή ο 

μέσος όρος αυξήθηκε κατά 

57,7 %. 

Legutko & 

Trissler, 

(2012) 

n=9 μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες 

3 φάσεις: 

1η +3η φάση χωρίς 

παρέμβαση,  

2η φάση με παρέμβαση 

Γραφή Μουσική 

υπόκρουση 

Υπήρξε βελτίωση των 

γραπτών όλων των μαθητών 

καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μελέτης. Η διαφορά ανάμεσα 

στις φάσεις είναι στατιστικά 

σημαντική. Όλοι οι μαθητές 

είχαν υψηλότερες 

βαθμολογίες στην 2η (5 

μαθητές) και 3η φάση (4 

μαθητές). 



79 

 

Cogo et al, 

(2013) 

Oμάδα Α: 5 σχολεία 

(n=114) 

Ομάδα Β: 5 σχολεία 

(n=121) 

Αναγνωστική 

ικανότητα και 

Ακαδημαϊκή 

επίδοση 

(Γλώσσας και 

Μαθηματικών) 

Μουσική 

εκπαίδευση, 

δραστηριότητες 

εστιασμένες στον 

αυτοσχεδιασμό, 

στο τραγούδι, στο 

ρυθμό, στο παίξιμο 

μουσικών οργάνων 

κ.α. 

Με την μέθοδο ανάλυσης 

ITT (intention to treat) τα 

αποτελέσματα ως προς την 

ακρίβεια λέξεων ήταν οριακά 

στατιστικά σημαντικά 

(ωστόσο ως προς την 

φωνολογική επίγνωση και 

την ακρίβεια ψευδολέξεων 

ήταν μη στατιστικά 

σημαντικά), ενώ ως προς την 

επίδοση στη γλώσσα και στα 

μαθηματικά ήταν στατιστικά 

σημαντικά στα σχολεία 

παρέμβασης σε σύγκριση με 

άλλα σχολεία. Με την 

μέθοδο ανάλυσης CACE 

(complier- Average Casual 

Effect) τα αποτελέσματα ως 

προς την φωνολογική 

επίγνωση και την ακρίβεια 

λέξεων και ψευδολέξεων 

ήταν στατιστικά σημαντικά, 

το ίδιο και ως προς την 

ακαδημαϊκή επίδοση της 

γλώσσας και των 

μαθηματικών. 

Bhide, 

Power & 

Goswami 

(2013) 

Ομάδα μουσικής 

παρέμβασης 

n=10 

Ομάδα Γραφο-

Φωνημικής εξάσκησης 

n=9 

Φωνολογική 

επίγνωση, 

Ανάγνωση, 

Ορθογραφία 

Μουσική 

παρέμβαση με 

έμφαση στις 

ρυθμικές 

δραστηριότητες και 

στο τραγούδι 

Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ισάξια βελτίωση και για τις 

δύο ομάδες παρέμβασης. Το 

μουσικό πρόγραμμα ήταν το 

ίδιο αποτελεσματικό παρόλο 

που δεν δίδασκε άμεσα τις 

εξαρτημένες μεταβλητές 

όπως το πρόγραμμα γραφο-

φωνημικής εξάσκησης. 

Σημαντικοί συσχετισμοί 

βρέθηκαν μεταξύ 

φωνολογίας, ανάγνωσης, 

ορθογραφίας και ρυθμικών 

ικανοτήτων για τη βελτίωση 

της αναγνωστικής 

ικανότητας. 
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Thomson, 

Leong & 

Goswami 

(2013) 

Ομάδα ρυθμικής 

παρέμβασης 

n=9 

Oμάδα φωνημικής 

εκπαίδευσης 

n=12 

Oμάδα ελέγχου 

n=12 

Ακουστική 

επεξεργασία 

και αντίληψη, 

φωνολογική 

επίγνωση, 

Αναγνωστική 

ακρίβεια, 

ορθογραφία. 

Ρυθμικές 

δραστηριότητες 

Τα αποτελέσματα της 

ομάδας που έλαβε ρυθμική 

παρέμβαση έδειξε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση τόσο 

στις δεξιότητες φωνολογικής 

επίγνωσης, όσο και στην 

αναγνωστική ακρίβεια 

λέξεων και ψευδολέξεων, 

στην ορθογραφία, αλλά και 

στην ακουστική αντίληψη 

και επεξεργασία, ενώ η 

ομάδα που έλαβε ειδική 

διδασκαλία είχε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στις 

δεξιότητες φωνολογικής 

επίγνωσης, στην ορθογραφία 

αλλά όχι στην ανάγνωση και 

την ακουστική αντίληψη και 

επεξεργαασία.  

Long, (2014) n=15 μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 

στην ανάγνωση- στο 

ίδιο σχολείο 

Αναγνωστική 

ευχέρεια 

(ακρίβεια, 

ρυθμός, 

κατανόηση) 

Ρυθμική μουσική 

εξάσκηση (κίνηση, 

τραγούδι). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικά κέρδη και μεγάλη 

επίδραση τόσο στην 

κατανόηση όσο και στο 

ρυθμό ανάγνωσης, και 

στατιστικά σημαντικό 

κέρδος αλλά μέτρια 

επίδραση στην ακρίβεια. 

Γενικά, υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην 

αναγνωστική ευχέρεια σε 

επίπεδο πρότασης. 

Flaugnacco 

et l, (2015) 

Ομάδα παρέμβασης: 

n=24 (δυσλεξία) 

Ομάδα ελέγχου: 

n=22 (δυσλεξία) 

 

Φωνολογική 

επίγνωση, 

Αναγνωστικές 

δεξιότητες, 

Ακουστική 

επεξεργασία 

Μουσική 

εξάσκηση- 

Ασκήσεις ρυθμικής 

και χρονικής 

επεξεργασίας. 

Υπήρξε βελτίωση και στις 

δύο ομάδες ως προς την 

ταχύτητα ανάγνωσης, 

ωστόσο η μουσική ομάδα 

είχε καλύτερες επιδόσεις και 

μεγαλύτερη επίδραση στην 

ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων 

και ψευδολέξεων , στη 

φωνημική κατάτμηση και 

σύνθεση λέξεων, στην 

εργαζόμενη μνήμη και στην 

ακουστική επεξεργασία. Όσο 

μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση 

στις ρυθμικές δεξιότητες 

τόσο μεγαλύτερη ήταν η 

βελτίωση (και στατιστικά 

σημαντική) στη φωνολογική 

επίγνωση και στις 

αναγνωστικές δεξιότητες. 
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Bonacina et 

al, (2015) 

Ομάδα παρέμβασης: 

n=14 (αναπτυξιακή 

δυσλεξία) 

Ομάδα ελέγχου: 

n=14 (αναπτυξιακή 

δυσλεξία) 

Αναγνωστικές 

δεξιότητες 

Πρόγραμμα 

ρυθμικής 

ανάγνωσης μέσω 

ρυθμικής μουσικής 

υπόκρουσης. 

Υπήρξε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση της 

ομάδας παρέμβασης τόσο 

στην ακρίβεια όσο και στην 

ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων 

και ψευδολέξεων και 

κειμένου, συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου. Δεν υπήρξε 

στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στην αναπαραγωγή 

ρυθμού σε καμία ομάδα. 

 

 Ανεξάρτητα από τη μέθοδο μουσικής παρέμβασης που χρησιμοποίησε κάθε 

έρευνα, παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων σε πόσες έρευνες υπήρχε 

επίδραση σε κάθε εξαρτημένη μεταβλητή, από το σύνολο ερευνών που την μελέτησαν. 

 
Πίνακας 9. Επίδραση μουσικών παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς                         

 

Εξαρτημένες 

μεταβλητές 

Συνολικός 

αριθμός ερευνών 

στις οποίες 

μελετήθηκε η 

κάθε μεταβλητή 

 

Αριθμός 

ερευνών στις 

οποίες βρέθηκε 

επίδραση 

Αναγνωστική ακρίβεια 11 9 

Ορθογραφία 6 6 

Φωνολογική επίγνωση 5 5 

Ακουστική αντίληψη-

επεξεργασία 

4 4 

Αναγνωστική ταχύτητα 3 3 

Μαθηματικά 3 3 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

3 2 

Συμπεριφορά 3 2 

Ακαδημαϊκή επίδοση 2 1 

Προσοχή-κίνητρα 1 1 

Λεξιλόγιο 1 1 

Σύνολο 42 37 
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Σχήμα 9. Επίδραση μουσικών παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς 

 

 Από το παραπάνω σχήμα, διαπιστώνουμε ότι στους περισσότερους τομείς που 

μελετήθηκαν υπήρχε επίδραση σε όλες τις έρευνες, με εξαίρεση την αναγνωστική 

ακρίβεια, όπου υπήρχε επίδραση στις εννιά (9) από τις έντεκα (11) έρευνες, την 

αναγνωστική κατανόηση, όπου υπήρχε επίδραση σε δύο (2) από τις τρεις (3) έρευνες, τη 

συμπεριφορά, όπου υπήρχε επίδραση επίσης σε δύο (2) από τις τρεις (3) έρευνες και την 

ακαδημαϊκή συμπεριφορά, όπου υπήρχε επίδραση σε μία (1) από τις δύο (2) έρευνες που 

την εξέτασαν. Από τον πίνακα 10 διακρίνουμε το είδος της μουσικής παρέμβασης που 

χρησιμοποιήθηκε σε κάθε μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές που είχαν επίδραση.  

 
Πίνακας 10. Τύπος μουσικής παρέμβασης στις εξαρτημένες μεταβλητές με θετική επίδραση 

 

 Τύπος μουσικής παρέμβασης 

Σύνολο Συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας 

Μουσική 

υπόκρουση 

Μουσικές 

δραστηριότητες με 

έμφαση στο τραγούδι, 

στο ρυθμό κλπ. 

Επίδραση στην αναγνωστική 

ακρίβεια 

1 1 7 9 

Επίδραση στην αναγνωστική 

ταχύτητα 

- 1 2 3 
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Επίδραση στην αναγνωστική 

κατανόηση 

- - 2 2 

Επίδραση στη φωνολογική 

επίγνωση 

- - 5 5 

Επίδραση στην ορθογραφία 1 1 4 6 

Επίδραση στο λεξιλόγιο - - 1 1 

Επίδραση στην ακουστική 

αντίληψη-επεξεργασία 

1 - 3 4 

Επίδραση στα μαθηματικά - 2 1 3 

Επίδραση στην προσοχή-

κίνητρα 

1 - - 1 

Επίδραση στη συμπεριφορά 2 - - 2 

Επίδραση στην ακαδημαϊκή 

επίδοση 

- - 1 1 

Σύνολο 6 5 26 37 

 

 Ωστόσο για να δούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών 

τύπων μουσικής παρέμβασης στις εξαρτημένες μεταβλητές που δεν υπήρχε πάντα θετική 

επίδραση, όπως στην αναγνωστική ακρίβεια, στην αναγνωστική κατανόηση, στη 

συμπεριφορά και στην ακαδημαϊκή επίδοση, έγιναν μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskall 

Wallis 1-way ANOVA (k samples). Παρατηρήθηκε και στις τέσσερις εξαρτημένες 

μεταβλητές ότι p>0,05, επομένως δε υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους τρεις τύπους μουσικής παρέμβασης.  

 Εντούτοις, διακρίνουμε, ως προς την αναγνωστική ακρίβεια ότι υπήρχε θετική 

επίδραση και από τους τρεις τύπους μουσικής παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκαν. Δεν 

υπήρχε επίδραση μόνο σε δύο (2) έρευνες που χρησιμοποίησαν ρυθμικές μουσικές 

δραστηριότητες με έμφαση στο τραγούδι. Ως προς τη συμπεριφορά, υπήρχε θετική 

επίδραση μετά τις συνεδρίες της μουσικοθεραπείας, αλλά όχι κατά τη μουσική 

υπόκρουση. Και τέλος, στην αναγνωστική κατανόηση και στην ακαδημαϊκή επίδοση 

φαίνεται πως οι μουσικές δραστηριότητες λειτούργησαν θετικά, αλλά όχι οι συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας.  
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 Παράλληλα, έγιναν μη παραμετρικοί έλεγχοι των Kruskal-Wallis, για να δούμε αν 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη διάρκεια παρέμβασης στις μεταβλητές 

που δεν υπήρχε πάντα θετική επίδραση. Ωστόσο, δεν προέκυψε κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p>0,05). Βλέπουμε στον πίνακα 11 την επίδραση των μουσικών 

παρεμβάσεων στις τέσσερις αυτές μεταβλητές (αναγνωστική ακρίβεια, κατανόηση, 

συμπεριφορά, ακαδημαϊκή επίδοση) σε σχέση με τη διάρκεια. Παρατηρούμε ότι ως προς 

την κατανόηση, ενώ υπήρχε επίδραση σε δύο (2) έρευνες που είχαν διάρκεια 1-3 μήνες, 

δεν υπήρχε επίδραση σε μία (1) έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από 3 μήνες. Αντίθετα 

ως προς τη μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών διακρίνουμε ότι οι δύο (2) έρευνες που 

διήρκησαν περισσότερο από 3 μήνες είχαν θετική επίδραση, ενώ η έρευνα που κράτησε 1-

3 μήνες δεν είχε θετική επίδραση. 

 

Πίνακας 11. Η επίδραση των μουσικών παρεμβάσεων ως προς τη διάρκεια στις μεταβλητές που δεν υπήρχε 

πάντα θετική επίδραση 

 

Διάρκεια 

μουσικής 

παρέμβασης 

Αναγνωστική 

ακρίβεια 
Κατανόηση Συμπεριφορά Ακαδημαϊκή επίδοση 

Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι 

Από 1-3 μήνες 7 - 2 - - 1 - - 

Περισσότερο από 

3 μήνες 

2 2 - 1 2 - 1 1 

Σύνολο 11 3 3 2 

* Ναι: Υπήρχε επίδραση 

* Όχι: Δεν υπήρχε επίδραση 
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Κεφάλαιο 4 

4.1. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 Η παρούσα εργασία κατέδειξε την επίδραση της μουσικής και των παρεμβατικών 

προγραμμάτων στη διδακτική στήριξη των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα 

αποτελέσματα της εν λόγω συστηματικής ανασκόπησης μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

οι εκπαιδευτικές μουσικές δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές 

διδακτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων δυσκολιών και την ενίσχυση 

επιμέρους τομέων που συμβάλλουν στη σχολική και ακαδημαϊκή επίδοση και επιτυχία.  

 Εξετάστηκαν δεκαεπτά (17) μελέτες μουσικής παρέμβασης επικεντρωμένες σε 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα σε μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (n=13), σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς (n=2), σε 

μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (n=1), και σε μία 

έρευνα που συμπεριλήφθηκε συμμετείχαν μαθητές και από τις τρεις προαναφερθείσες 

κατηγορίες. Η πλειοψηφία των ερευνών (n=10) χρησιμοποίησε μουσικές δραστηριότητες 

με έμφαση στο τραγούδι, στο ρυθμό, στον αυτοσχεδιασμό, ενώ άλλες έρευνες 

χρησιμοποίησαν ως μέθοδο μουσικής παρέμβασης τις συνεδρίες μουσικοθεραπείας (n=3) 

και τη μουσική υπόκρουση (n=4). Παράλληλα, στις περισσότερες έρευνες (n=14), οι 

διάφορες μουσικές παρεμβάσεις διήρκησαν πάνω από ένα μήνα· συγκεκριμένα σε επτά (7) 

έρευνες η διάρκεια ήταν 1-3 μήνες, σε επτά (7) έρευνες οι παρεμβάσεις διήρκησαν 

περισσότερο από τρεις μήνες, ενώ μόνο σε τρεις (3) έρευνες η διάρκεια ήταν λιγότερο από 

ένα μήνα. 

 Μέσω της συστηματικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι 

οι έρευνες που επικεντρώνονται στους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

πολλαπλασιάζονται ανά δεκαετία. Το γεγονός αυτό μας δείχνει το επιταχυνόμενο 
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ενδιαφέρον των ερευνητών να διευρύνουν, να μελετήσουν και να εξετάσουν την επίδραση 

που μπορεί να ασκήσει η χρήση των εκπαιδευτικών μουσικών προγραμμάτων για τη 

διδακτική στήριξη αυτών των μαθητών. 

 Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μουσικές παρεμβάσεις μπορεί να 

είναι αποτελεσματικές στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Αρκετά σημαντικό 

εύρημα, δεδομένου ότι το ποσοστό μαθητών που εμφανίζει δυσκολίες στην αναγνωστική 

διαδικασία αγγίζει το 80% (Παντελιάδου, 2015). Διαπιστώθηκε ότι μπορεί να συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της αναγνωστικής διαδικασίας και της αναγνωστικής ευχέρειας, όπως 

φαίνεται από τη θετική επίδραση που ασκούν οι μουσικές παρεμβάσεις στην αναγνωστική 

ακρίβεια (n=9), στην αναγνωστική ταχύτητα (n=3), και στην κατανόηση, στην οποία όμως 

παρατηρήθηκε βελτίωση σε δύο από τις τρεις έρευνες. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο είδος μουσικής παρέμβασης, δεδομένου ότι στις δύο έρευνες που υπήρχε 

επίδραση χρησιμοποιήθηκαν μουσικές δραστηριότητες με έμφαση στο τραγούδι και 

διήρκησαν 1-3 μήνες (Register, Standley & Swedberg, 2007· Long, 2014), ενώ στην 

έρευνα που δεν παρατηρήθηκε βελτίωση χρησιμοποιήθηκαν συνεδρίες μουσικοθεραπείας 

για περισσότερο από 3 μήνες (Roskam, 1979).  

 Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

υπέρ των μουσικών δραστηριοτήτων βασισμένων στο τραγούδι και στο ρυθμό, σε 

σύγκριση με τη μουσική υπόκρουση και τις συνεδρίες μουσικοθεραπείας, ως προς την 

αναγνωστική ακρίβεια. Αν και σε δύο έρευνες της Overy (2003), ενώ χρησιμοποίησε 

ρυθμικές μουσικές δραστηριότητες βασισμένες στο τραγούδι, δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική επίδραση στη μεταβλητή της αναγνωστικής ακρίβειας, ίσως επειδή 

η ερευνήτρια εστίασε περισσότερο στη βελτίωση της φωνολογικής επίγνωσης. 

 Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν άλλους ερευνητές (Anvari et al, 2002· 

Bolduc, 2009· Douglas & Willatts, 1993· Forgeard et al, 2008· Habib et al, 2016· Moreno 
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et al, 2009), οι οποίοι απέδειξαν πως οι μουσικές δραστηριότητες συσχετίζονται με τις 

δεξιότητες ανάγνωσης και με τη βελτίωση της αποκωδικοποιητικής ικανότητας, αλλά και 

με τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης (Corrigal & Trainor, 2011· Gillis, 2010· 

Schellenberg, 2011). Επιβεβαιώνει επίσης, τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης τριάντα 

(30) ερευνών του Standley (2008), όπου βρέθηκε ισχυρή επίδραση των μουσικών 

παρεμβάσεων στην αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών. Ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με 

τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης εννιά (9) ερευνών του Butzlaff (2000), όπου δεν 

βρέθηκε αιτιώδης σχέση μεταξύ μουσικών παρεμβάσεων και αναγνωστικής ευχέρειας, 

αλλά και της μετα-ανάλυσης δεκατριών (13) ερευνών των Gordon, Fehd και McCandliss 

(2015), όπου δεν προέκυψε σημαντικό αποτέλεσμα ως προς την αναγνωστική ευχέρεια, 

ίσως εξαιτίας του μικρού αριθμού ερευνών που είχαν για ανάλυση. Πιθανή ερμηνεία, 

σύμφωνα με τους ερευνητές είναι ότι ίσως να ευθύνονται οι επιδράσεις άλλων 

παραγόντων, όπως ο σχεδιασμός των μουσικών παρεμβάσεων, το IQ καθώς και η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων, τους οποίους θα πρέπει να λάβουν 

υπόψιν μελλοντικές έρευνες. 

 Παράλληλα, αποδείχτηκε ότι οι μουσικές παρεμβάσεις βελτιώνουν τις δεξιότητες 

φωνολογικής επίγνωσης (n=5), την ακουστική αντίληψη και την ακουστική επεξεργασία 

(n=4), το λεξιλόγιο (n=1), την προσοχή και τα κίνητρα (n=1), τη μαθησιακή συμπεριφορά 

(n=2) που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007) και έτσι η ενίσχυση αυτών μπορεί να βελτιώσει εκτός 

από την ανάγνωση και άλλους τομείς όπως τον προφορικό και γραπτό λόγο, τα 

μαθηματικά και γενικότερα τη σχολική επίδοση. Το γεγονός ότι η μουσική μπορεί να 

ενισχύσει τις ακουστικές δεξιότητες, όπως την ακουστική αντίληψη και επεξεργασία είχε 

γίνει αντικείμενο έρευνας για πολλούς ερευνητές, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η μουσική εκπαίδευση, όχι μόνο ασκεί θετική επίδραση στις ακουστικές δεξιότητες, 
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αλλά ενισχύει τη νευρωνική επεξεργασία του ήχου, γεγονός που προσφέρει οφέλη στις 

γλωσσικές δεξιότητες (Gaab et al, 2005· Gómez-Gama, Ávila-Corona, Gómez-Gama, 

Puente & Ojeda-Morales 2004· Kraus et al, 2014· Strait & Kraus, 2014· Strait, O’Connell, 

Parbery-Clark & Kraus, 2014· Tierney, Krizman & Kraus, 2015· Zhao & Kuhl, 2016) 

βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης (Anvari et al, 2002· 

Bolduc, 2009· Gordon, Fehd & McCandliss, 2015· Habib et al, 2016· Horn, 2009· Malak, 

2017· Moritz et al, 2013· Peynirciogˇlu, Durgunogˇlu και Úney-Küsefogˇlu, 2002). 

Παράλληλα, πολλές είναι οι έρευνες που αναδεικνύουν τον ευεργετικό ρόλο που μπορεί να 

παίξει η μουσική και οι διάφορες μουσικές δραστηριότητες στον προφορικό και γραπτό 

λόγο, δεδομένου ότι ένας από τους παράγοντες που τον ενισχύουν είναι η ανάπτυξη 

λεξιλογίου, όπως συμπέραναν οι Horn (2009), Lessard και Bolduc (2016), Piro και Ortiz 

(2009), διαπιστώνοντας ότι οι μουσικές παρεμβάσεις και ιδιαίτερα το τραγούδι βελτίωσαν 

σημαντικά τους μαθητές που συμμετείχαν σ’ αυτές συγκριτικά με τους υπόλοιπους. 

 Ως προς τη μαθησιακή συμπεριφορά, εξετάστηκαν τρεις (3) έρευνες, αλλά μόνο 

στις δύο παρατηρήθηκε βελτίωση, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σημαντικό ρόλο 

έπαιξαν και το είδος της μουσικής παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και η 

διάρκεια. Στις έρευνες που υπήρχε βελτίωση χρησιμοποιήθηκαν συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας για 6 μήνες (Chong & Kim, 2010· Montello & Coons, 1998), ενώ στην 

έρευνα που δεν παρατηρήθηκε βελτίωση, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μουσικής 

υπόκρουσης για ένα διάστημα πέντε εβδομάδων (Hallam & Price, 1998). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ των 

συνεδριών μουσικοθεραπείας και της μαθησιακής συμπεριφοράς, πιθανόν δηλώνουν ότι οι 

συνεδρίες μουσικοθεραπείας επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή συμπεριφορά, απ’ ότι 

οι άλλοι δύο τύποι μουσικής παρέμβασης. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τη 

μετα-ανάλυση 188 ερευνών των Gold, Voracek & Wigram (2004), οι οποίοι παρατήρησαν 
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ότι η μουσικοθεραπεία έχει υψηλή στατιστική επίδραση στα άτομα με προβλήματα 

συμπεριφοράς, διότι βοηθάει να εστιάσουν και να διατηρήσουν την προσοχή, δίνοντας 

τους ευκαιρίες να παρουσιάσουν ικανότητες, τις οποίες δεν μπορούν να παρουσιάσουν σε 

άλλες καταστάσεις. Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι μουσικοθεραπευτές, έχοντας μια 

ευέλικτη στάση επιλέγουν τις τεχνικές αυτές που ταιριάζουν στις ανάγκες των ατόμων με 

σκοπό την αλλαγή και τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους και πολλές φορές μάλιστα 

λειτουργούν και εξατομικευμένα. 

 Εντούτοις, διάφορες έρευνες κατά καιρούς έχουν επισημάνει το σημαντικό ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίσουν οι διάφορες μουσικές παρεμβάσεις στη μαθησιακή 

συμπεριφορά. Ειδικότερα, ο Jackson (2003) ανακάλυψε πως οι συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας βελτιώνουν τη συμπεριφορά κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αυξάνουν 

το διάστημα της προσοχής και μειώνουν την απογοήτευση και την αντίσταση. Επιπλέον, 

παρόμοια αποτελέσματα είχαν και άλλες έρευνες που χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της 

μουσικής υπόκρουσης είτε ροκ είτε κλασικής μουσικής, στις οποίες προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικά οφέλη ως προς τη μείωση της αποδιοργανωτικής συμπεριφοράς και τη 

διατήρηση της προσοχής και της εστίασης στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες (Cripe, 1986· 

Marks, 2016· Savan, 1999· Wilson, 1976). Παράλληλα, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει 

πως και οι μουσικές δραστηριότητες (τραγούδι, εκμάθηση μουσικών οργάνων) ρυθμίζουν 

σημαντικά την αντιδραστική συμπεριφορά (Choi, Lee & Lee, 2010· Roden et al, 2016· 

Savarimunthu & Bunnel, 2002). Ακόμη, η μετα-ανάλυση εκατό (100) ερευνών των 

Gaastra, Groen και Tucha (2016) έδειξε ότι οι παρεμβάσεις (συμπεριλαμβανομένου και 

της μουσικής) μειώνουν την αποδιοργανωτική συμπεριφορά μαθητών με ΔΕΠ-Υ. 

 Επιπρόσθετα, έξι (6) έρευνες που συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση 

σημείωσαν τη θετική επίδραση της μουσικής και στη γραφή και ορθογραφία των μαθητών 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, που έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των 
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Standley και Hughes (1997), καθώς και της Register (2001), οι οποίοι παρατήρησαν 

σημαντικές βελτιώσεις στις δεξιότητες γραφής, μετά το πέρας της μουσικής παρέμβασης. 

 Σχετικά με την επίδραση των μουσικών παρεμβάσεων στο γνωστικό αντικείμενο 

των μαθηματικών, ο αριθμός ερευνών που εξετάστηκε στη συστηματική ανασκόπηση 

ήταν πολύ μικρός (n=3), είτε γιατί δεν βρέθηκαν μελέτες που να εστιάζουν σε μαθητές με 

ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα υπόλοιπα κριτήρια ένταξης που 

είχαν τεθεί. Ωστόσο, και στις τρεις έρευνες υπήρχε επίδραση μετά το πέρας της 

παρέμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια. Στις δύο από τις τρεις έρευνες χρησιμοποιήθηκε 

η μουσική υπόκρουση, και τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς την επίδοση στα μαθηματικά (λύση προβλημάτων και πράξεων) και στον αριθμό 

σωστών απαντήσεων.  Στην τρίτη έρευνα, όπου ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι 

ο μέσος όρος βαθμολογιών αυξήθηκε κατά 57,7%. Τα αποτελέσματα επαληθεύουν και 

άλλες μελέτες που χρησιμοποίησαν μουσικά προγράμματα παρέμβασης με έμφαση στο 

τραγούδι και σε άλλες μουσικές δραστηριότητες (An, Capraro & Tillman, 2013· An et al, 

2014· An & Tillman, 2015), αλλά και μελέτες που χρησιμοποίησαν μουσική υπόκρουση 

(Hallam, Price & Katsarou, 2002· Payne, 2011) και προέκυψαν στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα και από τις δύο μεθόδους στις επιδόσεις των μαθηματικών και στην 

εκμάθηση στρατηγικών για επίλυση προβλημάτων και πράξεων. Μολαταύτα, έρχονται σε 

ασυμφωνία με τις έρευνες των Brock και Lambeth (2013), Cox και Stephens (2006), οι 

οποίοι δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, αν και παρατήρησαν βελτιώσεις στις 

βαθμολογίες και στην επίδοση των μαθηματικών. Πιθανή ερμηνεία ίσως είναι σύμφωνα με 

τους ερευνητές, πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα μουσικής αν και προσφέρουν μυριάδα 

εμπειριών, όπως ο αυτοσχεδιασμός, το τραγούδι, θα μπορούσαν να παρέχουν πρόσθετες 

οδηγίες μουσικής που σχετίζονται με τα μαθηματικά. Επιπρόσθετα, στις μετα-αναλύσεις 

της Vaughn (2000) αν και βρέθηκε ότι η μουσική εκπαίδευση είναι αποτελεσματική στη 
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βελτίωση των μαθηματικών επιδόσεων, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μικρή θετική 

συσχέτιση, όταν η μουσική κατέχει το βασικό ρόλο. 

 Αναφορικά με την επίδραση των μουσικών παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων στη 

γενικότερη ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών δεν βρέθηκαν πολλές έρευνες, δεδομένου 

ότι οι περισσότερες εστίαζαν σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο δύο έρευνες 

που συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

παρεμβάσεις, αλλά και οι δύο διήρκησαν πάνω από τρεις μήνες, στη μία βρέθηκε ότι η 

μουσική εκπαίδευση και οι μουσικές δραστηριότητες βελτιώνουν στατιστικά σημαντικά 

την ακαδημαϊκή επίδοση στη γλώσσα και στα μαθηματικά (Cogo et al, 2013), ενώ στην 

άλλη έρευνα βρέθηκε ότι οι συνεδρίες μουσικοθεραπείας δεν προκάλεσαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (Chong & Kim, 2010)· η αιτία αυτού του αποτελέσματος μπορεί να 

ήταν πως οι συνεδρίες της μουσικοθεραπείας εστίαζαν περισσότερο στην αλλαγή της 

προβληματικής συμπεριφοράς και όχι στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Τα 

αποτελέσματα, ωστόσο, ενισχύονται και από άλλους ερευνητές, οι οποίοι συμπέραναν πως 

η ενασχόληση με τη μουσική, αλλά και η συμμετοχή σε διάφορες μουσικές 

δραστηριότητες προκαλούν σημαντικές αλλαγές στις βαθμολογίες των μαθητών, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση της ακαδημαϊκής και σχολικής τους επίδοσης 

(Arnaud.Cabanac, 2013· Babo, 2004· Diamantes, Young & McBee, 2002· Register et al, 

2007· Wetter, Koerner & Schwaninger, 2002). 

 Το βασικό πόρισμα της μελέτης ήταν η συσχέτιση μεταξύ παρεμβατικών 

προγραμμάτων - με κύριο ή αποκλειστικό συστατικό τη μουσική - και ακαδημαϊκής 

επίδοσης μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Με βάση τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν, φαίνεται πως οι επιδόσεις των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

βελτιωνόταν σημαντικά μετά από τις διάφορες μουσικές παρεμβάσεις στις εξαρτημένες 

μεταβλητές που εξέταζε η κάθε έρευνα, όπως η αναγνωστική ακρίβεια, η ταχύτητα, η 
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κατανόηση, η φωνολογική επίγνωση, τα μαθηματικά, η γραφή και η ορθογραφία, το 

λεξιλόγιο, η ακουστική αντίληψη και η επεξεργασία, η μαθησιακή συμπεριφορά, η 

προσοχή, τα κίνητρα, αλλά και η γενική ακαδημαϊκή επίδοση. Αναμφίβολα, 

διαπιστώνουμε την αξία της μουσικής και ως μία εκπαιδευτική μέθοδο, η οποία είναι 

ευχάριστη για τους μαθητές, δεδομένου ότι αποτελεί ταυτόχρονα ένα κίνητρο για να 

εμπλακούν οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στη μαθησιακή διαδικασία, όπως 

είχε συμπεράνει και ο Darrow (2012), αναφέροντας πως οι μουσικές δραστηριότητες 

αποτελούν ένα ασφαλές καταφύγιο για τους μαθητές αυτούς, δεδομένου ότι μπορούν 

εύκολα να επιτύχουν τους διάφορους διδακτικούς στόχους. 

4.2. Περιορισμοί  

 Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα αυτής της 

συστηματικής ανασκόπησης. Αρχικά, οι έρευνες που επιλέχτηκαν για τη συστηματική 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ποίκιλλαν ως προς τις μεθόδους μουσικών παρεμβάσεων, 

τις εξαρτημένες μεταβλητές καθώς και τα στατιστικά δεδομένα που παρουσίαζαν, γεγονός 

που δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή μιας μετα-ανάλυσης, για να φανεί το μέγεθος της 

επίδρασης μέσω της επαγωγικής στατιστικής. Επιπροσθέτως, η συστηματική ανασκόπηση 

περιοριζόταν σε δημοσιευμένες μελέτες ακαδημαϊκών περιοδικών, τα οποία πιθανότατα 

δημοσιεύουν κυρίως τις έρευνες που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις ή 

βελτιώσεις.  

 Επιπλέον, τόσο οι εξαρτημένες μεταβλητές των ερευνών (ανάγνωση, γραφή, 

μαθηματικά, κίνητρα, προσοχή, φωνολογική επίγνωση, ακουστική αντίληψη, 

συμπεριφορά), όσο και οι μέθοδοι μουσικής παρέμβασης (συνεδρίες μουσικοθεραπείας, 

μουσική υπόκρουση, μουσικές δραστηριότητες με έμφαση στο τραγούδι, στο ρυθμό, στον 

αυτοσχεδιασμό) ήταν ετερογενείς. Η ετερογένεια αυτή δεν επιτρέπει τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε η συστηματική ανασκόπηση να περιοριστεί σε 
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μία εξαρτημένη μεταβλητή ή σε ένα γνωστικό αντικείμενο, διότι η σχετική διεθνής 

αρθρογραφία που εστιάζει στην επίδραση των μουσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

συγκεκριμένα στα άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι περιορισμένη και δεν 

εστιάζει σε ένα μόνο αντικείμενο.  Εντούτοις, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

είναι δυνατόν να θεωρηθούν έναυσμα για πιο συστηματικές μελέτες του θέματος.  

4.3. Εκπαιδευτικές επιπτώσεις της έρευνας 

 Τα ευρήματα της τρέχουσας μελέτης είναι ελπιδοφόρα διότι αποδεικνύουν ότι και 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διάφορες μουσικές 

παρεμβάσεις, όπως προτείνεται από τη διεθνή αρθρογραφία, όπου όλα τα προγράμματα 

παρέμβασης δεν εφαρμόστηκαν μόνο από μουσικούς αλλά και από εκπαιδευτικούς στο 

σχολικό περιβάλλον· πιθανόν λοιπόν αυτή η έρευνα να αποτελέσει παρότρυνση για τη 

λήψη κατάλληλων διδακτικών αποφάσεων και το σχεδιασμό νέων αποτελεσματικών 

προγραμμάτων βασισμένων στη μουσική με στόχο την εναλλακτική διδακτική στήριξη 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. 

 Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στους τομείς της μουσικής 

εκπαίδευσης και της μουσικοθεραπείας στην ειδική αγωγή και στους τρόπους εφαρμογής 

και χρήσης αυτών στο σχολικό περιβάλλον με σκοπό να καλύπτουν τους στόχους, τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να καλυ-

φθούν αυτές οι ελλείψεις, και εφόσον γίνει αποδεκτό πως η μουσική αποτελεί μία πολυ-

αισθητηριακή μέθοδος και τεχνική για την επίτευξη των διδακτικών στόχων, θα ήταν απα-

ραίτητο να υπάρξουν προγράμματα μουσικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών για όλους 

τους μαθητές, αλλά κυρίως για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που αντιμε-

τωπίζουν δυσκολίες στη μαθησιακή διδασκαλία, τις οποίες μπορούν να τις αντισταθμίσουν, 

αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πολυτροπικές προσεγγίσεις (Darrow, 2012).  
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4.4. Προτάσεις μελλοντικών ερευνών 

 Μελλοντικές έρευνες θα ήταν πολύ σημαντικό να λάβουν υπόψη και να εξετάσουν, 

πριν την παρέμβαση, το προφίλ νοημοσυνών του δείγματος. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, 

ανάμεσα στους τύπους νοημοσύνης που πρότεινε ο Gardner (1983) υπάρχει και η μουσική 

νοημοσύνη. Επομένως θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διαπιστωθεί η επίδραση και η 

διαφορά που έχουν τα μουσικά προγράμματα παρέμβασης στους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες που ανήκουν στον τύπο μουσικής νοημοσύνης ή όχι.  
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