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Περίληψη 

Οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, καθώς και τα επακόλουθα 

προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν ένα συχνό, και πολλές φορές δύσκολο στην επίλυση 

πρόβλημα, για τα παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της 

παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της 

μουσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών 

διαταραχών, στα παιδιά προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό, 

επικεντρώθηκα στα δύο αυτά ηλικιακά επίπεδα και προσπάθησα να παρουσιάσω τις 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, καθώς και την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους μέσα από τον χώρο της μουσικοθεραπείας. Τα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφικής μελέτης, έδειξαν πως η μουσικοθεραπεία απαρτίζει έναν αποτελεσματικό 

τρόπο για την αντιμετώπιση των αυτών διαταραχών στα παιδιά πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αν και ορισμένες φορές τα οφέλη αυτά πιθανόν να είναι βραχυπρόθεσμα ή 

να υπάρχει μια αδυναμία στη γενίκευση των αποκτημένων δεξιοτήτων. Στην βιβλιογραφική 

μελέτη εμπεριέχονται και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.     

 

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματικές διαταραχές, συμπεριφορικές διαταραχές, προβλήματα 

συμπεριφοράς, μουσικοθεραπεία, μουσική  

 

 

Abstract 

Emotional and behavioral disorders, as well as the consequent behavioral problems, are 

frequent and often difficult to result in problem for children who attend elementary 

education. The purpose of this bibliographic review, is to investigate the effectiveness of 

music therapy in preschool and primary school children, who have emotional and behavioral 

disorders. For this purpose I focused on two target groups, preschool and elementary 

children and I tried to present the emotional and behavioral disordres, as well as the 

effectiveness of music therapy to these difficulties. The results provided evidence, that 

music therapy is an effective way to handle these types of psychopathology, to these 

children, although in some cases these benefits may be short-term or the obtained skills are 

not generalized. This study contains proposals for future research.     

 

Key words: Emotional disorders, Behavioral disorders, Music Therapy, Music  
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Εισαγωγή                                                                                                                                                    

Οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, καθώς και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς, σε πολλές περιπτώσεις έχουν ως αφετηρία την προσχολική και σχολική 

ηλικία. Πλήθος παιδιών με επιθετική ή παραβατική συμπεριφορά τείνουν να 

χαρακτηρίζονται ως ‘’ατίθασα’’ ή ‘’κακομαθημένα’’, με την ρίζα του προβλήματος να 

αγνοείται. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής διπλωματικής εργασίας, είναι η ανάδειξη 

της αποτελεσματικότητας της μουσικοθεραπείας, στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών 

και συμπεριφορικών διαταραχών, καθώς και των προβλημάτων συμπεριφοράς που 

προκύπτουν, στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι έρευνες όπου μελετήθηκαν 

αποτελούνταν από παιδιά των παραπάνω ηλικιακών ομάδων με συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται διάκριση ανάμεσα στα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ήταν καθώς επιθυμούσα να ανακαλύψω την 

αναπτυξιακή πορεία των αυτών διαταραχών, κατά την εξέλιξη τους στην πάροδο του 

χρόνου.  

Το παρόν θέμα, επιλέχθηκε καθώς ως εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής, θα ήθελα να 

είμαι σε θέση να εντοπίζω τέτοιες διαταραχές και να είμαι προετοιμασμένη για την 

εφαρμογή πιθανόν παρεμβατικών προγραμμάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση τους. 

Ωστόσο, ευελπιστώ μέσα από τα συμπεράσματα της αυτής εργασίας, να βοηθηθούν και 

άλλοι επαγγελματίες στον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή ακόμα και οι γονείς 

αυτών των παιδιών, καθώς μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση παρέχονται 

πληροφορίες για την φύση αυτών των διαταραχών, αλλά και προτάσεις για την 

αντιμετώπιση τους. 

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ορίζει την αναπηρία και 

παραθέτει τα χαρακτηριστικά των μαθητών που εντάσσονται στην ειδική αγωγή, καθώς 

βάση του νόμου οι μαθητές με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα 

συμπεριφοράς εντάσσονται στην κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Το 

δεύτερο κεφάλαιο, επικεντρώνεται στην σημασία που έχουν οι κοινωνικό-συναισθηματικές 

δεξιότητες για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι συναισθηματικές 

διαταραχές, καθώς και το πεδίο των προβλημάτων συμπεριφοράς, με αναφορά σε 

ορισμένους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικό-συναισιθηματικών 

διαταραχών στα παιδιά αυτών των ηλικιακών ομάδων, παρατίθεται στο τρίτο κεφάλαιο της 

εργασίας. Το τέταρτο κεφάλαιο παραθέτει την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την 

εκπόνηση της εργασίας, όπως και τον σκοπό της αυτής βιβλιογραφικής έρευνας, με τα  

συναφή ερευνητικά ερωτήματα. Για την συλλογή των πηγών που αξιοποιήθηκαν 

ακολούθησε μια βιβλιογραφική αναζήτηση άρθρων και βιβλίων τόσο σε ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων, όσο και σε βιβλιοθήκες. Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί μια εκτενείς 

παρουσίαση της μουσικοθεραπείας, με μια αναφορά στην επίδραση της μουσικής στον 

ανθρώπινο οργανισμό και στην συσχέτιση της με το πεδίο της πρώιμης παρέμβασης. 

Ακόμα, επισημαίνεται η σημασία της αυτής τέχνης στην ειδική αγωγή και παρουσιάζεται το 

πεδίο της μουσικοθεραπείας, αναφορικά με την πρώιμη παρέμβαση και με τις 

ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε 

θεωρητικό επίπεδο, αλλά και μέσα από μελέτες (πρώιμη παρέμβαση-προσχολική- σχολική). 
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Τέλος, κατά το έκτο κεφάλαιο της εργασίας ακολουθεί η συζήτηση και τα συμπεράσματα 

της βιβλιογραφικής έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Τα παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς εντάσσονται στο 

πεδίο της ειδικής αγωγής, γιαυτό τον λόγο, πριν από την ανάπτυξη των αυτών διαταραχών 

και την συσχέτιση τους με την μουσικοθεραπεία θα παρατεθεί ο ορισμός της αναπηρίας 

καθώς και ο νόμος της ειδικής αγωγής.  

Στην ειδική αγωγή εντάσσονται άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας WHO, (1948) όπως παρατίθενται από την 

Σιδέρη (2011 16-17), τα άτομα με αναπηρία ‘’παρουσιάζουν σοβαρό μειονέκτημα λόγω 

φυσικής ή διανοητικής βλάβης’’. Βάση αυτού του ορισμού, τα χαρακτηριστικά της 

αναπηρίας είναι (Σιδέρη, 2011 16-17): το μειονέκτημα μιας ψυχολογικής φυσιολογικής ή 

ανατομικής λειτουργίας, η ανικανότητα στην επιτελέσει μιας δραστηριότητας με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο και τέλος, το ελάττωμα που έρχεται ως αποτέλεσμα μιας ανεπάρκειας 

ή μιας ανικανότητας που περιορίζει ή απαγορεύει την εκπλήρωση ενός φυσιολογικού 

ρόλου που είναι ομαλός (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τους κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς παράγοντες) για το άτομο.   

Οι μαθητές που εντάσσονται στην ειδική αγωγή, ορίζονται βάση του νόμου 3699/2008 

(Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2008 3500 αρθ. 3), ο οποίος τους 

διακρίνει σε τρείς κατηγορίες: ‘’1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν 

σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 

αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα 

με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής 

και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες 

όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, 

βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας −λόγου, 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, 

δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές 

αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς 

παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 2. Οι μαθητές με σύνθετες 

γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω 

κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, 

ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και 

ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την 

ηλικιακή τους ομάδα’’.  

Έχοντας γνώση των παραπάνω κατηγοριών που περικλείει η ειδική αγωγή, επέλεξα να 

ασχοληθώ στην αυτή εργασία κατ΄αποκλειστικότητα με το πεδίο των 
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ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών και να το συσχετίσω με το κομμάτι της 

μουσικοθεραπείας. Ειδικότερα, επιδίωκα να εντοπίσω τον τρόπο με τον οποίο η 

μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται ως μέθοδος παρέμβασης σε αυτές τις διαταραχές, 

παρόλο που εφαρμόζεται εκτενώς και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε άλλες 

κατηγορίες της ειδικής αγωγής, όπως σε άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό. Για τον 

λόγο αυτό, η εργασία θα επικεντρωθεί σε μια κατηγορία ειδικών αναγκών, τις 

ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Προσχολική και σχολική ηλικία 

2.1 Ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και ανάπτυξη παιδιών 

 

Η περίοδος της προσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί μια κρίσιμη καμπή για την πρώιμη 

ανάπτυξη των κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων των παιδιών, κατά την οποία  

διαμορφώνονται αλλά και εντοπίζονται οι πιθανές ικανότητες και δυσκολίες, που θα 

αντιμετωπίσουν στην μετέπειτα παιδική και ενήλικη ζωή τους (Halberstadt, Denham & 

Dunsmore, 2001 όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Η 

ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων, έχει αποδειχθεί πως σχετίζεται με την σχολική 

ετοιμότητα, με την αποδοχή των συνομηλίκων και με την ανάπτυξη των φιλικών δεσμών 

(Ladd, Herald & Kochel, 2006 όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 

2014). Σε αυτό το κεφάλαιο θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικό-

συναισθηματικές ικανότητες επιρρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, με πρώτη αναφορά στην ‘’ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης’’. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς χρησιμοποιούν τον όρο ‘’ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης’’, 

με σκοπό να περιγράψουν ένα εύρος χαρακτηριστικών των προσχολικών προγραμμάτων, 

που θεωρούνται ωφέλιμα για τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτά (Mashburn, 2008 115). Ο 

όρος αυτός σύμφωνα με τις θεωρίες της εκπαιδευτικής ποιότητας (Anders, Grosse, 

Rossbach, Ebert & Weinert, 2012) έχει τρείς διαστάσεις: το υποστηρικτικό κλίμα, τη 

διαχείριση της τάξης και τη νοητική ενεργοποίηση (Klieme, Pauli & Reusser, 2009 όπως 

αναφέρεται στο Anders et al., 2012), καθώς και δύο τύπους ποιότητας: την δομική και την 

διαδικαστική ποιότητα (Mashburn, 2008).  

Ως προς τον πρώτο τύπο, της δομικής ποιότητας, αναφερόμαστε σε εκείνα τα προγράμματα 

που έχουν στοχοθετηθεί από τον εκπαιδευτικό κανονισμό και περιλαμβάνουν το επίπεδο 

εκπαίδευσης των δασκάλων, το είδος της εκπαίδευσης, το μέγεθος των τάξεων και την 

αναλογία των μαθητών, το είδος του αναλυτικού προγράμματος και τέλος, τα 

προγράμματα παροχής υπηρεσίας για τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών. Έρευνες 

έχουν δείξει, πως πολλά από αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με την ομαλή 

αναπτυξιακή πορεία των παιδιών (Howes, 1997 όπως αναφέρεται στο Mashburn, 2008).  

 

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των 

προσχολικών προγραμμάτων, όπου τα παιδιά βιώνουν άμεσα από την στιγμή που 

εγγράφονται στα προγράμματα, όπως στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν το 

μάθημα και στις δραστηριότητες που οργανώνουν, στην ποιότητα της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στους ενηλίκους και τα παιδιά και ανάμεσα στα παιδιά και τους συνομήλικους 

τους και τέλος, στην ποιότητα του χώρου και των επίπλων (Mashburn, 2008). 

Συνεπώς, η ποιότητα της προσχολικής διαδικασίας αποτελεί μια πολυδιάστατη δομή, με  

ποικίλα χαρακτηριστικά (όπως ο τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, η 

ποιοτική αλληλεπίδραση παιδιού-δασκάλου κλπ.) και υπολογίζεται ως ένα συνεχές που 

κυμαίνεται από τα χαμηλά επίπεδα προς τα υψηλά. Για να οριστεί ένα πρόγραμμα 
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προσχολικής εκπαίδευσης ως ‘’υψηλής’’ ή ‘’καλής’’ ποιότητας, πρέπει να πετύχει τα 

ορόσημα που εκ των προτέρων έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εάν τα 

επιδιωκόμενα ορόσημα επιτευχθούν, η ανάπτυξη του παιδιού θα χαρακτηριστεί ως ομαλή 

και το πρόγραμμα ως ‘’υψηλής’’ ποιότητας (Mashburn, 2008). Ωστόσο, παρά την πληθώρα 

των ερευνών που κάνουν λόγο για το ‘’συνεχές της ποιότητας’’, πολλές έρευνες 

αποδεικνύουν την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα και την ανάπτυξη των παιδιών (NICHD- 

ECCRN, 2003 όπως αναφέρεται στο Mashburn, 2008 116). 

Αρχικά, η έρευνα του Marshurn (2008), με δείγμα 540 παιδιών, ηλικίας 4 ετών από 124 

νηπιαγωγεία της Γεωργίας αποσκοπούσε στον έλεγχο δύο παραμέτρων. Από τη μια, 

επιδίωκε να διερευνήσει την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης 

και στον μέσο όρο της ακαδημαϊκής, γλωσσικής και αλφαβητικής ανάπτυξης των παιδιών, 

και από την άλλη, να εξετάσει την αλληλεπίδραση της προσχολικής ποιότητας τόσο με τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακό εισόδημα και τα 

αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου), όσο και με τα αναπτυξιακά τους επιτεύγματα. Στα 

παιδιά χορηγήθηκαν τεστ δεξιοτήτων και σταθμισμένα τεστ. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

επιβεβαίωσαν την σύνδεση της ποιότητας των προσχολικών προγραμμάτων με την 

αναπτυξιακή πορεία των παιδιών που συμμετείχαν. Οι υψηλότερες ποιοτικά εμπειρίες στα 

προγράμματα προσχολικής (όπως η ποιότητα της αλληλεπίδρασης δασκάλου-παιδιού, ο 

τρόπος οργάνωσης κα διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κλπ.), φάνηκε να σχετίζονται θετικά 

με την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών, γλωσσικών, αλφαβητικών, κοινωνικό-συναισθηματικών 

ικανοτήτων των παιδιών. Ακόμα, επισημάνθηκε πως η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση 

ενεργεί θετικά στην ανάπτυξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές 

δυσκολίες (Mashburn, 2008). 

Ως προς την δεύτερη επιδίωξη της έρευνας, φάνηκε πως η προσχολική ποιότητα δεν 

εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών (Mashburn, 2008). Ωστόσο, στην 

ίδια έρευνα του Mashburn (2008), φάνηκε πως υπάρχει μια σημαντική αλληλεπίδραση της 

προσχολικής ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παιδιών που βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα (εθνότητα, οικονομική κατάσταση), αναδεικνύοντας τον ενισχυτικό ρόλο 

των αυτών προγραμμάτων στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Τέλος, η ποιότητα της 

προσχολικής εκπαίδευσης φάνηκε πως αποτελεί μια πολυδιάστατη δομή. Όταν σε αυτή την 

δομή εμπεριέχονται και εκείνα τα σχολικά χαρακτηριστικά που προωθούν την απόκτηση 

των ικανοτήτων και την σχολική επιτυχία, τότε είναι σε θέση να οδηγήσει στον σχεδιασμό 

των πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων για τα παιδιά που συμμετέχουν στην προσχολική 

εκπαίδευση.  

 

2.2 Προσχολική εκπαίδευση και σχολική ετοιμότητα  

Πλήθος ερευνών, έχει εξετάσει την επίδραση της προσχολικής εκπαίδευσης στην σχολική 

ετοιμότητα των μαθητών και κυρίως για τα παιδιά εκείνα που βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα, όπως στην ανάπτυξη συναισθηματικών διαταραχών και προβλημάτων 

συμπεριφοράς (Polat & Yavuz, 2016). Πιο συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί πως η προσχολική 

εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της σχολικής ετοιμότητας 

(Al-Hassan & Lansford, 2009· όπως αναφέρεται στο Polat & Yavuz, 2016). Σύμφωνα με τον 
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Polat (2010), με τον όρο ‘’εξασφάλιση της σχολικής ετοιμότητας’’ θεωρείται η σωματική, 

νοητική και συμπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών (Polat & Yavuz, 2016 397), ώστε να 

αποκτήσουν το αναμενόμενο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται από το δημοτικό, για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του (όπως συγκέντρωση της προσοχής, ανάληψη ευθυνών, 

οπτικό-κινητικός συντονισμός). Παρακάτω έπεται μια μελέτη που επιβεβαιώνει την σχέση 

των δυο αυτών μεταβλητών (προσχολική εκπαίδευση και σχολική ετοιμότητα).  

Σε έρευνα των Ozgul Polat και  Ezgi Aksin Yavuz (2016), με δείγμα 308 μαθητών (144 

κορίτσια και 164 αγόρια), ηλικίας 60-72 μηνών, που φοιτούσαν από ένα έως τρία έτη σε 

μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης της Κωνσταντινούπολης ελέγχθηκε η επίδραση της 

διάρκειας της προσχολικής εκπαίδευσης τόσο στην αυτό-αντίληψη των παιδιών (την αυτό-

εκτίμηση και την αυτό-αποτελεσματικότητα), όσο και στην σχολική ετοιμότητα για την 

εισαγωγή τους στο δημοτικό, με τις υπό-διαστάσεις της (την, σωματική, νοητική, 

γλωσσολογική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη, τις δεξιότητες των μαθηματικών 

και της φυσικής, τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και την φωνολογία). 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες. Η πρώτη, ήταν η φόρμα των 

δημογραφικών πληροφοριών ‘’De Moylin Self-concept Developmental Scale’’ (2008 όπως 

αναφέρεται στο Polat & Yavuz, 2016) και η δεύτερη ήταν η ‘’Marmara Primary School 

Readiness Scale’’. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως η διάρκεια της προσχολικής 

εκπαίδευσης αυξάνει την αυτό-εκτίμηση, τις μαθηματικές και φωνολογικές δεξιότητες, και 

την νοητική, γλωσσολογική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη.  

Διαπιστώθηκε πως μόνο τα παιδιά που φοιτούν επί τριετίας, σε μονάδες προσχολικής 

εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα παιδιά που φοιτούν για ένα 

ή δύο χρόνια (Polat & Yavuz, 2016). Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η αυτό-εκτίμηση των 

παιδιών αυξάνεται όταν η διάρκεια της προσχολικής εκτείνεται πάνω από τα δύο χρόνια. 

Ως προς τα επίπεδα της αυτό-αποτελεσματικότητας, αποδείχθηκε, πως τα παιδιά που 

φοιτούσαν και εδώ τρία χρόνια, είχαν υψηλότερα αποτελέσματα από τα παιδιά μονοετούς 

και διετούς φοίτησης. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, πως δεν βρέθηκαν διαφορές στα παιδιά 

που ήταν για ένα χρόνο στην προσχολική εκπαίδευση από εκείνα που ήταν για δύο χρόνια. 

Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες, όπως αυτή του Kiz (2009 

όπως αναφέρεται στο Polat & Yavuz, 2016), που υποστηρίζει πως παιδιά τριετούς φοίτησης 

εμφανίζουν περισσότερη αυτό-αποτελεσματικότητα από τα παιδιά της διετούς. Σε 

αντιδιαστολή με τα παραπάνω αποτελέσματα, η έρευνα του Zinvirkican (2008 όπως 

αναφέρεται στο Polat & Yavuz, 2016), υποστηρίζει πως παιδιά διετούς φοίτησης θα έχουν 

υψηλότερες επιδόσεις αυτό-αποτελεσματικότητας από εκείνα μονοετούς φοίτησης. Τέλος 

τα αποτελέσματα της έρευνας του Dundar (2010 όπως αναφέρεται στο Polat & Yavuz, 

2016), έρχονται σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, καθώς υποστηρίζουν πως η διάρκεια της 

προσχολικής εκπαίδευσης δεν επηρεάζει την αυτό-αποτελεσματικότητα των παιδιών. 

Συμπεραίνουμε επομένως, πως είναι αναγκαία μια πιο διεξοδική έρευνα σχετικά με την 

διάρκεια της προσχολικής εκπαίδευσης και την αυτό-αποτελεσματικότητα των παιδιών 

(Polat & Yavuz, 2016).  

Ως προς τον δεύτερο σκοπό της έρευνας, φάνηκε πως ενώ η διάρκεια της προσχολικής 

επιδρά στις μαθηματικές υπό-δεξιότητες, δεν υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα για το πεδίο 
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της φυσικής. Αυτό το προβάδισμα στα μαθηματικά, φάνηκε να υπερισχύει τόσο σε μαθητές 

τριετούς φοίτησης, έναντι αυτών που πήγαν μια μόνο χρονιά στο νηπιαγωγείο, όσο και σε 

αυτούς που φοίτησαν για δύο χρόνια έναντι αυτών που φοίτησαν για ένα έτος. Ωστόσο, δεν 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μαθητές τριετούς και διετούς, 

συμπεραίνοντας πως για τις αυξημένες μαθηματικές επιδόσεις είναι απαραίτητη η δεύτερη 

και τρίτη χρονιά στην προσχολική εκπαίδευση (Polat & Yavuz, 2016). Αυτά τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώνονται  και από παλιαιότερη έρευνα του Polat Unutcan (2007 όπως αναφέρεται 

στο Polat & Yavuz, 2016).  

Σχετικά με τις φωνολογικές δεξιότητες, διαπιστώθηκε, πως όσο περισσότερο τα παιδιά 

φοιτούν στα νηπιαγωγεία, τόσο περισσότερο αναπτύσσονται σε αυτό τον τομέα, με αυτά 

τα αποτελέσματα να συμφωνούν με την έρευνα των Atabey, Omerogly, Damar (2009  όπως 

αναφέρεται στο Polat & Yavuz, 2016), όπου υποστηρίζουν, πως τα παιδιά που φοιτούν σε 

νηπιαγωγεία για τουλάχιστον ένα έτος, είναι γλωσσικά πιο ανεπτυγμένα, από εκείνα που 

πηγαίνουν για λιγότερο από ένα χρόνο. Τέλος, μέσα από την έρευνα φάνηκε πως παιδιά 

που συμμετείχαν για τρία χρόνια στην προσχολική εκπαίδευση, είχαν αφενός, μεγαλύτερα 

ποσοστά επιτυχίας στην νοητική και γλωσσολογική τους ανάπτυξη και αφετέρου, 

υψηλότερες επιδόσεις στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη, σε σχέση με παιδιά που 

φοιτούσαν για δύο ή ένα μόνο χρόνο (Polat & Yavuz, 2016).  

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι, παρόλο που απαιτείται περισσότερη μελέτη για να 

αποδειχθεί εάν υπάρχει σύνδεση της διάρκειας της προσχολικής εκπαίδευσης με την αυτό-

αποτελεσματικότητα των παιδιών, έχει διαπιστωθεί, πως όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια 

της προσχολικής εκπαίδευσης, τόσο πιο πολλές αναπτυξιακές δεξιότητες θα αποκτήσουν τα 

παιδιά και τόσο πιο έτοιμα θα νοιώθουν κατά την ένταξη τους στο δημοτικό (Polat & Yavuz, 

2016).  

 

2.3 Προσχολική εκπαίδευση και κοινωνικό-συναισθηματική ικανότητα 

Οι Garner, Mahatmay, Moses και Bolt (2014), σε έρευνα τους επιδίωξαν να εντοπίσουν την 

σχέση των κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων με τον τύπο της προσχολικής 

εκπαίδευσης, καθώς και με την ποιοτική σχέση δασκάλου-παιδιού, σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας (Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). 

Αναφορικά με τον ‘’τύπο της προσχολικής εκπαίδευσης’’, στην συγκεκριμένη έρευνα 

αναφερόμαστε σε τρία διαφορετικά είδη: αστικό κέντρο προσχολικής εκπαίδευσης (‘’urban 

Head start center’’), κέντρο προαστίων (‘’suburban Head start center’’) και αστικό 

βασισμένο στο πανεπιστήμιο-θυγατρικό κέντρο (‘’urban-based university-affiliated center’’). 

Αυτή η διάκριση βασίζεται σε αποτελέσματα ερευνών που υποστηρίζουν πως το είδος του 

σχολείου σχετίζεται με τα αναπτυξιακά αποτελέσματα των μαθητών (Parcel & Dufur, 2001 

όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014 400).  

Τέλος, ως προς την ‘’ποιοτική σχέση δασκάλου-παιδιού’’, που γίνεται λόγος στην έρευνα, 

δηλώνεται πως αναπτύσσεται με την παροχή εσωτερικών κινήτρων για μάθηση από τους 

εκπαιδευτικούς και με την χορηγία πρόσθετης υποστήριξης, στα παιδιά που χρειάζονται 
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περισσότερη βοήθεια (Davis, 2003 όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 

2014 401). Ακόμα, ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι αντιδρούν στα συναισθηματικά 

προβλήματα των μαθητών μπορεί να συνεισφέρει μεταξύ άλλων και στην θετική ή 

αρνητική ποιοτική σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους (Hamre & Pianta, 2005 όπως 

αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Από την άλλη, έχει αποδειχθεί 

πως η μεγάλη συχνότητα συγκρούσεων, καθώς και η έντονη εξάρτηση του παιδιού από τον 

εκπαιδευτικό, επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα και σχετίζεται με την εμφάνιση 

εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς στους μαθητές (Birch 

& Ladd, 1998 όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014).  

Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν από 145 παιδιά (74 αγόρια και 71 κορίτσια), με τις 

μητέρες τους. Τα 37 παιδιά προέρχονταν από τα προαστιακά νηπιαγωγεία, τα 73 από τα 

αστικά και τέλος τα 35 από τα αστικά βασισμένα στα πανεπιστημιακά προγράμματα 

(Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονταν από τους 35-

63 μήνες. Τα εργαλεία που χορηγήθηκαν στην έρευνα ήταν τα ακόλουθα: ‘’Peer 

Victimization Measure’’ (Crick, Casas & Ku, 1999), ‘’Social Health Profile’’ (CPPRG), ‘’Teacher 

Observation of Classroom Adaption-Revised’’ (TOCA-R. Werthamer- Larsson, Kellam & 

Wheller, 1991), ‘’Student-Teacher Relationship Scale’’ (Pianta , 2001) και τέλος, το ‘’Peer 

Victimization Measure-Teacher Report Form’’ (Crick, Casas & Ku, 1991).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας, ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο τύπος της 

προσχολικής εκπαίδευσης, στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικό-συναισθηματικών 

ικανοτήτων των παιδιών αυτής της ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε μια υπεροχή 

των προσχολικών τμημάτων που βασίζονταν στα πανεπιστήμια κέντρα, έναντι των άλλων 

δύο σχολικών μονάδων στο τομέα της γνώσης των συναισθηματικών καταστάσεων και στην 

ικανότητα ρύθμισης του συναισθήματος (Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Το 

προβάδισμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας ίσως να ευθύνεται στο γεγονός ότι το 

προσωπικό ήταν καλύτερα καταρτισμένο από τα άλλα δύο τμήματα, ή στο ότι σε αυτές τις 

εγκαταστάσεις αξιοποιούνται καινοτόμα αναλυτικά προγράμματα (McBride, 1996 όπως 

αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Μια ακόμα εξήγηση δίνεται από 

τους Cutting και Dunn (1999 όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014), 

οι οποίοι αναφέρουν πως τα προγράμματα αυτών των σχολικών τμημάτων είναι πιο 

δαπανηρά και όπως έχουν αποδείξει ποικίλες έρευνες, παιδιά ευπορότερων οικογενειών 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις σε εργασίες που αξιολογούν την συναισθηματική ικανότητα.  

Ακόμα, μέσα από την έρευνα έγιναν εμφανείς οι διαφορές των αστικών και προαστιακών 

κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, παιδιά από αστικά προσχολικά κέντρα, 

επέδειξαν χαμηλότερες επιδόσεις στην γνώση των συναισθηματικών καταστάσεων, καθώς 

και χαμηλότερη ικανότητα ρύθμισης του συναισθήματος σε σχέση με τα άλλα δύο κέντρα 

(Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από 

άλλες έρευνες, που υποδηλώνουν την υπεροχή των προαστιακών σχολικών τμημάτων 

στους τομείς των κοινωνικών και νοητικών επιδόσεων (McKim, Weissberg, Cowen, Cersten 

& Rapkin, 1982  όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Αυτές οι 

διαφορές μεταξύ των τμημάτων, μπορούν να εξηγηθούν με την υψηλότερη κατάρτιση και 

εμπειρία των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα προαστιακά κέντρα προσχολικής 

εκπαίδευσης. Μια ακόμα πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να θεωρηθεί η γεωγραφική 
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περιοχή των δύο εγκαταστάσεων. Στις αστικές περιοχές τα ποσοστά εγκληματικότητας είναι 

μεγαλύτερα, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

που ζουν σε λιγότερο ασφαλείς περιοχές και ως απόρροια να παρουσιάζουν χαμηλότερες 

επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα (Cunningham, Kliemer & Garner, 2009  όπως αναφέρεται στο 

Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την σχέση δασκάλου-παιδιού, έδειξαν, πως ο ισχυρός 

δεσμός τους ενισχύει την γνώση των συναισθηματικών καταστάσεων από τα παιδιά 

(Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Αυτός ο ισχυρισμός, συμφωνεί με την έρευνα των 

Garner και Waajid, (2008 όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014), 

όπου υποστηρίζουν, πως η εγγύτητα του εκπαιδευτικού με τον μαθητή μπορεί να 

επηρεάσει την ανάπτυξη της κοινωνικό-συναισθηματικής γνώσης του (Birch & Ladd, 1998 

όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Σε αντιδιαστολή με την 

σχέση δασκάλου-μαθητή που στηρίζεται σε έντονες διαμάχες και διαπληκτισμούς, 

δυσχεραίνοντας την ρύθμιση του συναισθήματος από τα παιδιά, συμπέρασμα που τονίζει 

τον καθοριστικό ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτό τον τομέα (Garner, Mahatmya, Moses & 

Bolt, 2014).  

Ωστόσο, η εξαρτημένη σχέση δασκάλου-παιδιού, φάνηκε να αποτελεί έναν θετικό 

παράγοντα στην ρύθμιση του συναισθήματος στα πανεπιστημιακά προσχολικά κέντρα, σε 

αντιδιαστολή με τα άλλα δύο τμήματα που θεωρήθηκε ανασταλτικός. Η πιθανή αιτιολογία 

αυτού του διαχωρισμού, μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός, ότι στα αστικά και προαστιακά 

προσχολικά τμήματα υπήρχε μεγάλη συχνότητα εμφάνισης παιδιών με συναισθηματικές 

δυσκολίες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση του παιδιού με τον εκπαιδευτικό, ο 

οποίος ένοιωθε την ανάγκη να επεμβαίνει πιο συχνά στις καταστάσεις, λόγω των 

συμπεριφορικών και κοινωνικό-συναισθηματικών δυσκολιών τους (Garner, Mahatmya, 

Moses & Bolt, 2014).  

Ακόμα, τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά από τα αστικά προσχολικά κέντρα 

λάμβαναν περισσότερη προσοχή για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων σε 

σχέση με εκείνα που φοιτούσαν στα προάστια (Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). 

Παρότι και στις δύο σχολικές μονάδες υπήρχαν παράγοντες επικινδυνότητας, ο 

διαφορετικός κοινωνικός συντελεστής των δύο περιοχών, λειτούργησε ως προστατευτικός 

παράγοντες για τα παιδιά που φοιτούσαν στα προάστια. Η πιθανή εξήγηση που δίνεται 

είναι το αίσθημα της ασφάλειας που ένοιωθαν τα παιδιά αυτά σε σχέση με το άγχος της 

εγκληματικότητας που επικρατούσε στις αστικές περιοχές. Η απουσία κινδύνου βοηθούσε 

τους μαθητές των προαστίων να αποφύγουν τις συναισθηματικές εντάσεις ώστε να μην 

χρειάζονται επιπρόσθετες δράσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, 

όπως συνέβαινε στα παιδιά των αστικών περιοχών (Cunningham, Kliemer & Garner, 2009 

όπως αναφέρεται στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα 

(Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014). Αν και ο παράγοντας του φύλου σχετίζεται με την 

έκφραση και την κατανόηση των συναισθημάτων, σε αυτή την έρευνα η πλειονότητα των 

παιδιών που συμμετείχαν προέρχονταν από χαμηλά οικονομικά στρώματα με αποτέλεσμα, 

οι ενήλικοι να μην επιδιώκουν εντόνως να κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά τους βάση των 
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παραδοσιακών διαφορών των δύο φύλων (Chaplin, Sinha & Mayes, 2010  όπως αναφέρεται 

στο Garner, Mahatmya, Moses & Bolt, 2014).  

 

2.4 Η κοινωνικό-συναισθηματική πορεία των παιδιών του δημοτικού  

Η έρευνα έχει δείξει πως η κοινωνικό-συναισθηματική ετοιμότητα των παιδιών 

συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχημένη μετάβαση και πρόοδο κατά τα σχολικά χρόνια 

(Abehavoli & Greenberg, 2016). Ωστόσο, ένας παράγοντας που συντελεί στην ανάπτυξη της 

αυτής ετοιμότητας, είναι οι σχολικές εμπειρίες που λαμβάνει το παιδί και συγκεκριμένα η 

στενή επαφή με τον εκπαιδευτικό. Καταστάσεις στις οποίες μαθητής και δάσκαλος 

αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν, προωθούν την ανάπτυξη των κοινωνικό-

συναισθηματικών και ακαδημαϊκών τους ικανοτήτων, κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια 

(Mashburn & Pianta, 2010).  

Με γνώμονα τα παραπάνω, οι Abehavoli R. M. και Greenberg M. T (2016), σε έρευνα τους 

επιδίωξαν να εξετάσουν την κοινή συνεισφορά της κοινωνικό-συναισθηματικής 

ετοιμότητας και των εμπειριών της τάξης, στην κοινωνικό-συναισθηματική πορεία των 

παιδιών κατά τα χρόνια της δημοτικής εκπαίδευσης (Abehavoli & Greenberg, 2016). Το 

δείγμα της έρευνας, περιλάμβανε μεγάλης κλίμακας γεωγραφική μελέτη που αποτελούταν 

από 1.292 παιδιά, κυρίως φτωχών οικογενειών και τα οποία διέμεναν στις αγροτικές 

περιοχές της Πενσυλβανία και της Βόρειας Καρολίνα. Τα εργαλεία που χορηγήθηκαν κατά 

την διάρκεια της έρευνας ήταν: α) Το ‘’Strengths and Difficulties Questionnaire’’(Goodman, 

1997), β) η υποκλίμακα της ADHD ‘’Disruptive Behavior Disorder Rating Scale’’ (Pelham, 

Evans, Gnagy & Greenslade, 1992) και τέλος γ) το ‘’Classroom Assessment Scoring System 

(Class.Pianta, LaParo & Hamre, 2008).   

Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως η ενθάρρυνση της πρώιμης κοινωνικό-

συναισθηματικής λειτουργικότητας και η βελτίωση των εμπειριών της τάξης, αποτελούν 

δύο υποσχόμενες πολιτικές για την ενίσχυση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών από τα 

χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Ακόμα, υποστηρίχθηκε πως η σχολική επιτυχία και τα 

συμπεριφορικά κενά των μαθητών από τα διαφορετικά οικονομικά στρώματα, 

παρουσιάζονται με την ένταξη τους στο σχολείο και εντείνονται με το πέρασμα του χρόνου. 

Η παραπάνω διαπίστωση, καθιστά αναγκαίο τον εντοπισμό των παραγόντων, που επιδρούν 

τόσο στο επίπεδο της τάξης, όσο και στα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, και 

συντελούν στην διατήρηση αυτής της διαφοράς ανάμεσα στα ποικίλα οικονομικά 

στρώματα (Abehavoli & Greenberg, 2016).  

Η κοινωνικό-συναισθηματική ετοιμότητα και οι συγκεκριμένες εμπειρίες της τάξης (θετική 

σχέση με τον εκπαιδευτικό), μπορούν να μειώσουν τα κενά των δεξιοτήτων των αγροτικών 

πληθυσμών και κυρίως εκείνων των παιδιών από τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Τα 

στοιχεία αυτά, αφενός υποδηλώνουν την σημασία της κοινωνικό-συναισθηματικής 

ετοιμότητας στην μαθησιακή υποστήριξη και  αφετέρου, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην ορθή αξιοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων της προσχολικής και στη δημιουργία 

μιας καθολικής προσχολικής εκπαίδευσης (Abehavoli & Greenberg, 2016).   
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Συμπερασματικά, το δεύτερο αυτό κεφάλαιο επικεντρώθηκε στην προσχολική και σχολική 

ηλικία τονίζοντας: α) τον ρόλο της ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των 

παιδιών, β) την συνεισφορά της αυτής εκπαίδευσης, στην μετέπειτα σχολική τους 

ετοιμότητα, γ) την επίδραση του τύπου της προσχολικής σε συνδυασμό με την ποιοτική 

σχέση δασκάλου-παιδιού, στην ανάπτυξη της κοινωνικό-συναισθηματικής ικανότητας των 

μαθητών και δ) τον τρόπο με το οποίο ο συνδυασμός της κοινωνικό-συναισθηματικής 

ετοιμότητας των παιδιών, με τις σχολικές εμπειρίες που προωθούν την άμεση 

αλληλεπίδραση δασκάλου- μαθητή, επηρεάζει την κοινωνικό-συναισθηματική πορεία των 

παιδιών στα χρόνια του δημοτικού. Τι συμβαίνει όμως όταν τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν 

συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς; Ακολουθεί εκτενέστερη 

παρουσίαση των διαταραχών αυτών στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Συναισθηματική διαταραχή και προβλήματα συμπεριφοράς 

3.1 Ορισμοί συναισθηματικών διαταραχών και ιστορική αναδρομή τους 

Η απουσία ενός σαφούς ορισμού για την δήλωση των συναισθηματικών ή συμπεριφορικών 

διαταραχών οφείλεται σε ποικίλους λόγους. Αρχικά, η έννοια της διαταραγμένης 

συμπεριφοράς αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή και δεν υπάρχει σαφής συμφωνία για το 

τι κρίνεται ως ‘’καλή ψυχική υγεία’’. Όλοι οι μαθητές ανά διαστήματα εκδηλώνουν 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές με αποτέλεσμα να πρέπει να αναλογιστούμε την ένταση της 

συμπεριφοράς, την συχνότητα εμφάνισης της και την διάρκεια της ώστε να χαρακτηριστούν 

με αυτού του είδους τις διαταραχές. Έπειτα, οι διαφορετικές θεωρίες για την 

συναισθηματική διαταραχή χρησιμοποιούν έννοιες και ορολογία που δεν συμβάλουν στην 

προαγωγή του νοήματος από τον έναν ορισμό στον άλλο. Ακόμα, οι προσδοκίες και οι 

νόρμες της κατάλληλης συμπεριφοράς διαφέρουν αρκετά μεταξύ εθνικών και πολιτισμικών 

ομάδων. Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας όπου δυσχεραίνει την ύπαρξη ενός ορισμού, είναι 

και η συνοσυρότητα των διαταραχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές συνυπάρχουν με άλλες διαταραχές και αναπηρίες, γεγονός 

που δυσκολεύει στο να προσδιοριστεί αν μια συνθήκη είναι αίτιο ή αποτέλεσμα της άλλης.  

Παρακάτω παραθέτονται μερικοί από τους ορισμούς των αυτών διαταραχών, μια αναφορά 

στην ιστορική εξέλιξη τους, αλλά και οι όροι που επικρατούν βάση της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας, καθώς σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών διαταραχών και η συσχέτιση τους με το πεδίο της μουσικοθεραπείας. Για 

αυτό το λόγο, δεν θα επικεντρωθώ σε βάθος στην εξέλιξη των αυτών ορισμών αλλά θα τους 

παρουσιάσω συνοπτικά.   

Από τους ποικίλους ορισμούς που έχουν προταθεί κατά καιρούς παρουσιάζεται παρακάτω 

ο ορισμός του ‘’IDEA’’, ως αυτός με την μεγαλύτερη επίδραση (Heward, 2011).                                  

Οι συναισθηματικές διαταραχές σύμφωνα με το ‘’IDEA’’ (Individuals with Disabilities 

Education Act, 1990), ορίζονται ως ‘’μια κατάσταση που εκδηλώνεται με ένα ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε αξιοσημείωτο 

βαθμό, ώστε να επηρεάζει αρνητικά τις εκπαιδευτικές επιδόσεις του/ων παιδί/ου/ιών: 

1. Ανικανότητα στο να μάθει που δεν εξαρτάται από διανοητικούς, συναισθηματικούς 

ή παράγοντες υγείας 

2. Ανικανότητα στο να δημιουργήσει ή να διατηρήσει ικανοποιητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις με συνομηλίκους και δασκάλους 

3. Ακατάλληλες συμπεριφορές και συναισθήματα κάτω από φυσιολογικές συνθήκες 

4. Γενική και διάχυτη διάθεση δυστυχίας ή κατάθλιψης  

5. Τάση να αναπτύσσει σωματικά συμπτώματα ή φόβους που σχετίζονται με 

πρόσωπα ή προβλήματα του σχολείου’’ (NICHCY Disability Fact Sheet #5 June 2010 

1) 

Ο παραπάνω ορισμός που οριοθετεί τις συναισθηματικές διαταραχές, βασίζεται σε έναν 

παλιότερο, αναπτυγμένο από τον Eli Bower το 1960 (Kauffman, 2000). Ο Bower και οι 
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συνεργάτες του, έπειτα από σειρά ερευνών, ανέπτυξαν ένα πρωτόκολλο για τον καθορισμό 

των μαθητών της Καλιφόρνιας, που χρειάζονταν υπηρεσίες ειδικής αγωγής λόγω των 

σοβαρών συμπεριφορικών και συναισθηματικών τους προβλημάτων.  

Ο αυθεντικός ορισμός του Bower προτάθηκε το 1957 και σχεδόν 20 χρόνια αργότερα 

υιοθετήθηκε στο P.L 94-142 σχεδόν αυτούσιος. Η διαφορά του με τον ορισμό όπου σήμερα 

θεωρείται δόκιμος (ορισμός του ‘’IDEA’’, 1990), βασίζεται σε δύο παραμέτρους. Αρχικά ο 

Bower αποκαλούσε τα παιδιά που εντάσσονταν σε αυτή την κατηγορία ειδικών αναγκών ως 

‘’συναισθηματικά ανάπηρα’’, ενώ με τον μετέπειτα ορισμό του ‘’IDEA’’ αυτός ο 

χαρακτηρισμός αποσιωπήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον ‘’συναισθηματικά 

διαταραγμένα’’. Δεύτερον, ο ορισμός του Bower περιλάμβανε εμφατικά μια δήλωση η 

οποία αφαιρέθηκε από τον τωρινό. Η δήλωση αυτή τόνιζε πως ‘’ο όρος δεν περιλαμβάνει 

τα κοινωνικά κακοποιημένα παιδιά, εκτός και αν έχουν καθοριστεί ως σοβαρά 

συναισθηματικά διαταραγμένα’’. Με αυτή την επισήμανση ο Bower επιδίωκε να 

αποκλείσει ορισμένους μαθητές από τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής που λαθεμένα θα 

λάμβαναν την αξιολόγηση των συναισθηματικά διαταραγμένων παιδιών (Merrell & Walker, 

2004 901). Ωστόσο, παρότι ο ορισμός του Bower κατηγορήθηκε πολλάκις για έλλειψη 

ακρίβειας, οι υποστηριχτές του τονίζουν την σπουδαιότητα του έργου του αναλογιζόμενοι 

το υπόβαθρο της εποχής και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε ο αυτός ορισμός 

(Merrell & Walker, 2004).   

Αν και ο ορισμός του ’’IDEA’’, που βασίστηκε σε αυτόν του Bower θεωρείται ο πιο 

αντιπροσωπευτικός για να ορίσει αυτές τις διαταραχές, έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς μια 

σειρά προβλημάτων στον αυτό ορισμό αμφισβητώντας την εγκυρότητα του. Ειδικότερα, 

ερευνητές θεώρησαν ασαφή των όρο ‘’ακατάλληλη συμπεριφορά’’ (Walker, Raamsey, & 

Gresham, 2005 όπως αναφέρεται στο Heward, 2011), υποστήριξαν πως διαφέρουν οι 

προσδοκίες γονέων και δασκάλων σχετικά με την συμπεριφορά των μαθητών (Konold, 

Walthall, & Pianta, 2004 όπως αναφέρεται στο Heward, 2011) και πως οι αυτές προσδοκίες 

ποικίλουν ανάλογα την εθνική και πολιτισμική ομάδα στην οποία τα άτομα εντάσσονται 

(Cullican, & Kauffman, 2005 όπως αναφέρεται στο Heward, 2011). Για αυτούς τους λόγους 

θεωρούν πως ο ορισμός του ‘’IDEA’’ εντοπίζει με υποκειμενικά κριτήρια τους μαθητές με 

συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές και πως ‘’η ξεπερασμένη και αυθαίρετη 

λίστα των πέντε χαρακτηριστικών και η υποκειμενική διατύπωση που επιτρέπει στις 

σχολικές περιφέρειες να μην παρέχουν υπηρεσίες σε πολλά παιδιά με συμπεριφορικά 

προβλήματα, προκάλεσε έντονες, ηχηρές κριτικές του ομοσπονδιακού ορισμού’’ (Kauffman, 

2005 όπως αναφέρεται στο Heward, 2011 55). 

Ως απάντηση στα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον ορισμό του ‘’IDEA’’, το Συμβούλιο 

για Παιδιά με Συμπεριφορικές Διαταραχές (‘’Council for Children with Behavioral Disorders- 

CCBD) (CCBD, 2000 όπως αναφέρεται στο Heward, 2011) διαμόρφωσε ένα νέο ορισμό 

χρησιμοποιώντας τον όρο ‘’συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή ‘’. Ο ορισμός του 

‘’CCBD’’ υιοθετήθηκε αργότερα από τον Εθνικό Συνασπισμό ψυχικής υγείας και Ειδικής 

Αγωγής (‘’National Mental Health and Special Education’’) και στην συνέχεια υποβλήθηκε 

στο Αμερικανικό Κογκρέσο με πρόταση για να αντικαταστήσει τον ορισμό του ‘’IDEA’’.  
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Ορισμός ‘’CCBD’’ για την συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή: 

1. ‘’Ο όρος συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή σημαίνει μια αναπηρία που 

χαρακτηρίζεται από συναισθηματικές ή συμπεριφορικές αντιδράσεις στα σχολικά 

προγράμματα τόσο διαφορετικές από τα κατάλληλα ηλικιακά, πολιτισμικά ή εθνικά 

πρότυπα που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική επίδοση, συμπεριλαμβανομένων των 

ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επαγγελματικών ή προσωπικών δεξιοτήτων. Πρόκειται για κάτι 

περισσότερο από προσωπικές, αναμενόμενες αντιδράσεις σε στρεσογόνα γεγονότα του 

περιβάλλοντος. Εκδηλώνεται με συνέπεια και σταθερότητα σε δύο διαφορετικά πλαίσια, εκ 

των οποίων τουλάχιστον το ένα σχετίζεται με το σχολείο. Παρατηρείται μη δεκτικότητα 

στην άμεση παρέμβαση στην γενική εκπαίδευση ή η κατάσταση του παιδιού είναι τέτοια 

που η παρέμβαση στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης είναι ανεπαρκής. 

2. Ο όρος περιλαμβάνει μια αναπηρία που συνυπάρχει με άλλες αναπηρίες. 

3. Ο όρος περιλαμβάνει τη σχιζοφρενική διαταραχή, τη συναισθηματική διαταραχή, την 

αγχώδη διαταραχή ή άλλη υφιστάμενη διαταραχή της διαγωγής ή της προσαρμογής που 

επηρεάζει το παιδί, εφόσον η διαταραχή επηρεάζει την εκπαιδευτική επίδοση όπως 

προαναφέρθηκε στην παράγραφο (1)’’ (Federal Register, February 10, 1993, 7938 όπως 

αναφέρεται στο Heward, 2011 56).  

Σύμφωνα με το ‘’CCBD’’ τα πλεονεκτήματα αυτού του ορισμού είναι: ότι αποσαφηνίζει της 

εκπαιδευτικές διαστάσεις της αναπηρίας, ότι εστιάζει άμεσα στη συμπεριφορά του παιδιού 

στα σχολικά πλαίσια, ότι θέτει την συμπεριφορά στα πλαίσια των κατάλληλων ηλικιακών, 

εθνικών και πολιτισμικών προτύπων και τέλος, ότι αυξάνει την πιθανότητα του πρώιμου 

εντοπισμού και της παρέμβασης (Heward, 2011). 

Ωστόσο, στη σύγχρονη βιβλιογραφία (στο πεδίο της σχολικής, κλινικής ψυχολογίας, ειδικής 

αγωγής και παιδοψυχιατρικής) αλλάζει ξανά η ονομασία και η κατηγοριοποίηση των αυτών 

διαταραχών. Παρότι οι ορισμοί (Bower,  ‘’IDEA’’, ‘’CCBD’’) εφαρμόζονταν και 

υποστιρίζονταν στο παρελθόν, σήμερα επικρατούν δύο νέοι όροι από την σύγχρονη 

βιβλιογραφία για τις αυτές διαταραχές. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τις 

‘’εσωτερικευμένες’’ (συναισθηματικές) (internalizing/ emotional promblems/disorders) και 

τις ‘’εξωτερικευμένες’’ (συμπεριφορικές) διαταραχές/ δυσκολίες (externalizing/ behavioral 

promblems/ disorders) (Kauffman & Elliott, 2014, Heward, 2011 όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2017).   

Ο όρος ‘’συναισθηματικές διαταραχές’’ (‘’emotional disorders’’) αναφέρεται συνήθως στις 

καταθλιπτικές/ δυσθυμικές διαταραχές, στις αγχώδεις και φοβικές διαταραχές στην παιδική 

ηλικία, στις ιδεοψυχαναγκαστικές και καταναγκαστικές διαταραχές (που θεωρούνται 

μηχανισμοί άμυνας/ διαχείρισης έντονου άγχους/ εσωτερικών  εντάσεων/ συγκρούσεων), 

συμπεριλαμβανομένων και των σωματικών εκφράσεων του άγχους (Campo, 2012 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017), καθώς και στις πιο σοβαρές μορφές έκφρασης των 

συναισθηματικών προβλημάτων, όπως οι μετατραυματικές διαταραχές, οι αυτοκτονικές 
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τάσεις, οι σοβαρές καταθλιπτικές αντιδράσεις, στην προεφηβική και κυρίως στην εφηβική 

ηλικία ( Shute & Slee, 2016 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

3.2 Αίτια 

Ο παράγοντας ή ο συνδυασμός των παραγόντων που προκαλούν τις συναισθηματικές 

διαταραχές, δεν είναι γνωστός μέχρι και σήμερα (όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010). 

Ωστόσο, οι παράγοντες που έχουν προταθεί και ερευνηθεί κατά καιρούς από τους 

ερευνητές, ως γενεσιουργούς αιτίες  της αυτής διαταραχής είναι οι ακόλουθοι: 

 Η κληρονομικότητα 

 Η εγκεφαλική διαταραχή 

 Η διατροφή 

 Το άγχος 

 Η λειτουργικότητα της οικογένειας (όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010 2) 

Παρά την πληθώρα των ερευνών, κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν έχει αποδειχθεί 

πως αποτελεί την άμεση αιτία των συναισθηματικών διαταραχών. Ωστόσο, έπειτα από τις 

τελευταίες μελέτες, μια εκτενέστερη σύνδεση των αυτών διαταραχών με τον εγκέφαλο, 

αποδεικνύει μια έντονη σχέση ανάμεσα στην ψυχολογική δυσφορία και την εγκεφαλική 

ανάπτυξη (Casas, 2001).  

 

Εγκέφαλος και συναισθηματικές διαταραχές 

Οι εμπειρίες μας διαμορφώνουν και επηρεάζουν την εγκεφαλική δραστηριότητα κατά την 

διάρκεια της ζωής μας. Τα παιδιά κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, είναι σε θέση να 

δέχονται από την μια με μεγαλύτερη ευκολία τις θετικές εμπειρίες που αποκτούν, ενώ από 

την άλλη, νοιώθουν πιο εύκολα ευάλωτα κατά τις αρνητικές (Casas, 2001). Για παράδειγμα, 

έρευνες σε παιδιά όπου αντιμετώπιζαν μετατραυματικές διαταραχές ως αποτέλεσμα 

αρνητικών εμπειριών, έδειξαν πως παρουσίαζαν δυσκολίες στον ύπνο, δεν μπορούσαν να 

ελέγξουν τις τραυματικές τους αναμνήσεις και φαινόταν σαν να βρίσκονται συνεχώς σε 

επαγρύπνηση (Casas, 2001).  

Ακόμα, ερευνητές του ‘’Developmental Traumatology Laboratory’’στο ‘’Western 

Developmental Psychiatric Institute and Clinics’’ στο Pittsburgh, μελέτησαν την σύνδεση του 

άγχους και της ανάπτυξης του εγκεφάλου σε παιδιά που βίωναν κάποιας μορφής τραύμα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν, πως ο εγκέφαλος των παιδιών αυτής της κατηγορίας 

αναπτύσσονταν με μικρότερη ταχύτητα συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

προκαλώντας ανησυχίες για την εμφάνιση μελλοντικών μακροχρόνιων νοητικών και 

συναισθηματικών δυσκολιών (Hawley, 2000 όπως αναφέρεται στο Casas, 2001). Τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με παρόμοιες  έρευνες, όπως και με τις απόψεις, πολλών 

ειδικών, στο πεδίο της πρώιμης παιδικής ηλικίας, που υποστηρίζουν πως οι πρώιμες 

σχέσεις και εμπειρίες των παιδιών, είναι σημαντικές για τον σχηματισμό του εγκεφάλου 

(Casas, 2001).  
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Επομένως, παρατηρούμε πως αν και δεν υπάρχει μια μεμονωμένη εμφανή αιτία για την 

πρόκληση των συναισθηματικών διαταραχών, ένας συνδυασμός παραγόντων μπορεί να 

οδηγήσουν στην δημιουργία τους.  

 

3.3 Χαρακτηριστικά παιδιών 

Οι συναισθηματικές διαταραχές, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω δεν αποτελούν μια 

μονόπλευρη δυσκολία στη ζωή των παιδιών, αλλά επηρεάζουν και άλλες περιοχές της 

ανάπτυξης τους, πέραν του συναισθήματος (NICHCY, 2010).  

Τα παιδιά με διαταραχές του συναισθήματος μπορούν να εμφανίσουν μια ποικιλία 

συμπτωμάτων, ορισμένα από τα οποία είναι: 

 Υπερκινητικότητα/ Παρορμητικότητα/Μικρή διάσπαση προσοχής 

 Επιθετικότητα ή αυτό-τραυματικές συμπεριφορές  

 Απόσυρση (να μην είναι σε θέση να αλληλεπιδρά κοινωνικά με άλλους, να βιώνει 

υπερβολικούς φόβους ή άγχος) 

 Ανωριμότητα (ανάρμοστο κλάμα, φτωχές ικανότητες μίμησης, εκρήξεις θυμού) 

 Μαθησιακές δυσκολίες (οι ακαδημαϊκές του επιδόσεις να είναι κατώτερες της 

χρονολογικής του ηλικίας) (NICHCY, 2010 2) 

 

Ωστόσο, παιδιά που έχουν διαγνωστεί με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές, μπορεί να 

εκδηλώσουν επιπλέον: 

 διεστραμμένη σκέψη 

  υπερβολικό άγχος 

 ασυνήθιστες κινητικές δραστηριότητες  

 μεταπτώσεις της διάθεσης (NICHCY, 2010 2).  

Αξίζει να σημειωθεί, πως και παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι πιθανόν να εμφανίσουν 

κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά κατά την διάρκεια της ανάπτυξης τους. Ωστόσο, 

για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά ως απόρροια των συναισθηματικών διαταραχών, θα 

πρέπει να ελεχθεί η χρονική της διάρκεια. Στα παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές, δεν 

αποτελούν αυτά τα χαρακτηριστικά παροδικά γεγονότα, αλλά διαρκούν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα (NICHCY, 2010).   

Σύμφωνα με μια κατηγοριοποίηση των Wiedebusch και Petermann (2011), τα άτομα αυτά 

διακρίνονται σε δύο ευρύτερες ομάδες. Η πρώτη αφορά όσους: βιώνουν συχνά αρνητικά 

συναισθήματα, αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην ρύθμιση των 

συναισθημάτων τους, δυσκολεύονται στον καθορισμό και την αναγνώριση των 

συναισθημάτων τόσο στους ίδιους, όσο και σε άλλους και τέλος, από όσους παρουσιάζουν 

ελάχιστη ενσυναίσθηση. 
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Η δεύτερη ομάδα, αφορά τα ντροπαλά παιδιά, καθώς και εκείνα που παρουσιάζουν 

συμπεριφορές απόσυρσης. Τα παιδιά αυτής της ομάδας παρουσιάζουν ορισμένες 

χαρακτηριστικές δυσκολίες, που σχετίζονται με την συναισθηματική τους ικανότητα. Οι 

δυσκολίες αυτές έγκεινται στην έκφραση, στη διαχείριση και στη κατανόηση των 

συναισθημάτων, στην ερμηνεία των συναισθημάτων των άλλων και τέλος στην επιλεκτική 

προσοχή των επικίνδυνων ερεθισμάτων (Wiedebusch & Petermann, 2002 όπως αναφέρεται 

στο Koglin & Petermann, 2011). Ελέγχοντας επομένως την συμπεριφορά του παιδιού, 

είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τις ενδεχόμενες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει 

κατά την προσαρμογή του στα διάφορα περιβάλλοντα (NICHCY, 2010). 

 

3.4 Είδη συναισθηματικών διαταραχών   

Ο όρος ‘’συναισθηματικές διαταραχές’’, αποτελεί μια γενικότερη κατηγορία που 

συγκαλύπτει διάφορα είδη διαταραχών. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα ακόλουθα: 

Διαταραχές άγχους (Περιπτώσεις που το άγχος βιώνεται ως επίμονο, υπερβολικό και το 

άτομο νοιώθει πως δεν μπορεί να το διαχειριστεί, αποτελούν ενδείξεις  για διαταραχή 

άγχους. Σύμφωνα με το ‘’Anxiety Disorders Association’’, οι διαταραχές του άγχους 

αποτελούν την πιο συνηθισμένη ψυχιατρική ασθένεια σε παιδιά και ενηλίκους (Anxiety 

Disorders Association of America, 2010 όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010).  

 

Διπολική διαταραχή (Γνωστή και ως ‘’μανιοκατάθλιψη’’, αποτελεί μια σοβαρή ιατρική 

κατάσταση, που προκαλεί έντονες αλλαγές στην διάθεση, από αισθήματα μεγάλης χαράς 

σε μεταπτώσεις βαθιάς λύπης. Συχνά, παρεμβάλλονται ενδιάμεσα και περίοδοι όπου η 

διάθεση του ατόμου εξισορροπείται. Αυτές οι αλλαγές της διάθεσης έχουν ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση διαφορετικών συμπεριφορών από το άτομο (NIMH, 2010 όπως αναφέρεται 

στο NICHCY, 2010 3). Η αλλαγή διάθεσης και τα συνωδά συμπτώματα μπορούν να 

σταθεροποιηθούν με προσεγγίσεις που συνδυάζουν την ιατρική και την ψυχοκοινωνική 

θεραπεία (Ibid όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010). 

 

Διαταραχή της διαγωγής (Αυτό το είδος διαταραχής, περιλαμβάνει ένα μεγάλος εύρος 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Οι σημαντικότερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν παιδιά και ενήλικες είναι η τήρηση των κανόνων και η χρήση κατάλληλης 

συμπεριφοράς ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται (American Academy of 

Adolescence and Child Psychiatry, 2004 όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010). Επιμέρους 

δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιάζουν, αποτελούν: οι επιθετικές τάσεις σε ανθρώπους 

και ζώα, η καταστροφή περιουσίας, το ψέμα και η κλοπή, απουσίες και σοβαρές 

παραβιάσεις κανόνων (Ibid όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010). Η διαταραχή της 

διαγωγής, αποτελεί μια από τις πιο δύσκολα θεραπεύσιμες διαταραχές και προτείνεται για 

την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της μια ποικιλία υπηρεσιών όπως: Θεραπεία της 

οικογένειας, εκπαίδευση γονέων για να είναι σε θέση να διαχειριστούν την συμπεριφορά 

παιδιών και ενηλίκων, εκπαίδευση σε δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και τέλος, 

θεραπεία βασισμένη στην κοινωνία, εστιάζοντας στις επιρροές της οικογένειας και της 
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κοινότητας (National Mental Health Information Center, 2003 όπως αναφέρεται στο 

NICHCY, 2010).  

 

Διαταραχή της διατροφής (Σύμφωνα με αυτή την διαταραχή, τα άτομα χαρακτηρίζονται 

από υπερβολικές διατροφικές συμπεριφορές. Άλλοτε καταναλώνουν πολύ μεγάλες 

ποσότητες φαγητού, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της βουλιμίας και άλλοτε λαμβάνουν 

υπερβολικά μικρές ποσότητες, όπως σε καταστάσεις νευρικής ανορεξίας. Οι διαταραχές της 

διατροφής εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες σε σχέση με τον αντρικό 

πληθυσμό (NIMH, 2009 όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010) με την νευρική ανορεξία και 

την βουλιμία, να αποτελούν τις πιο συχνές διαταραχές διατροφής. Για την θεραπεία αυτών 

των διαταραχών, σύμφωνα με τον ‘’National Eating Disorders Association’’,οι πιο 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κάποιο είδος ψυχοθεραπείας ή 

συμβουλευτικής σε συνδυασμό με την κατάλληλη προσοχή των ιατρικών και διατροφικών 

αναγκών του ατόμου. Τονίζεται ακόμα, πως όποιο είδος θεραπείας και να εφαρμοστεί, θα 

πρέπει να αποτελεί μια εξατομικευμένη παρέμβαση, βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

καθενός (National Eating Disorders Association, 2010 όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010). 

 

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (Αποτελεί μια διαταραχή άγχους, η οποία χαρακτηρίζεται 

από επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σκέψεις και/ ή επαναληπτικές συμπεριφορές. Οι 

επαναληπτικές συμπεριφορές, όπως το πλύσιμο των χεριών, πραγματοποιούνται με στόχο 

την παρεμπόδιση των έμμονων σκέψεων. Ωστόσο, η ανακούφιση κατά την εκτέλεση των 

ενεργειών είναι παροδική και σε περίπτωση που το άτομο δεν καταφέρει να τις 

ολοκληρώσει έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του άγχους του (NIMH, 2010 όπως 

αναφέρεται στο NICHCY, 2010). Η αιτιολογία της διαταραχής, σύμφωνα με πλήθος 

επιστημονικών ερευνών, υποστηρίζεται πως οφείλεται σε χημική δυσαναλογία του 

εγκεφάλου (National Alliance for Mental Illness, 2003 όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010). 

Αναφορικά με την θεραπεία των ατόμων που πάσχουν από ιδεοψυχαναγκαστική 

διαταραχή, έχει υποστηριχτεί, πως ωφέλιμο θα ήταν να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα: 1)Την εκπαίδευση των θεραπευτών σε θεραπείες συμπεριφοράς 

2)Θεραπεία γνωστικής συμπεριφοράς 3) Φαρμακευτική αγωγή με χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων (International OCD Foundation (n.d.)  όπως αναφέρεται στο 

NICHCY, 2010).  

 

Ψυχωτικές διαταραχές (Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ποικιλία 

σοβαρών νοητικών διαταραχών, που προκαλούν ασυνήθιστες σκέψεις και αντιλήψεις. Δύο 

από τα βασικά συμπτώματα αυτής της κατηγορίας είναι: οι ψευδαισθήσεις και οι 

παραισθήσεις. Οι ψευδαισθήσεις αποτελούν αναληθείς πεποιθήσεις, όπως ότι κάποιος 

προσπαθεί να βλάψει τον παθόντα, ενώ οι παραισθήσεις, ψευδείς αντιλήψεις, όπως το να 

ακούν, να βλέπουν και να αισθάνονται κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ένα από τα είδη των 

ψυχωτικών διαταραχών είναι και η σχιζοφρένεια (Modline Plus, 2010 όπως αναφέρεται στο 

NICHCY, 2010). Η θεραπεία των ψυχωτικών διαταραχών διαφοροποιείται ανάλογα και τα 

εκάστοτε  ατομικά χαρακτηριστικά και με το είδος της διαταραχής που βιώνει το άτομο. 

Ωστόσο, οι περισσότερες θεραπείες περιλαμβάνουν μια ποικιλία παρεμβάσεων 

συνδυάζοντας την ψυχοθεραπεία με την φαρμακευτική αγωγή (Medicine Net. Com (n.d.) 

όπως αναφέρεται στο NICHCY, 2010).  
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3.5 Δυσκολίες που οδηγούν σε συναισθηματικές διαταραχές και δράσεις αποτροπής τους 

Κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με ορισμένες 

δύσκολες για αυτά καταστάσεις, οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν μετέπειτα σε 

συναισθηματικές διαταραχές κατά την ενήλικη ζωή τους. Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί πως 

όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν ασυνήθιστες συμπεριφορές, δεν τείνουν να διαγνωστούν 

μετέπειτα ως συναισθηματικά διαταραγμένα. Επομένως, απαιτείται προσεκτική 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς προτού αποφανθούν πως ένα παιδί βιώνει κάποιου είδους 

διαταραχή ή βρίσκεται σε κίνδυνο για την εμφάνιση της (Topp, 1950). 

Οι δυσκολίες της παιδικής ηλικίας, που μπορεί να θεωρηθούν ως οιωνός των μετέπειτα 

συναισθηματικών διαταραχών είναι οι εξής δύο (Topp, 1950): 

1. Το άγχος αποχωρισμού- Σύνδρομο προσκόλλησης  

2. Οι υποκειμενικές σοβαρές διαταραχές που βιώνει το παιδί 

 

1. Ως προς την πρώτη κατηγορία, έρευνες αποδεικνύουν, πως από την στιγμή της γέννησης 

ως και τα πρώτα δεκαοκτώ χρόνια, το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με μια σειρά δυσκολιών 

(Topp, 1950). Βάση του Cameron (Cameron & Norman, 1947 όπως αναφέρεται στο Topp, 

1950), το πιο σημαντικό γεγονός για την εμφάνιση των συμπεριφορικών διαταραχών δεν 

είναι ούτε κάποιο πιθανό ενδοκρανιακό τραύμα, ούτε ένα υποθετικό ψυχιατρικό άγχος, 

αλλά η εισαγωγή μιας νέας εξάρτησης του παιδιού από τους ενηλίκους. Αυτή η εξάρτηση 

έχει την αφετηρία της κατά την γέννηση του παιδιού και συνεχίζεται με τις εκάστοτε 

προσαρμογές του περιβάλλοντος. Η ένταση της κορυφώνεται κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του παιδιού, όπου δεν έχει αποκτήσει ακόμα αυτοπεποίθηση, δεν έχει αναπτύξει τις 

ικανότητες για να ξεπερνάει μόνο του τις εκάστοτε δυσκολίες και τέλος, δεν έχει την 

οικονομική και ψυχολογική του ανεξαρτησία. Όλη αυτή η εξάρτηση σε συνδυασμό με τα 

προβλήματα που βιώνουν τα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα, να νοιώθουν ανήμπορα να 

διαχειριστούν τις καταστάσεις και να αισθάνονται συνεχώς ταραχή για θέματα που οι 

ενήλικες θεωρούν ασήμαντα, με αποτέλεσμα να προκαλείται χρόνια συναισθηματική 

ένταση (Topp, 1950). Τα προβλήματα αυτά που βιώνουν τα παιδιά και συντελούν με την 

έντονη εξάρτηση στην εμφάνιση της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής κρίνονται 

ορισμένα από τα παρακάτω: α) Έντονο άγχος και ανησυχία, που υπάρχει τις περισσότερες 

ημέρες για 6 τουλάχιστον μήνες, για έναν αριθμό γεγονότων ή δραστηριοτήτων, β) 

Αδυναμία ελέγχου της ανησυχίας, γ) Συνοδεία άγχους και ανησυχίας, δ) Κλινικά σημαντική 

δυσφορία λόγω του άγχους, της ανησυχίας ή των σωματικών ενοχλημάτων προκαλώντας  

έκπτωση στην κοινωνική, επαγγελματική ζωή ή σε άλλους σημαντικούς τομείς της 

λειτουργικότητας του παιδιού, ε) Η διαταραχή δεν οφείλεται στην άμεση φυσιολογική 

επίδραση κάποιας ουσίας (π.χ. ουσία κατάχρησής ή φάρμακο) ή κάποιας παθολογικής 

κατάστασης (π.χ. υπερθυρεοειδισμός) (Montgomery & Baldwin, 2006).  

2. Ως προς την δεύτερη κατηγορία, τα παιδιά πιθανόν, να βιώνουν ορισμένες σοβαρές 

ψυχολογικές διαταραχές. Αυτές οι διαταραχές, δεν είναι πάντα διαγνωσμένες με την ίδια 

ορολογία με αυτήν που εφαρμόζεται για τις διαταραχές των ενηλίκων, ωστόσο, έχουν την 

ίδια σημασία στους όρους της νοητικής και συναισθηματικής λειτουργικότητας. Οι 

διαταραχές αυτές, εμποδίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την παραγωγική 
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δραστηριότητα των παιδιών, όπως συμβαίνει και με τις συνηθισμένες νοητικές ασθένειες 

των ενηλίκων. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται τόσο από την ψυχιατρική κοινότητα, όσο και 

από αρκετούς ερευνητές (Topp, 1950).  

Όσον αφορά την σύνδεση των πρώιμων αυτών δυσκολιών στα παιδιά, με την εμφάνιση 

συναισθηματικών διαταραχών στην ενήλικη ζωή, η Lurie και οι συνεργάτες της (Topp, 1950 

198), αναφέρουν τα εξής ως προς τις πρώιμες καταστάσεις συμπεριφοράς και την 

συναισθηματική υγεία των ενηλίκων:’’ Έχει δηλωθεί πως ενήλικες ασθενείς με ψυχώσεις, 

επέδειξαν ασυνήθιστες ψυχωτικές καταστάσεις κατά την παιδική τους ηλικία. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τα παιδιά με ψύχωση, τείνουν να επιβεβαιώνουν αυτή την 

θεωρία’’.  

Πολλές ακόμα απόψεις ειδικών κλείνουν προς αυτή την παραπάνω δήλωση και έπειτα από 

γενική συμφωνία των αρμοδίων καταλήγουμε πως: αφενός, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα 

με νευρωτικούς παράγοντες που ποικίλουν, από ήπιους έως πολύ σοβαρούς και αφετέρου, 

πως τα παιδιά που παρουσιάζουν ήπιες ή εντονότερες διαταραχές, είναι πιθανόν να 

διατηρήσουν ή να αναπτύξουν διαταρακτικές προσωπικότητες στην ενήλικη ζωή τους  

(Topp, 1950). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα, αντιλαμβανόμαστε την σημασία της έγκαιρης 

διάγνωσης και αντιμετώπισης των δυσκολιών. Ωστόσο, γονείς και εκπαιδευτικοί συχνά 

παραβλέπουν την σημαντικότητα αυτών των προβλημάτων, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η άμβλυνση τους (Topp, 1950). Πιο συγκεκριμένα, πολλά συμπτώματα 

ασυνήθιστων συναισθηματικών αντιδράσεων των παιδιών δεν κρίνονται ως σοβαρά καθώς 

εντάσσονται στο κοινωνικό και ψυχολογικό πλαίσιο της παιδικής ηλικίας και δεν τα 

αντιμετωπίζουν με τους όρους που χρησιμοποιούν για τον καθορισμό αυτών των 

συμπεριφορών στους ενηλίκους. Ακόμα, ο διαφορετικός τρόπος αντίδρασης  των νέων 

ανθρώπων από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα οποία, συχνά δεν έχουν το θάρρος να 

ζητήσουν βοήθεια από τους ενηλίκους παρεμποδίζει τον άμεσο εντοπισμό των δυσκολιών. 

Παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό (και πιθανόν και παιδιά από τις τάξεις του γυμνασίου), 

έχουν συνήθως περιορισμένο λεξιλόγιο και εμφανίζουν δυσκολίες στο να εξηγήσουν το τι 

αισθάνονται στους ενηλίκους, με αποτέλεσμα να μη κατανοούμε τις  πραγματικές 

δυσκολίες τους. Τέλος, το γεγονός πως οι ενήλικοι πολλές φορές παρουσιάζουν εκνευρισμό 

και πικρία απέναντι στα παιδιά που εμφανίζουν ασυνήθιστες συμπεριφορές ή έντονη 

ντροπή παρεμποδίζει και αυτό με την σειρά του την αναγνώριση των δυσκολιών. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, οι ενήλικοι έχουν την τάση να επιρρίπτουν τις ευθύνες στο παιδί και να 

μην βλέπουν την δική τους οπτική (Topp, 1950).  

Οι παραπάνω παράγοντες κάνουν εμφανή την ανάγκη του άμεσου εντοπισμού των 

δυσκολιών, που πιθανόν να οδηγήσουν σε συναισθηματικές διαταραχές, με σκοπό την 

αποτροπή της συνέχισης των διαταραχών στην παιδική ηλικία και στην μετέπειτα ενήλικη 

ζωή. Ωστόσο, οι σχολικές μονάδες είναι σε θέση να εφαρμόσουν μια σειρά προληπτικών 

μέτρων, κάποια από τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω (Topp, 1950). 

Ένα βασικό βήμα κατά την πρόληψη των δυσκολιών, αποτελεί η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στην διάκριση των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων από τις συμπεριφορές 

της τυπικής ανάπτυξης, ώστε αφενός, να αναγνωρίζουν τα πρώιμα συμπτώματα των 
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συναισθηματικών διαταραχών και να διαφοροποιούν αυτές τις συμπεριφορές από άλλες 

μικρότερης σημασίας και αφετέρου, να αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα της θεραπείας 

στις καταστάσεις νοητικών διαταραχών. Ακόμα, κρίνεται αναγκαίος ο τακτικός ψυχολογικός 

έλεγχος μαθητών και δασκάλων, ως μέρος των σχολικών παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτό 

το σκοπό της πρόληψης μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν εξατομικευμένες διδακτικές 

μεθόδους, κατάλληλες βάση των δυσκολιών και των ατομικών χαρακτηριστικών των 

μαθητών. Τέλος, μέσα από τα σχολεία θα πρέπει να παρέχεται καθοδήγηση στα παιδιά είτε 

σε ομαδικό επίπεδο στα πλαίσια της τάξης, είτε σε ατομικό επίπεδο με την χρήση της 

άμεσης διδασκαλίας για τα προσωπικά προβλήματα των μαθητών, είτε με το να προσφέρει 

αρκετούς ειδικούς της υγείας για τον χειρισμό των αυτών προβλημάτων τους (Topp, 1950). 

Συμπερασματικά, η εμφάνιση των συναισθηματικών διαταραχών σε μικρή ηλικία απαιτεί 

την άμεση αξιολόγηση και παρέμβαση, με σκοπό την αποφυγή της καθιέρωσης των 

συναισθηματικών διαταραχών κατά την παιδική ηλικία και την εμφάνιση εντονότερων 

φαινομένων στην ενήλικη ζωή. Ποικίλες τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν προς αυτή την 

κατεύθυνση με έναν από τους βασικούς παράγοντες, τις δράσεις που εφαρμόζουν τα 

σχολεία για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών διαταραχών.  

 

3.6 Συμπεριφορές παιδιών ως ενδείξεις συναισθηματικών διαταραχών  

Έχοντας αναφερθεί παραπάνω στον ορισμό των συναισθηματικών διαταραχών, εντοπίσαμε 

τα πέντε χαρακτηριστικά που εντάσσουν μια συμπεριφορά σε αυτή την κατηγορία ειδικών 

αναγκών (βλ. ορισμό ‘’IDEA’’). Πέραν ωστόσο αυτών των πέντε ευκρινών κριτηρίων και των 

δύο δυσκολιών που είδαμε παραπάνω (οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν μετέπειτα σε 

συναισθηματικές διαταραχές), υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις, ακόμα και σε επίπεδο 

πρώιμης βρεφικής ηλικίας, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες 

επικινδυνότητας και να επιστήσουν την προσοχή των γονέων για ενδεχόμενες 

συναισθηματικές διαταραχές των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες 

συμπεριφορές των παιδιών, μπορούν να καθορίσουν εάν τα ίδια και οι οικογένειες τους 

βρίσκονται σε κίνδυνο και απαιτείται εκτενέστερη αξιολόγηση.  Τέτοιες συμπεριφορές είναι 

οι ακόλουθες (Casas, 2001). 

Συμπεριφορές που υποδηλώνουν ενδείξεις συναισθηματικών διαταραχών στα βρέφη και 

στα νήπια (0-3 ετών): 

 Εμφανίζει δυσκολίες κατά την ώρα του ύπνου ή του φαγητού 

 Χτυπά και δαγκώνει συχνά άλλους χωρίς να τον έχουν προκαλέσει 

 Παρουσιάζει αγχωτικό και εξαρτημένο δεσμό με το πρόσωπο που το φροντίζει 

 Δεν νοιώθει φόβο για άγνωστα πρόσωπα/Συναισθηματικός δεσμός χωρίς 

διακρίσεις 

 Παρουσιάζει λυπημένες εκφράσεις προσώπου και αποφεύγει την βλεμματική 

επαφή 

 Νοιώθει άβολα όταν τον αγκαλιάζουν 

 Αναστατώνεται εύκολα και ηρεμεί δύσκολα (Casas, 2001 5) 
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Συμπεριφορές που υποδηλώνουν ενδείξεις συναισθηματικών διαταραχών στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών): 

 Εκδηλώνει στερεοτυπικές συμπεριφορές (όπως χτύπημα κεφαλιού) 

 Παρουσιάζει ξεσπάσματα απελπισίας  

 Εμφανίζει απόσυρση (παρουσιάζει μικρό ενδιαφέρον στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις) 

 Παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες επιθετικές ή παρορμητικές συμπεριφορές 

 Παρατηρείται η δυσκολία του παιδιού στο συνεργατικό και στο ομαδικό παιχνίδι 

 Έχει ελάχιστη ή καθόλου επικοινωνία/ Περιορισμένο λεξιλόγιο 

 Η ανάπτυξη του δεν αντιστοιχεί με την χρονολογική του ηλικία (Graham, White, 

Clarke, Carrie, Adams, 2001 όπως αναφέρεται στο Casas, 2001 5).  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, πως οι παραπάνω συμπεριφορές αποτελούν λόγους 

ανησυχίας, όταν η συχνότητα και η ένταση τους είναι μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα παιδιά 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας (Casas, 2001).  

 

3.7 Ομάδα θεραπείας 

Έχοντας αναφερθεί στα είδη των συναισθηματικών διαταραχών, στις δυσκολίες που 

οδηγούν σε αυτές τις διαταραχές, καθώς και στις πρώιμες ενδείξεις για παιδιά από 0-5 

ετών, θα γίνει αναφορά παρακάτω στα επίπεδα πρόληψης αυτών. Η πρόληψη διακρίνεται 

σε τρία επίπεδα, με το κάθε επίπεδο να συνιστά μια στρατηγική. Στόχος των αυτών 

επιπέδων είναι η προώθηση της ψυχικής υγείας κατά την παιδική ηλικία. Τέλος, θα 

παρουσιαστούν εκτενώς, οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες κατά την εφαρμογή αυτών των 

στρατηγικών, καθώς και ο ρόλος τους.  

Επίπεδα στρατηγικών για προώθηση ψυχικής υγείας 

Οι στρατηγικές ποικίλουν ανάλογα με την ένταση και την σκοπιμότητα τους. Ωστόσο, 

βρίσκονται σε ένα συνεχές τριών επιπέδων με πρώτο επίπεδο αυτό της προαγωγής, με 

δεύτερο της πρόληψης και τέλος, το τρίτο επίπεδο της στοχευμένης παρέμβασης (Florida 

State University Center for Prevention and early intervention policy, 2001 όπως αναφέρεται 

στο Casas, 2001). Για την επιτέλεση του σκοπού του καθενός επιπέδου πρωταρχικό ρόλο 

παίζει η συνεργασία ποικίλων ειδικοτήτων. Η διεπιστημονική ομάδα, στόχο έχει την 

συνεργασία πλήθος επαγγελματιών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του κάθε παιδιού και 

να οδηγηθούν σε μια αποτελεσματικότερη παρέμβαση κατά το τρίτο και τελευταίο επίπεδο 

των στρατηγικών. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ειδικοί που συμμετέχουν σε αυτή την 

διαδικασία των τριών επιπέδων και παρατίθεται ο ρόλος τους.  

Ειδικοί ψυχικής υγείας και ο ρόλος τους 

Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας κατά την παιδική ηλικία, προέρχονται από διάφορες 

ειδικότητες και μπορεί να είναι ψυχίατροι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

αναπτυξιαλόγοι και νοσηλευτές. Ο ρόλος τους ποικίλοι ανάλογα με το αντικείμενο του 
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προγράμματος και τις συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφέροντα του προσωπικού και των 

οικογενειών (Casas, 2001).  

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί της ψυχικής υγείας παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών, που 

σχετίζονται με την παρατήρηση του παιδιού, την κοινωνική και συναισθηματική 

αξιολόγηση του και την υποστήριξη και εκπαίδευση των γονέων τους. Ακόμα, οι ειδικοί 

είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς, καθώς και 

παιγνιοθεραπεία. Αποτελούν τους αρμόδιους για την επέμβαση τους σε καταστάσεις 

κρίσεων και έχουν συμβουλευτικό ρόλο στο προσωπικό των προγραμμάτων προσχολικής 

εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να συμπεριλάβουν στη δουλειά τους τις στρατηγικές 

των δύο πρώτων επιπέδων (της προαγωγής και της πρόληψης). Τέλος, οι ειδικοί με κλινική 

εμπειρία διεκπεραιώνουν το τρίτο επίπεδο των στρατηγικών, της στοχευμένης παρέμβασης 

στα παιδιά και στις οικογένειες τους (Casas, 2001). 

Εν κατακλείδι, παρατηρούμε την πληθώρα των αρμοδιοτήτων των ειδικών της ψυχικής 

υγείας και γίνεται φανερή η ουσιώδης συμβολή τους στην αντιμετώπιση των 

συναισθηματικών διαταραχών. Αυτή η συμβολή, επισημαίνεται και μέσα από το ίδιο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς από τις συνεντεύξεις των παιδαγωγών, αποδείχθηκε, πως 

επιζητούν επιπρόσθετο προσωπικό ή συμβούλους που να έχουν εμπειρία στην ψυχική 

υγεία των παιδιών για την καλύτερη προετοιμασία των προγραμμάτων τους (Cutler & 

Gilkerson, 2001 όπως αναφέρεται στο Casas, 2001).  

 

3.8 Ορισμός προβληματικής συμπεριφοράς και κατηγοριοποίηση 

Οι δυσκολίες κατά την κοινωνική- ψυχολογική ή και συναισθηματική κατάσταση του 

παιδιού, έχουν ως αποτέλεσμα την διαταραχή της ψυχολογικής και συναισθηματικής του 

κατάστασης με βασικά συμπτώματα: α) τις συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές 

διαγωγής και β) την κακή αυτοεικόνα και το χαμηλό αυτοσυναίσθημα (Χρηστάκης, 2001). 

Με την ύπαρξη επομένως τέτοιου είδους διαταραχών, πιθανόν να προκύψει η εκδήλωση 

προβληματικής συμπεριφοράς, η οποία δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την καθημερινή 

λειτουργικότητα του παιδιού. Στο τμήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται εκτενώς τα 

προβλήματα συμπεριφοράς.  

Οι μελέτες που ερευνούν τα προβλήματα συμπεριφοράς έχουν σημειώσει σημαντική 

πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αποκτούμε μια 

πληρέστερη εικόνα και μια μεγαλύτερη κατανόηση του φαινομένου (Χρηστάκης, 2001). 

Ποικίλοι όροι έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για να περιγράψουν την αυτή ομάδα 

προβλημάτων συμπεριφοράς όπως: εναντιωματικές, αντιδραστικές, αντικοινωνικές, 

διασπαστικές, διαταρακτικές, διαταραγμένες, επιθετικές συμπεριφορές και τέλος, 

διαταραχές διαγωγής (McMahon & Kotler, 2006· Walker, Ramsey & Gresham, 2004· 

Wilmshurst, 2009 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011). 

 Οι διαταρακτικές συμπεριφορές αποτελούν ένα ευρύ φάσμα, όπου στο ένα άκρο 

βρίσκονται οι πιο συχνές και σοβαρές μορφές επιθετικής συμπεριφοράς, όπως είναι η 

φυσική βία, και στο άλλο άκρο περιλαμβάνονται οι πιο ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς, 



30 
 

όπως αρνητικότητα και αντιδραστικότητα. Επομένως, όταν γίνεται λόγος για προβλήματα 

συμπεριφοράς αναφερόμαστε σε ήπιες δυσκολίες, ενώ όταν μιλάμε για διαταραχές 

συμπεριφοράς νοούνται οι έντονες και συστηματικές εκδηλώσεις (Frick & Kimonis, 2008 

όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011).  

Ωστόσο, παρά την εκτενή έρευνα των προβλημάτων συμπεριφοράς, μια σειρά παραγόντων 

παρακωλύουν την καθιέρωση ενός ενιαίου και κοινώς αποδεκτού ορισμού (Χρηστάκης, 

2001). Ένας από αυτούς τους παράγοντες, μπορεί να θεωρηθεί η έλλειψη έγκυρων και 

αξιόπιστων κριτηρίων για την ακριβή μέτρηση της προσωπικότητας, του άγχους και των 

συμπτωμάτων τα οποία συνεπάγονται τα προβλήματα συμπεριφοράς (Πολυχρονοπούλου, 

1995 όπως αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001). Ακόμα, το γεγονός πως η συμπεριφορά 

αποτελεί αντικείμενο πολλών και διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, με διαφορετικό 

επιστημονικό υπόβαθρο και διαφορετικές προσεγγίσεις δυσχεράνει την επικράτηση ενός 

ορισμού (Χρηστάκης, 2001). Ως ανασταλτικός παράγοντας, έχει υποστηριχτεί και το γεγονός 

πως η συμπεριφορά αποτελεί μια περίπλοκη έννοια και λειτουργία, η οποία επηρεάζεται 

από ποικίλους παράγοντες που δεν είναι πάντα εύκολο να  προσδιοριστούν και να 

εκτιμηθούν. Τέλος, ένας ακόμα συντελεστής, που μπορεί να επιδρά αρνητικά στην 

καθιέρωση του ορισμού, είναι και η μεγάλη ποικιλία στα συμπτώματα και στα 

χαρακτηριστικά των προβλημάτων συμπεριφοράς τα οποία δεν είναι ίδια για όλα τα 

παιδιά, αλλά διαφοροποιούνται και εξατομικεύονται για κάθε περίπτωση (Χρηστάκης, 

2001).  

Λόγω λοιπόν των προαναφερθέντων δυσκολιών, έχουμε ως αποτέλεσμα την διατύπωση 

ποικίλων ορισμών για την δήλωση των προβλημάτων συμπεριφοράς, με τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς τους ακόλουθους. Οι αυτοί ορισμοί παρουσιάζονται από τον 

παλαιότερο στον πιο πρόσφατο για τον εντοπισμό της εξέλιξης τους ανά τα χρόνια. 

1. Όπως αναφέρει σε έκθεση της η Warnock (1978) ‘’Ένα παιδί θεωρείται ότι 

παρουσιάζει διαταραγμένη συμπεριφορά, αν αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να έχει κακή επίδραση στον εαυτό του ή/και στους γύρω του και δεν μπορεί να 

θεραπευτεί από τους γονείς του ή τους δασκάλους του ή άλλους ενήλικες με τη 

συνηθισμένη επαφή μαζί τους, αλλά χρειάζεται ειδική βοήθεια (Χρηστάκης, 2001 

26). 

2. Ορισμός από την Καλαντζή-Azizi, Α. (1980): ‘’Διαταραχές συμπεριφοράς είναι οι 

μορφές (ή τάσεις) συμπεριφοράς οι οποίες ενοχλούν τα ίδια τα παιδιά ή/και το 

περιβάλλον τους, δηλαδή προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα’’ (Χρηστάκης, 2001 

26).  

 

3. Ορισμός από τον Kauffman (1986) για τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς: 

‘’Παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς είναι τα παιδιά τα οποία πολύ συχνά και με 

αξιοσημείωτο (μη συνηθισμένο) τρόπο αντιδρούν στο περιβάλλον τους με 

απαράδεκτους κοινωνικά και ανεπιτυχείς προσωπικά τρόπους, αλλά μπορούν να 

διδαχθούν κοινωνικά περισσότερο αποδεκτή και προσωπικά περισσότερο 

ικανοποιητική συμπεριφορά’’ (Χρηστάκης, 2001 5).  

 



31 
 

4. Η προβληματική και απείθαρχη συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι παρά μία 

στρατηγική με την οποία οι μαθητές αντιδρούν στις συνθήκες της τάξης και τις 

συμπεριφορές του εκπαιδευτικού, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την επιθυμία 

τους για μια πιο ουσιαστική διαπροσωπική σχέση με τον τελευταίο (Estrela, 1986). 

5. Η προβληματική ή διαταραγμένη συμπεριφορά ορίζεται ως εξής από τον νόμο 94 

της ειδικής αγωγής των ΗΠΑ (άρθρο 142): 

‘’Μια κατάσταση κατά την οποία ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία 

εμφανίζονται σε σημαντικό βαθμό ή για μεγάλη χρονική περίοδο: 

α) Ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται σε παράγοντες ευφυΐας, αντίληψης ή 

υγείας, να μαθαίνει το παιδί 

β) Ανικανότητα να δημιουργεί ή να διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό 

διαπροσωπικές σχέσεις με μαθητές και δασκάλους 

γ) Γενική διάχυτη διάθεση και τάση για ατυχήματα και αναιτιολόγητη στεναχώρια  

δ) Τάση να παρουσιάζει φυσικά συμπτώματα ή φόβους επικοινωνίας (π.χ. πόνους 

στην κοιλιά, ζαλάδες κτλ).’’ (Χρηστάκης, 2001 25) 

 

Για να χαρακτηριστεί επομένως μια συμπεριφορά ως προβληματική ή διαταραγμένη, θα 

πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: Αρχικά η 

συμπεριφορά πρέπει να επιφέρει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα στο ίδιο το παιδί ή /και 

στο περιβάλλον του και έπειτα, να μην είναι θεραπεύσιμη η συμπεριφορά από τα πρόσωπα 

της καθημερινής ζωής του παιδιού, αλλά να απαιτείται ειδική βοήθεια από κατάλληλους 

επαγγελματίες (Χρηστάκης, 2001). 

 

Κατηγοριοποίηση 

Η κατηγοριοποίηση και η ταξινόμηση των διαταραχών που εντάσσονται στο πεδίο των 

προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Η δυσκολία αυτή, έγκειται 

αφενός στο μεγάλο εύρος των προβλημάτων συμπεριφοράς και αφετέρου στην 

διαφοροποίηση της κάθε διαταραχής που εντάσσεται στην αυτή κατηγορία. Οι διαταραχές 

αυτές παρουσιάζουν μια ποικιλία ως προς τη μορφή, τη σοβαρότητα και την ηλικία έναρξης 

των προβλημάτων, πράγμα που δυσχεραίνει την κατάταξη τους (Frick & Ellis, 1999 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011). Επιπλέον, παρατηρείται μια εξαιρετική 

μεταβλητότητα/ανομοιογένεια ως προς την ένταση των συμπτωμάτων, την αναπτυξιακή 

τους πορεία προς την διαταραχή, την πρόγνωση, καθώς και τον τρόπο αντίδρασης στις 

θεραπευτικές παρεμβάσεις (Frick & Morris, 2004· PMD, 2006 όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2011). Παρά τις δυσκολίες για την ταξινόμηση των διαταραχών παρατίθεται ο 

διαχωρισμός ανάμεσα στις διασπαστικές συμπεριφορές και στις αντικοινωνικές 

διαταραχές.  

Οι διασπαστικές συμπεριφορές περιλαμβάνουν: 

 Συμπεριφορικά προβλήματα και προβλήματα διαγωγής 

 Εναντιωματική/ προκλητική διαταραχή 
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 Υπερκινητικότητα ή το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ (Κάκουρος & Μαναδιάκη, 2001 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011 47) 

Οι συμπεριφορές αυτής της κατηγορίας, είτε εμφανίζονται συγχρόνως όλες μαζί είτε σε 

διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους (American Psychiatric Assosiation, 2000· Lahey, 

McBurnett & Loeber, 2000· Psychodynamic Diagnostic Manual, 2006  όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2011).  

Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες οι διαταραχές διαγωγής, η 

εναντιωματική/προκλητική διαταραχή και η υπερικινητικότητα/σύνδρομο ΔΕΠ-Υ, 

θεωρούνται σύμφωνα με το στατιστικό και διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM, οι πιο 

συνηθισμένες μορφές προβλημάτων συμπεριφοράς στην πρώτη σχολική ηλικία (ΑΡΑ, 2000 

όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011). Ακόμα, βάση του εγχειριδίου, ο όρος 

‘’διαταραχές διαγωγής’’ παραπέμπει στις πιο σοβαρές μορφές διαταραχών συμπεριφοράς 

(Μόττη-Στεφανίδου, Παπαθανασίου & Λαρδούτσου, 2004 όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2011 47). Πιο συγκεκριμένα, θεωρούνται ‘’οι ενέργειες και οι στάσεις του 

παιδιού που δεν ταιριάζουν με την ηλικία του και αναφέρονται σε σταθερά στον χρόνο 

πρότυπα αντικοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους 

(συνομηλίκους, γονείς, δασκάλους κλπ)’’ (Burke, Loeber & Birmaher, 2002 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011 47).  

Τέλος, ως προς την εναντιωματική/ προκλητική διαταραχή, η εμφάνιση της στην παιδική 

ηλικία εκφράζεται από ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο αρνητικής, προκλητικής 

ανυπακοής και εχθρικής συμπεριφοράς προς τους δασκάλους, τους ενηλίκους και κυρίως, 

προς τους εκπροσώπους μιας αρχής (American Psychiatric Association, 2000 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011).  

Οι αντικοινωνικές διαταραχές περιλαμβάνουν: 

 Επιθετικές ενέργειες εναντίον φυσικών προσώπων 

 Βανδαλισμούς 

 Παραβατικές συμπεριφορές 

 Χρήση ουσιών στην εφηβεία 

 Σοβαρά διαπροσωπικά και κοινωνικά προβλήματα 

Η συχνότητα, η ένταση και η έκταση των προαναφερθέντων πράξεων σχετίζονται με την 

σοβαρότητα της διαταραχής, καθώς και με τα επιπρόσθετα ψυχολογικά προβλήματα του 

ατόμου (Mash & Wolfe, 1999 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011). Πιο συγκεκριμένα, 

ως προς την πρώτη κατηγορία των αντικοινωνικών διαταραχών, για να οριστεί μια 

συμπεριφορά ως επιθετική υπάρχουν ποικίλοι τρόποι κατηγοριοποίησης. Ορισμένοι από 

αυτούς είναι: 1) Η εμφανής επιθετικότητα (σε καταστάσεις λεκτικής, φυσικής βίας κλπ.), 2) 

συγκαλυμμένη επιθετικότητα (σε καταστάσεις όπου το υποκείμενο οδηγείται σε πράξεις 

κλοπής, λέει ψέματα κλπ.) (Frick & Kimonis, 2008 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011 

54), 3) η συντελεστική και εχθρική επιθετικότητα (με σκοπό την απόκτηση ή την διατήρηση 

κάποιου επιθυμητού πράγματος) (Vitaro & Bredgen, 20005 όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2011 55) και τέλος, 4) η  καταστρεπτική και μη καταστρεπτική συμπεριφορά 

(Frick & Kimonis, 2008  όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011 55). 
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3.9 Κριτήρια αξιολόγησης της συμπεριφοράς 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί 

η γνώση για το είδος και τον βαθμό του προβλήματος. Μέσα από την συστηματική 

αξιολόγηση της συμπεριφοράς, λαμβάνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να 

οδηγηθούμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ωστόσο, η αξιολόγηση αποτελεί μια 

απαιτητική διαδικασία, καθώς αφενός είναι φανερός ο υποκειμενικός παράγοντας και 

αφετέρου απουσιάζουν τα αντικειμενικά κριτήρια εκτίμησης της συμπεριφοράς 

(Χρηστάκης, 2001).  

Πληθώρα κριτηρίων έχουν οριστεί κατά καιρούς με στόχο την αξιολόγηση και εκτίμηση της 

συμπεριφοράς, με επικρατέστερη την άποψη του Παρασκευόπουλου (1998 όπως 

αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001), ο οποίος πρότεινε τα λειτουργικά κριτήρια που είτε 

βοηθούν είτε δυσχεραίνουν τόσο την ενδοπροσωπική όσο και την διαπροσωπική  

προσαρμογή του παιδιού. Ωστόσο, παρά τα ποικίλα κριτήρια που έχουν εμφανιστεί, 

επικρατεί ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών, στο ότι η σοβαρότητα των προβλημάτων 

εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν και ως 

κριτήρια ελέγχου και αξιολόγησης της συμπεριφοράς. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Η συχνότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς 

2. Η ένταση με την οποία εκδηλώνεται η συμπεριφορά 

3. Η διάρκεια εμφάνισης των συμπτωμάτων 

4. Η ταυτόχρονη εμφάνιση και άλλων συμπτωμάτων  

(Πολυχρονοπούλου, 1995 όπως αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001 27) 

5. Η πιθανότητα να έρθει το παιδί αντιμέτωπο με τον νόμο  

(Kirk & Gallagher, 1986  όπως αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001 27) 

6. Η αδυναμία του παιδιού να αποφύγει την προβληματική συμπεριφορά χωρίς ειδική 

βοήθεια (Χρηστάκης, 2001 27) 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, αφενός δεν είναι αναγκαία η συνύπαρξη όλων των 

παραπάνω κριτηρίων για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά προβληματική ή διαταραγμένη, 

και αφετέρου, τα κριτήρια δεν χρησιμοποιούνται με απόλυτο τρόπο. Όταν επομένως, μια 

συμπεριφορά είναι ακραία, είναι αναγκαίο να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή ανεξάρτητα 

από την συχνότητα εμφάνισης της (Χρηστάκης, 2001). 

 

3.10 Αίτια 

Για να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε μια συμπεριφορά και να εντοπίσουμε τους 

παράγοντες που την προκαλούν, είναι σκόπιμο να ελεγχθούν τέσσερις περιοχές της ζωής 

του παιδιού. Αρχικά, πρέπει να εντοπιστεί η σχέση του δασκάλου με το παιδί, καθώς και το 

περιβάλλον της τάξης, έπειτα η σχέση του παιδιού με τους συμμαθητές του, στην συνέχεια 

να ακολουθήσει ο έλεγχος των οικογενειακών συνθηκών και τέλος να εντοπιστεί το ιατρικό 

ιστορικό του παιδιού (Χρηστάκης,2001).  
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Με την γνωστοποίηση των αιτιών που προκαλούν την προβληματική συμπεριφορά, οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να οργανώσουν τη ζωή τους, ώστε να 

δικαιολογούν τις δυσκολίες των παιδιών και να προσανατολίζουν τις δράσεις τους με στόχο 

την βελτίωση της συμπεριφοράς τους (McNamara, & Moreton, 1999  όπως αναφέρεται στο 

Χρηστάκης, 2001). Κρίνεται επομένως αναγκαίο, να εντοπιστούν οι αυτοί παράγοντες που 

προκαλούν την εμφάνιση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ώστε να αποκτήσουν γονείς και 

επαγγελματίες μια ακριβέστερη κατανόηση του προβλήματος, αλλά και να οδηγηθούν στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του. Οι ποικίλες θεωρίες που έχουν αναφερθεί στον 

προσδιορισμό, στην μελέτη και στην ερμηνεία αυτών των παραγόντων, μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τρις κατευθύνσεις: Α) Ψυχοδυναμική κατεύθυνση, Β) 

Συμπεριφοριστική κατεύθυνση και Γ) Γνωστικό-συμπεριφορική κατεύθυνση (Χρηστάκης, 

2001).  

Κατά την πρώτη κατεύθυνση, σύμφωνα με τη Φροϋδική άποψη ‘’η διαταραχή της 

συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα ενδοψυχικών συγκρούσεων’’ (Χρηστάκης, 2001).  Τα 

προβλήματα συμπεριφοράς επομένως των παιδιών οφείλονται σε ενδοψυχικές 

συγκρούσεις και τραύματα που τους δημιουργούνται κατά την νηπιακή τους ηλικία.  

Σύμφωνα με την δεύτερη κατεύθυνση, η διαταραχή της συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα 

εξωτερικών συγκρούσεων του παιδιού με το περιβάλλον (Watson, 1913 όπως αναφέρεται 

στο Χρηστάκης, 2001). Βάση αυτής της άποψης, στην μελέτη της συμπεριφοράς δεν δίνεται 

σημασία στο παρελθόν ή την συγκινησιακή κατάσταση του παιδιού, αλλά μόνο στην τωρινή 

του συμπεριφορά και στην εξάλειψη της (Χρηστάκης, 2001).  

Ωστόσο, η επικρατέστερη των κατευθύνσεων, η γνωστική προσέγγιση, υποστηρίζει σχετικά 

με τους αιτιολογικούς παράγοντες πως εκείνοι εντοπίζονται και στο ίδιο το παιδί και στις 

γνωστικές του λειτουργίες, ή/και στις σχέσεις του με το περιβάλλον (οικοσυστημική 

προσέγγιση) (Χρηστάκης, 2001). Ειδικότερα, αναφορικά με τους εγγενής παράγοντες του 

παιδιού που σχετίζονται με την εμφάνιση των προβληματικών συμπεριφορών, οι 

νεοσυμπεριφοριστές αναδεικνύουν τον ρόλο των ‘’ενδιάμεσων μεταβλητών’’. Με το όρο 

‘’ενδιάμεσες μεταβλητές’’ νοούνται όλες οι γνωστικές διεργασίες και οι συναισθηματικοί 

παράγοντες του παιδιού, που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο ερέθισμα και την εκδήλωση 

της συμπεριφοράς (Χρηστάκης, 2001 70). Κατά αυτόν  τον τρόπο, η συμπεριφορά του 

παιδιού επηρεάζεται τόσο από τις γνωστικές του λειτουργίες, όσο και από τα ίδια του τα 

συναισθήματα. Αυτή η διαπίστωση πιθανόν να οδηγήσει σε νέους ορίζοντες για την 

διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών, δια μέσου τις παρέμβασης μας τόσο στις 

γνωστικές (ή γνωσιακές ή μαθησιακές) λειτουργίες του παιδιού, όσο και στην 

συναισθηματική του κατάσταση.  

Ευρώπη και ΗΠΑ, κατά την δεκαετία του 1960 στράφηκαν εκτενέστερα στην αναζήτηση των 

περιβαλλοντικών παραγόντων που ευθύνονται για την εμφάνιση των προβληματικών 

συμπεριφορών. Ως απόρροια της εντατικής αυτής εργασίας, αποφάνηκε η στενή σχέση της 

προβληματικής συμπεριφοράς με την δυσμενή λειτουργία των  κοινωνικοποιητικών δομών 

του σχολείου, της οικογένειας και γενικότερα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Τα 

νέα αυτά δεδομένα, γνωστοποιήθηκαν έπειτα από την επέμβαση των σχολικών 

ψυχολόγων. Οι αυτοί επαγγελματίες, επισήμαναν πως η κακή προσαρμογή των παιδιών 
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αποτελούσε απόρροια της αλληλεπίδρασης των χαρακτηριστικών τους και των παραγόντων 

ή συνθηκών του περιβάλλοντος (οικοσυστημική προσέγγιση). Οι καινούργιες αυτές 

πληροφορίες, είχαν ως αποτέλεσμα αφενός, την αλλαγή της στάσεις των γονέων και των 

εκπαιδευτικών στα παιδιά που εκδήλωναν προβλήματα συμπεριφοράς και αφετέρου, την 

επισήμανση της οικοσυστημικής προσέγγισης. Η αυτή προσέγγιση τονίζεται μέσα από το 

συμπέρασμα πως: ‘’Τα προβλήματα συμπεριφοράς εξετάζονται πλέον με κριτήριο, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, την παθολογία του περιβάλλοντος και στις λιγότερες 

περιπτώσεις την παθολογία του παιδιού’’ (Χρηστάκης, 2001 71).  

Οι αιτιολογικοί παράγοντες όπου ευθύνονται για την προβληματική συμπεριφορά, 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρις ομάδες: 1) Στην  κοινωνική τάξη και εθνικότητα 

(την σύνδεση της κοινωνικής τάξης και της εθνότητας με τα προβλήματα συμπεριφοράς 

απέδειξαν οι έρευνες των Charlon & David, 1989) (Χρηστάκης, 2001), 2) στο 

αυτοσυναίσθημα και 3) στους ψυχολογικούς παράγοντες.  

‘Ένας ακόμα δόκιμος τρόπος κατάταξης τους, αποτελεί ο διαχωρισμός τους σε δύο ομάδες: 

Α) Εσωτερικούς ή ενδογενείς ή οργανικούς παράγοντες.                                                                                     

Σε αυτή την κατηγορία η συμπεριφορά επηρεάζεται από εσωτερικούς ή οργανικούς ή 

βιολογικούς παράγοντες και περιλαμβάνει:                                                                                                                                         

σωματικές αναπηρίες, εγκεφαλικές βλάβες, λειτουργικές διαταραχές, βιομηχανικές 

ανωμαλίες, ενδοψυχικές συγκρούσεις, κληρονομική προδιάθεση και την ανάπτυξη του 

παιδιού. Ακόμα περιλαμβάνονται οι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως μαθησιακές δυσκολίες 

και μηχανισμοί άμυνας ή προσαρμογής, καθώς και το αυτοσυναίσθημα των παιδιών στο 

οποίο συγκαταλέγονται η εκτίμηση και η σπουδαιότητα του αυτοσυναισθήματος. Τέλος, σε 

αυτή την πρώτη κατηγορία εντάσσεται και η τάση να αισθάνονται ένοχα για την 

συμπεριφορά τους (Χρηστάκης, 2001).    

 

Β) Εξωτερικούς ή εξωγενείς ή περιβαλλοντικούς.                                                                               

Πλήθος ερευνητών καταλήγουν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων 

συμπεριφοράς οφείλονται σε αυτή την κατηγορία, η οποία συμπεριλαμβάνει 

οικογενειακούς, σχολικούς και κοινωνικούς παράγοντες (οικοσυστημική προσέγγιση) 

(Χρηστάκης, 2001). Πιο συγκεκριμένα, στο οικογενειακό περιβάλλον περιλαμβάνονται: Οι 

εμπειρίες του παιδιού από την οικογένεια, η σχέση του παιδιού με τα πρόσωπα της 

οικογένειας, η οργάνωση, η δομή και η εσωτερική λειτουργία της οικογένειας, η αγωγή που 

δέχεται το παιδί και τέλος, οι συνθήκες ζωής τους. Στο σχολικό περιβάλλον 

συγκαταλέγονται: Το εκπαιδευτικό σύστημα, τα προγράμματα, οι μέθοδοι διδασκαλίας, η 

οργάνωση και η λειτουργία του σχολείου και της τάξης και τέλος, η στάση του δασκάλου 

προς τους μαθητές. Τέλος, ως προς το κοινωνικό περιβάλλον, αναφέρονται: οι συνθήκες και 

η ποιότητα ζωής της κοινωνίας και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Χρηστάκης, 2001).  

 

Ωστόσο, σύμφωνα με την σύγχρονη βιβλιογραφία, οι συμπτωματικές αντιδράσεις των 

παιδιών και οι παρεκκλίσεις στην συμπεριφορά τους δεν προσεγγίζονται πλέον 

αποκλειστικά και μόνο ως ένα ατομικό πρόβλημα, αλλά ως αποτέλεσμα δυναμικών 

αλληλεπιδράσεων πολλών και σύνθετων παραγόντων, οι οποίοι διαμόρφωσαν τις συνθήκες 
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για την εκδήλωση μιας ανάλογης συμπεριφοράς, στάσης ή την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

(προβληματικών) στρατηγικών διαχείρισης/ επίλυσης προβλημάτων (μηχανισμοί άμυνας). 

Οι στρατηγικές αυτές στηρίζονται συνήθως σε αντίστοιχα εσωτερικευμένα γνωστικό- 

συναισθηματικά σχήματα ( ‘’internal scripts/mental representations/ cognitive schemata) ή 

σε εσωτερικευμένα λειτουργικά πρότυπα συμπεριφοράς (internal working models) (Fonagy, 

2014 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Οι αυτές θεωρήσεις προωθούν ένα 

πολυπαραγωντικό μοντέλο ερμηνείας της συμπεριφοράς, χωρίς απαραίτητα να 

προβλέπουν τις βιολογικές προδιαθέσεις. Σε θεωρητικό επίπεδο οι περισσότερες από αυτές 

τις προσεγγίσεις έχουν ενσωματώσει το συστημικό και αλληλεπιδραστικό/ συνδιαλλακτικό 

(transactional) μοντέλο ανάλυσης της συμπεριφοράς, αλλά και δεδομένα από διαχρονικές 

μελέτες οι οποίες την τελευταία δεκαετία χρησιμοποίησαν περισσότερο εκλεπτυσμένα 

μεθοδολογικά εργαλεία και στατιστικές μεθόδους ανάλυσης (Cartet, Gray, Baillargeon & 

Wakschlag, 2013 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα μοντέλα, τα σύγχρονα μοντέλα ερμηνείας της 

προβληματικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία, θεωρούν με βάση αυτή τη νέα 

φιλοσοφία προσέγγισης, ότι πολλαπλοί παράγοντες μέσα και έξω από το παιδί 

συνεπιδρούν με τρόπο δυναμικό και συχνά δύσκολα προβλέψιμο (Lewis, 2014 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Από την άλλη ωστόσο, ποικίλοι κοινοί παράγοντες 

πιθανόν να προκαλέσουν διαφορετικές εκβάσεις στην εξέλιξη της συμπεριφοράς και της 

λειτουργίας του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών αντιδράσεων. 

Ακόμα, έχει αναφερθεί πως για την ανάπτυξη μιας ταυτόσημης διαταραχής είτε σε παιδική 

είτε σε εφηβική ηλικία, υπάρχουν πολλαπλές και ποιοτικά διαφορετικές διαδρομές. 

Ωστόσο, παρότι η σύγχρονη ψυχοπαθολογία ερμηνεύει ακόμα τις συναισθηματικές 

δυσλειτουργίες και τις συμπεριφορικές παρεκκλίσεις των παιδιών με βάση κυρίως το 

μοντέλο των διαταραχών, λαμβάνει υπόψη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό παραμέτρους που 

σχετίζονται με τις αναπτυξιακές φάσεις και ανάγκες του παιδιού, καθώς και ζητήματα που 

αφορούν στην ενδοψυχική δυναμική και στην ποιότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων 

(Solomon, 2011 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

Η εισαγωγή της έννοιας των ‘’παραγόντων κινδύνου’’ αποτέλεσε το πρώτο επιστημολογικό 

παράδειγμα της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας το οποίο σηματοδότησε μια πιο 

διευρυμένη οικοσυστιμική προσέγγιση των προβληματικών καταστάσεων της παιδικής 

ηλικίας. Η έννοια αυτή εισήχθη στην ψυχοπαθολογία από την ιατρική, με την λογική της 

πρόβλεψης και του εντοπισμού των παραμέτρων που καθιστούν ευάλωτες ορισμένες 

ομάδες παιδιών (ομάδες κινδύνου) στο να αναπτύξουν δυσλειτουργικές μορφές 

συμπεριφοράς, όπως επιθετικότητα και αντικοινωνικές τάσεις (Frick, 2009 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Η έννοια των παραγόντων κινδύνου ενταγμένη σε μια 

συνδιαλλακτική (transactional) οπτική, αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο μεθοδολογικό 

εργαλείο ανάλυσης για την κλινική ψυχολογία και την ειδική αγωγή, στο μέτρο που 

σηματοδοτεί μια ρήξη με την στατική αντίληψη της ενδογενούς ψυχοπαθολογίας/ 

υστέρησης, παρά το γεγονός ότι οι διαταραχές εμφανίζονται και εκφράζονται μέσα από τις 

(προβληματικές) λειτουργίες του παιδιού (Khalnou & Wray, 2014 όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2017).  
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Με την παραπάνω λογική η προκλητική/αντιδραστική συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί 

έναν μηχανισμό άμυνας ή να είναι η ταύτιση με ένα δυναμικό (συγκεκαλυμμένα επιθετικό) 

πρότυπο που ο πατέρας προβάλλει πάνω στο παιδί ή απαιτεί από το παιδί να 

συμμορφώνεται με αυτό. Τα παιδιά δεν είναι παθητικοί δέκτες ερεθισμάτων/ εμπειριών 

καθώς πάντα έχουν ένα δικό τους τρόπο να αντιλαμβάνονται και να αντιδρούν στην 

εξωτερική πραγματικότητα, επηρεάζοντας την είτε προς το καλύτερο, είτε προς το 

χειρότερο. Όταν όμως αυτές οι βιωματικές αλληλεπιδράσεις είναι σταθερές και διαχρονικές 

και επιβάλλονται από τους γονείς είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται στα παιδιά 

αρνητικά συναισθήματα και εσωτερική σύγχυση, προβληματικές συμπεριφορές, ως 

αντίδραση στην αποδιοργανωτική πραγματικότητα που τους επιβάλλεται. Πολλά παιδιά 

που ζουν σε προβληματικά, δυσλειτουργικά, ασταθή ή ακραία οικογενειακά περιβάλλοντα, 

βιώνουν εσωτερικές εντάσεις και αισθήματα σύγχυσης, καθώς έντονες αμφιβολίες σε 

σχέση με την εξωτερική πραγματικότητα και την ικανότητα τους να προσαρμόζονται ή να 

συνδέονται με τους άλλους με έναν ισορροπημένο τρόπο. Τα παιδιά αυτά λειτουργούν με 

μια χαρακτηριστική συναισθηματική αστάθεια ή με έντονη διασπαστικότητα στην 

συμπεριφορά τους καθώς δεν έχουν βιώσει σταθερά και ασφαλή πλαίσια αναφοράς και οι 

γονείς τους δεν έχουν λειτουργήσει ως θετικά εσωτερικευμένα πρότυπα ώστε να τα 

βοηθήσουν να εξελιχθούν συναισθηματικά, γνωστικά και συμπεριφορικά με έναν 

ισορροπημένο και θετικά κοινωνικό τρόπο (Place & Elliott, 2014 όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2017).  

 

Οι έρευνες δείχνουν πως τα παιδιά από πολύ νωρίς αναπτύσσουν στοιχειώδεις ή πιο 

οργανωμένες ψυχικές αναπαραστάσεις/ γνωστικά σχήματα τα οποία καθορίζουν την 

αντίληψη τους για το περιβάλλον. Η συμπεριφορά βέβαια απαρτίζεται από ένα μείγμα 

ποικίλων στοιχείων, (γνωστικό-συναισθηματικών), εσωτερικευμένων με βάση τις 

ενεργητικές συνδιαλλαγές, την παθητική μάθηση και την επιβολή ή μίμηση εξωγενών 

προτύπων (Mikulincer & Shaver, 2015 Κουρκούτας, 2017). Οι πρώιμες επαναλαμβανόμενες 

διαπροσωπικές εμπειρίες καθορίζουν τις ικανότητες συναισθηματικής και συμπεριφορικής 

αυτορρύθμισης (Schore, 2003 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Με βάση αυτές τις 

επαναλαμβανόμενες διαχρονικά εμπειρίες συναισθηματικής αλληλεπίδρασης, 

αναπτύσσεται αυτό που ονομάζουμε ‘’κοινωνικός εγκέφαλος’’ ή ΄΄συναισθηματική’’ και 

‘’κοινωνική νοημοσύνη’’, καθώς και οι ψυχικές/ συμβολικές λειτουργίες  (‘’mentalizing 

skills’’) που αποτελούν την βάση κάθε ψυχικής πραγματικότητας και της ικανότητας να 

συνδεόμαστε και να επενδύουμε στους άλλους (Fonagy, 2014 όπως αναφέρεται στο 

Κουρκούτας, 2017). Σε πολλές περιπτώσεις παιδιών με διάχυτες συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές δυσκολίες, έντονη ανωριμότητα και διαταραχές δεσμού, το περιβάλλον 

και ως ένα βαθμό και το ίδιο το παιδί έχουν αποτύχει να αναπτύξουν τις ψυχικές 

ικανότητες συμβολοποίησης (εσωτερικευμένα πρότυπα λειτουργίας/ internal working 

models/ mentalization skills) που αποτελούν την βάση της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης (Sharp 

& Venta, 2015 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Το αποτέλεσμα είναι αυτά τα 

παιδιά να μην καταφέρνουν να διασφαλίσουν μια θέση στο σχολικό πλαίσιο/ τάξη και να 

μην μπορούν να επενδύσουν μαθησιακά ή να εξελιχθούν γνωστικά και κατά συνέπεια να 

απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της τάξης για να 

αντιμετωπιστεί η συμπεριφορική διασπαστικότητα που εκφράζει την αντίστοιχη ψυχική 

(Austin & Sciarra, 2016 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  
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Σε αυτή την οπτική οι εξωτερικοί παράγοντες με όλες τις αποχρώσεις και το φάσμα 

επικινδυνότητας θεωρείται ότι δρουν σε διάφορες φάσεις και με διαφορετική κάθε φορά 

ένταση σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας του παιδιού (συμπεριφορικό, γνωστικό, 

αναπαραστατικό, συναισθηματικό κλπ.), συμβάλλοντας σημαντικά όχι μόνο στην ανάπτυξη 

αλλά και στην διατήρηση/ ενίσχυση των συμπτωματικών αντιδράσεων του παιδιού, λόγω 

της μεγάλης εξάρτησης του από τη λειτουργία, τα μοντέλα σχέσεων/ συμπεριφοράς και τις 

ψυχικές επενδύσεις των γονέων (Kourkoutas, 2012 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 

2017). Ακολούθως, η εισαγωγή της έννοιας των ‘’συσσωρευμένων’’ και ‘’προσθετικών’’ 

παραγόντων κινδύνου στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία βοήθησε να αναπτυχθεί ένα 

μοντέλο το οποίο προάγει μια διαχρονική και συνδιαλλακτική (transactional) οπτική στην 

μελέτη των αρνητικών επιπτώσεων στις ψυχικές και τις συμπεριφορικές λειτουργίες του 

παιδιού και εφήβου (Sameroff, 2014 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

Εν κατακλείδι, η ανάδυση κάποιας μορφής ψυχικής και συμπεριφορικής δυσλειτουργίας, 

θεωρείται σήμερα αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης αρνητικών ενδογενών (όπως ο δύσκολος 

χαρακτήρας) και εξωγενών παραγόντων, οι οποίοι δρουν διαχρονικά και συσσωρευτικά 

(Sameroff, 2009 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Όσο περισσότερες αρνητικές 

παράμετροι υπάρχουν στο πλαίσιο της ζωής του παιδιού, τόσο πιο αυξημένος είναι ο 

κίνδυνος να αναπτυχθεί κάποια μορφή ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας (Sameroff, 2014 

όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Στην ενότητα που ακολουθεί αναλύονται 

διεξοδικά οι αυτοί παράμετροι που πιθανόν να λειτουργήσουν ως παράγοντες 

επικινδυνότητας στην εμφάνιση της προβληματικής συμπεριφοράς.   

 

 

3.11 Παράγοντες επικινδυνότητας για την προβληματική συμπεριφορά 

Πλήθος ερευνών, έχουν δείξει πως οι πρώιμες αρνητικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας 

πιθανόν να οδηγήσουν σε μετέπειτα εκδήλωση προβληματικής συμπεριφοράς 

(Christenson, Hirsh & Hurley, 1997· Elliot, Cummingham, Linder, Colangelo & Gross, 2005· 

Fiese, Wilder & Bichham, 2000· Maughan, 2001· Patterson, Capal & Bank, 1992 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2011). Σε αυτή επομένως την ενότητα θα αναφερθούν οι 

παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν μετέπειτα στην εκδήλωση της προβληματικής 

συμπεριφοράς. Η διαφορετική κατηγοριοποίηση αυτών των παραγόντων από τους 

αιτιολογικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω βασίζεται στην μικρότερη επιρροή 

των παραγόντων επικινδυνότητας κατά την εμφάνιση προβληματικής συμπεριφοράς σε 

σχέση με τα προαναφερθέντα αίτια.  

Ο Greenberg (1993 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000), έπειτα από σειρά ερευνών, 

εντόπισε τους αναπτυξιακούς παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση των διαταραχών 

και τους κατέταξε σε τέσσερις ομάδες. Οι ομάδες αυτές αποτελούνταν από: Α) τους 

αγχωγόνους παράγοντες της οικογένειας, Β) τη φύση της πειθαρχίας που επιβάλλεται στα 

παιδιά, Γ) τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της 

ιδιοσυγκρασίας ή των νευρολογικών παραγόντων και Δ) την ποιότητα του δεσμού/ της 

προσκόλλησης. Τα αποτελέσματα αυτά του Greenberg, βρέθηκαν σε ομοφωνία με το 

προγενέστερο σχεδιάγραμμα του Herbet (1981 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000).  
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Α) Αγχογόνους παράγοντες στην οικογένεια 

Πλήθος ερευνητών έχει ασχοληθεί κατά καιρούς, με την σύνδεση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς και τη χαμηλή κοινωνικό-οικονομική οικογενειακή κατάσταση (Sutton, 

2000). Ωστόσο, παρότι δυσχερείς οικογενειακές συνθήκες μπορεί να επιφέρουν 

απομόνωση, χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και φτωχικές κατοικίες, δεν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς όλα τα παιδιά που προέρχονται από αυτά τα περιβάλλοντα. 

Για την καλύτερη κατανόηση της σύνδεσης, των οικογενειακών πιέσεων και των 

διαταραχών των παιδιών, χρησιμοποιείται ο Δείκτης Οικογενειακής Αντιξοότητας του 

Rutter (Rutter & Quinton, 1997 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000).  

Σύμφωνα με τον δείκτη, παρατίθενται έξι οικογενειακές συνθήκες που μπορούν να 

προκαλέσουν προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά. Αυτές οι συνθήκες περιλαμβάνουν: 

Πατέρα σε ρόλο ανειδίκευτου εργάτη, τουλάχιστον τέσσερα παιδιά ή περισσότερα από ένα 

άτομο για κάθε δωμάτιο του σπιτιού, την συνεχή συζυγική ασυμφωνία ή μονογονεική 

οικογένεια, την μητρική κατάθλιψη ή νεύρωση, την εγκληματικότητα του πατέρα και τέλος, 

την φροντίδα του παιδιού από ίδρυμα που να ξεπερνά σε διάρκεια την μια εβδομάδα 

(Rutter & Quinton, 1997  όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000).  

Β) Τη φύση της πειθαρχίας που επιβάλλεται στα παιδιά 

Αναφορικά με την φύση της πειθαρχίας που λαμβάνουν τα παιδιά, η Sutton (1995 όπως 

αναφέρεται στο Sutton, 2000) δήλωσε πως η σχέση της ποιότητας γονέα-παιδιού καθώς και 

το είδος της πειθαρχίας που λαμβάνουν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

προβληματικής συμπεριφοράς. Ακόμα, επισήμανε, πως γονείς που έχουν οι ίδιοι δεχτεί 

σκληρότητα στην παιδική τους ηλικία θα εφαρμόσουν αυστηρούς και επιθετικούς τύπους 

συμπεριφοράς και στα παιδιά τους. Σε αυτή την περίπτωση μια παρέμβαση αποτελεί 

δύσκολο εγχείρημα, καθώς τα μοντέλα συμπεριφοράς έχουν παγιωθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την επιβολή της φυσικής τιμωρίας, τα παιδιά πιθανόν να 

βιώνουν το φόβο της συχνής ‘’επίθεσης’’. Η αυτή ‘’επίθεση’’, μπορεί να έχει την μορφή της 

φυσικής βίας, της συναισθηματικής, ή να περιλαμβάνει ένα συνδυασμός των δύο. Ακόμα, 

υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένα παιδιά να αισθάνονται έντονη αγωνία και ανασφάλεια, που 

πιθανόν  να οδηγήσει σε τάσεις απόσυρσης. Επιπροσθέτως, συχνή είναι η πρόκληση της 

μίμησης προτύπου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς από τα παιδιά 

αλλά και την εμφάνιση έντονου θυμού και επιθετικότητας ως αντίποινα λόγω του πόνου 

και της ταπείνωσης. Τέλος, ως απόρροια της φυσικής τιμωρίας μπορεί να επέλθει η 

δημιουργία ανασφαλούς δεσμού με τους γονείς που τους κακοποιούν (Sutton, 2000). 

Γ) Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοσυγκρασίας 

ή των νευρολογικών παραγόντων  

Ένας ακόμα, από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες επικινδυνότητας των προβλημάτων 

συμπεριφοράς αποτελούν και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Ο Thomas και 

Chess (1977 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000), ασχολήθηκαν με τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ανάμεσα σε αδέλφια και κατηγοριοποίησαν τα παιδιά 



40 
 

σε τρεις τύπους προσωπικότητας, στον ‘’Εύκολο’’, στον ‘’Δύσκολο’’ και στον 

‘’Βραδύψιχυκό’’.  

Με την όρο ‘’εύκολος’’ όρισαν τα υπάκουα και ευπροσάρμοστα παιδιά τα οποία, υιοθετούν 

σταθερά προγράμματα και ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα και νοιώθουν ικανοποίηση. Τα 

‘’δύσκολα’’ παιδιά ορίστηκαν τα λιγότερο ευπροσάρμοστα τα οποία δυσκολεύονται να 

ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα και δείχνουν πιο ευερέθιστα σε νέες καταστάσεις. Τέλος, τα 

‘’βραδύψυχικά’’ θεωρείται μια ενδιάμεση κατηγορία των δύο προηγούμενων. 

Δυσκολεύονται να αποκτήσουν ένα πρόγραμμα αλλά έπειτα είναι εύκολο να τα χειριστείς 

(Sutton, 2000).  

Ως προς τους νευρολογικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 

συμπεριφοράς, είναι ευρέως γνωστή η επίδραση του καπνίσματος κατά την περίοδο της 

κύησης. Το κάπνισμα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης έπειτα από σωρεία ερευνών 

αποδείχθηκε υπαίτιος παράγοντας, τόσο για καταστάσεις νευρολογικών διαταραχών στα 

έμβρυα, όσο και για περιπτώσεις εμβρυακής και βρεφικής θνησιμότητας. Ένα 

χαρακτηριστικό που θεωρείται οργανική η αιτιολογία του (τουλάχιστον έως ένα βαθμό) 

είναι το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ (Sutton, 2000).  

Δ) Την ποιότητα του δεσμού/προσκόλλησης  

Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία των παραγόντων επικινδυνότητας για την εμφάνιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς, αποτελεί η ποιότητα της προσκόλλησης γονέα και παιδιού. Ο 

όρος του ‘’δεσμού’’ εισήχθη από τον Bowlby (1969  όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000 37) 

και αναφέρεται ‘’στο σύνολο των συμπεριφορικών και συναισθηματικών αντιδράσεων που 

δείχνουν τα βρέφη προς τα κύρια πρόσωπα φροντίδας σε καταστάσεις άγχους’’. ‘’Αυτές οι 

συμπεριφορικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, έχουν σαν στόχο την μείωση της 

διέγερσης και την αποκατάσταση ενός αισθήματος ασφάλειας, που συνήθως επιτυγχάνεται 

με τον καλύτερο τρόπο κατά την βρεφική ηλικία μέσω της στενής φυσικής επαφής με ένα 

κοντινό πρόσωπο φροντίδας’’ (Lyons-Ryth, 1996  όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000 37).  

Σε μια διάκριση της Ainsworth (1978 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000 37), εντοπίστηκαν 

τρείς κατηγορίες δεσμών: ο ‘’Ασφαλής’’, ο ‘’ ’Αγχώδης αποφευκτικά’’ καθώς και ο ‘’Αγχώδης 

αμφιθυμικά’’.  Με τον Ijzendoorn (1995 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000), σε μια μετά-

ανάλυση των μελετών δεσμού, να επισημαίνει την ύπαρξη μιας τέταρτης κατηγορίας, της 

‘’Αποδιοργανωτικής’’ έπειτα από ονομασία των Main και Solomonto 1990 (όπως 

αναφέρεται στο Sutton, 2000 37). Σε αυτή την κατηγορία τα παιδιά, παρουσιάζουν 

συγκεχυμένες συμπεριφορές κατά την επανασύνδεση με την μητέρα τους ή το πρόσωπο 

φροντίδας.  

Ειδικότερα, ο ασφαλής δεσμός μητέρας και παιδιού έχει αποδειχθεί πως, επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην καλύτερη ανταπόκριση των μητέρων στις ανάγκες των παιδιών τους, 

στην κατανόηση των βρεφών τους και στην αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση μαζί τους. 

Από την άλλη, μητέρες που βιώνουν ανασφαλή δεσμό, θεωρείτε πως έχουν νοιώσει και οι 

ίδιες λιγότερο ευαίσθητη μητρική φροντίδα (Belsky & Rovine, 1988 όπως αναφέρεται στο 

Sutton, 2000). Σύμφωνα με τον Δείκτη ασφαλούς προσκόλλησης, ο ασφαλής δεσμός του 

βρέφους προς τον γονέα διαφαίνεται μέσα από μια σειρά ενεργειών του ίδιου του παιδιού, 
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όπως το ενδιαφέρον του βρέφους όταν βρίσκεται με τον γονέα (κοιτάει, ακούει), όταν 

νοιώθει χαλάρωση ή/και ηρεμία κοντά του, όταν παρουσιάζει εξάρτηση προς αυτόν 

(κράτημα κλπ), όταν αποδεδειγμένα τον προτιμάει έναντι άλλων και όταν νοιώθει χαρά, 

ενθουσιασμό, ικανοποίηση με την παρουσία του.  

Έρευνες που θέλησαν να αποδείξουν τη σχέση ανάμεσα στην απείθαρχη συμπεριφορά των 

παιδιών και την προγενέστερη εμφάνιση μοντέλου αποφυγής και αποδιοργάνωσης, 

συμπέραναν, πως αυτοί οι δύο παράγοντες βρίσκονται σε συνάρτηση μεταξύ τους όταν 

πρόκειται για οικογένειες υψηλού κινδύνου. Οι λιγότερο ευάλωτες οικογένειες δεν 

παρουσίασαν τόσο μεγάλη συσχέτιση (Sutton, 2000).  

 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την εκδήλωση 

προβληματικών μορφών συμπεριφοράς τους εντάσσει σε τρις ομάδες: 1) ατομικοί- 

διαπροσωπικοί, 2) οικογενειακοί, 3) κοινωνικοί (Sameroff & Gutmann, 2004 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

Ενδιαφέρουσα θεωρείται και η κλασσική κατηγοριοποίηση αυτών, βάση του Carr (2006 

όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017) και τους διακρίνει σε: α) προσωπικούς 

παράγοντες προδιάθεσης (ανεξαρτήτου αιτίας), β) περιβαλλοντικούς/ κοινωνικούς 

παράγοντες προδιάθεσης, γ) προσωπικούς, οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες διατήρησης των προβληματικών συμπεριφορών (ανεξάρτητα από τις 

δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διαμεσολαβήσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων), δ) 

καταλυτικούς παράγοντες. Οι προσωπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες διακρίνονται με την 

σειρά τους στους: α) βιολογικούς και β) ψυχολογικούς.  

 

Ακόμα, σχετικά με τους παράγοντες επικινδυνότητας για την εμφάνιση προβλημάτων 

συμπεριφοράς, αναφέρονται στην βιβλιογραφία ορισμένοι συντελεστές που σχετίζονται με 

χαρακτηρίστηκα τόσο των γονέων, όσο και της αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους 

(Bloomquist & Schnell, 2002· Carr, 2001· όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000). Ως προς τα 

χαρακτηριστικά των γονέων, έχει γίνει λόγος για ψυχολογικά και αντικοινωνικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για αντιφατικά πρότυπα συμπεριφοράς, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, καταθλιπτικά ενδοπροσωπικά σχήματα, παρεκκλίνοντα/ δυσλειτουργικά 

γνωστικά σχήματα, δυσλειτουργικά πρότυπα συμπεριφοράς και επίλυσης προβλημάτων 

και τέλος, για ανώριμους μηχανισμούς άμυνας. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 

αλληλεπίδρασης γονέα και παιδιού, έχουν αναφερθεί τα εξής: 1)ανασφαλή πρότυπα 

δεσμού με τα παιδιά, 2)αδυναμία ελέγχου συμπεριφορών των παιδιών, 

3)αντιφατικές/ανώριμες προσδοκίες σε σχέση με τις συμπεριφορές και την εξέλιξη των 

παιδιών, 4)μοντέλο καταναγκαστικών/αυταρχικών αλληλεπιδράσεων, 5)αντιφατικά ή 

αυστηρά τιμωρητικά πρότυπα (χρήση φυσικών τιμωριών), 6)επιθετικά πρότυπα 

συμπεριφοράς, 7)αποστασιοποιημένες αλληλεπιδράσεις και συμπεριφορές παραμέλησης, 

8)έλλειψη επιβολής (σαφών ορίων), 9)έμμεση ενίσχυση της αρνητικής συμπεριφοράς των  

παιδιών, 10)συγκεχυμένα επικοινωνιακά πρότυπα, 11)απουσία και τέλος, 12)μη εμπλοκή 

του πατέρα (Bloomquist & Schnell, 2002· Carr, 2001· Rutter, 2000 όπως αναφέρεται στο 

Sutton, 2000).  
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Έχοντας αναφερθεί παραπάνω στους παράγοντες που λειτουργούν ως συντελεστές 

επικινδυνότητας και συντελούν στην εμφάνιση της προβληματικής συμπεριφοράς, στο 

τμήμα που ακολουθεί θα γίνει λόγος για τα μοντέλα των παραγόντων επικινδυνότητας.  

 

Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι στα μοντέλα των παραγόντων κινδύνου χρειάζεται πιο 

συστηματική, διαχρονική και κυρίως πιο έγκυρη προσέγγιση πέρα από στατικά μοντέλα 

που απλώς συσχετίζουν παράγοντες κινδύνου και διαταραχές (Cicchetti & Gunnar, 2008 

·Cook & Ruhaak, 2014 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Τα τελευταία χρόνια 

αναπτύχθηκαν τα συνδιαλλακτικά μοντέλα και οι προσεγγίσεις των ‘’δυναμικών 

συστημάτων σχέσεων’’ (dynamic systems relational perspective) που λαμβάνουν υπόψη πιο 

σύνθετες και διαχρονικές αλληλεπιδραστικές διαστάσεις και δυναμικές (Sameroff, 2014 

όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

Οι έρευνες από μια διαχρονική, εξελικτική και οικοσυστιμική οπτική με την ένταξη της 

θεωρίας των συστημάτων οδήγησαν κάποιους ερευνητές στην επεξεργασία μιας σύγχρονης 

προσέγγισης των διαταραχών στο πλαίσιο της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας (Lewis, 2014 

όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Το μοντέλο αυτό που αποκαλείται ‘’Relational 

Developmental Systems Perspective’’ (‘’Μοντέλο των σχεσιακών εξελικτικών συστημάτων’’) 

(Lerner, 2006 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017), εντάσσει και συμπυκνώνει μια 

σειρά διαστάσεων από τα προηγούμενα μοντέλα της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, 

δίνοντας άλλη διάσταση στον τρόπο ερμηνείας των διαταραχών, με βάση πάντα τα 

πορίσματα της σύγχρονης έρευνας. Το μοντέλο δίνει έμφαση στη δυναμική των σχέσεων 

και του εξελικτικού χαρακτήρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και διαταραχής που 

αναδεικνύεται πάντα στο πλαίσιο συστημάτων και υποσυστημάτων σχέσεων, σε 

πραγματικό ή και ενδοψυχικό επίπεδο, με έντονη την αλληλεπιδραστική και 

συνδιαλλακτική οπτική/ διάσταση (Lewis, 2014 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

Από μια ολιστική/ οικοσυστιμική και ψυχοδυναμική οπτική (πολυσυστιμική θεωρεία, 

κλινική οικολογική θεωρία, μοντέλο κοινωνικής μάθησης, σύγχρονη ψυχοδυναμική 

προσέγγιση), οι διαταραχές στην παιδική ηλικία θεωρούνται εκδηλώσεις ανισορροπίας της 

σχέσης μεταξύ του εσωτερικού συστήματος και του εξωτερικού πλαισίου (Dishion, 2014 

όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Η σχέση αυτή διαταράσσεται από την 

αμφίδρομη/ διαλεκτική δράση πολλαπλών ενδογενών και εξωγενών παραγόντων (Cook & 

Ruhaak, 2014 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017).  

 

Παρουσιάζεται παρακάτω σχηματικά ένα μοντέλο ερμηνείας όπου η ανάπτυξη 

προβληματικών συμπεριφορών στα παιδιά θεωρείται αποτέλεσμα της χρήσης 

συστηματικών σωματικών τιμωριών. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί ενδεικτικό 

παράδειγμα των νέων ερμηνευτικών θεωρήσεων, οι οποίες στοχεύουν σε μια διαχρονική 

προσέγγιση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν ακραίες συμπεριφορές γονέων στην 

εξέλιξη των παιδιών.  
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        Πρώιμη παιδική ηλικία                                                       

                    Ηλικία 3-5 ετών                                             

                                                                                                 

                                                                                               Εισαγωγή στο σχολείο 

                                                                                                     Ηλικία 6-7 ετών 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Αρνητικές/ εξαναγκαστικές και επιθετικές αλληλεπιδραστικές δυναμικές στην 

πρώιμη παιδική ηλικία και αξιολόγηση ως ενίσχυση των αντιδραστικών/ απείθαρχων και 

ακατάλληλων συμπεριφορών στο σχολείο (Smith, 2013 όπως αναφέρεται σε Κουρκούτας, 

2017).  

Συμπερασματικά, οι παθολογικές εκδηλώσεις στην παιδική ηλικία είναι το αποτέλεσμα 

πολλαπλών και κλιμακούμενων αρνητικών αλληλεπιδράσεων ενός παιδιού με αδυναμίες/ 

δυσλειτουργίες και ενός περιβάλλοντος (οικογενειακού, κοινωνικού, σχολικού) το οποίο 

απαντά με ακατάλληλους και συχνά επιβαρυντικούς τρόπους (Bloomquist & Schnell, 2002  

·Place & Elliott, 2014 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Εδώ η αντικοινωνική 

συμπεριφορά του παιδιού δεν τοποθετείται ‘’μέσα στο παιδί’’ (‘’in person’’) αλλά στις 

‘’κοινωνικές/ διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις’’ (social/ interpersonal interaction’’) 

(Dishion, 2014 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Επομένως, η δυνατότητα να 

αποφευχθεί η ψυχοπαθολογία έγκειται εν μέρει στην ανάπτυξη επαρκών μεθόδων 

αντιμετώπισης των ψυχικών και των συμπεριφορικών δυσκολιών στα πρώιμα στάδια 

ανάπτυξης τους (Schmidt, 2017 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017). Με αυτή την 

έννοια η έγκαιρη αναγνώριση/ ανίχνευση των ψυχικών και των συμπεριφορικών 

δυσκολιών και διαταραχών των παιδιών, καθώς και η κατάλληλη πολύπρισματική και εις 

βάθος προσέγγιση/ κατανόηση και άρα αντιμετώπιση τους θεωρούνται υψίστης σημασίας.  

Η έρευνα για την καλύτερη κατανόηση των δυναμικών που αναπτύσσονται μεταξύ 

προστατευτικών παραμέτρων και παραγόντων κινδύνου μπορεί να επωφεληθεί από την 

αξιολόγηση των παρεμβάσεων, μιας που η κλασσική έρευνα προσκρούει σε βασικές ηθικές 

και δεοντολογικές αρχές (Cicchetti & Gunnar, 2008 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 

2017).  

Στο ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται: η αλληλεπιδραστική δυναμική της ανάπτυξης των 

προβληματικών/ επιθετικών ή αντικοινωνικών συμπεριφορών (Σχήμα 2) και οι 

Εξαναγκαστικές επιθετικές 

συνδιαλλαγές παιδιού- γονέα 

για διαχείριση της ανυπακοής 

Απείθαρχο/ ανυπάκουο παιδί 

Ενισχύονται οι αντιδραστικές 

συμπεριφορές από την στάση 

των γονέων 

Γονείς- Δάσκαλοι αξιολογούν το 

παιδί ως απείθαρχο/ αντιδραστικό 

Αρνητικές πρακτικές                                                            

Ενισχύονται η αντιδραστικότητα/ 

επιθετικότητα 
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μικροκοινωνικές και μακροκοινωνικές δυναμικές που οδηγούν στην επιθετικότητα και τη 

βία (Σχήμα 3).                                             

                                          Εισαγωγή στο σχολείο   (5-6 ετών)                                                                                                                                                                                                                

                                                  

 

                                                                                                                       Παιδική ηλικία (9-10) 

   Ηλικία 9-10 ετών 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Επίδραση συνομηλίκων στο δημόσιο δημοτικό σχολείο και ανάπτυξη 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Snyder, McEachern, Schrepferman, Just, Jenkins & Roberts, 

2010 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2017)  

 

Πρώιμη παιδική ηλικία              Μέση παιδική ηλικία                    Εφηβεία   (Μικροκοινωνικό)                                                                                                                                                               

α 

 

 

(Μακροκοινωνικό) 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Μικροκοινωνικές και μακροκοινωνικές δυναμικές που οδηγούν στην 

επιθετικότητα και τη βία: από την παιδική στην εφηβική ηλικία, με βάση την διαθέσιμη 

βιβλιογραφία (Κουρκούτας, 2017).   

Σύνδεση/ αλληλεπίδραση                                                                  

με αντικοινωνικούς/ 

προβληματικούς συνομηλίκους στο 

σχολείο                                                           

Άκαμπτο σχολικό πρόγραμμα                                                                        

                                             Α Παγίωση αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς 

Αρνητική επιρροή/ σύνδεση με 

άλλους συνομηλίκους στον 

προαύλιο χώρο 

Αντιδραστικό/ 

απείθαρχο παιδί 

Καταναγκαστικές/                         

Εξαναγκαστικές/ 

Επιθετικές πρακτικές  

 

Αλληλεπίδραση με 

αντικοινωνικούς 

συνομηλίκους                       

Ενίσχυση 

αντικοινωνικών 

συμπεριφορών  

Αντικοινωνική 

επιρροή και σε 

άλλους 

περιθωριακούς 

συνομηλίκους 

Οικογένεια: 

διαταραγμένες σχέσεις/ 

πρακτικές ανατροφής 

Οικογένεια και σχολείο: 

αδύναμη σχέση/ 

προβληματική 

κοινωνικοποίηση του 

παιδιού 

Κοινωνία: πρόωρη 

αυτονομία/ χωρίς 

πλαίσια 

υποστήριξης 
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3.12 Παράγοντες διατήρησης των προβλημάτων συμπεριφοράς 

Η σχέση της νεαρής ηλικίας στην εμφάνιση των δυσκολιών συμπεριφοράς, με την εξέλιξη 

της μετέπειτα διαταραχής, έχει μελετηθεί κατά καιρούς από την βιβλιογραφία (Sutton, 

2000). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως, όσο πιο μικρή είναι η ηλικία του παιδιού που 

εμφανίζει τη προβληματική συμπεριφορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

συνεχιστούν τα προβλήματα και στην μετέπειτα ενήλικη ζωή. Για τον λόγο αυτό, πολλοί 

ερευνητές κατευθύνθηκαν όχι μόνο στους αιτιολογικούς παράγοντες εμφάνισης της 

προβληματικής συμπεριφοράς, αλλά επικεντρώθηκαν και στο εντοπισμό των συντελεστών 

που επιδρούν στην συνέχιση των διαταραχών στα παιδιά (Sutton, 2000).  

Οι Webster-Stratton και Herbert (1994 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000), παρουσιάζουν 

τους πέντε παράγοντες που συμβάλλουν στην συνέχιση και εξέλιξη των διαταραχών 

συμπεριφοράς. Η έναρξη της αντιδραστικής-ανυπάκουης συμπεριφοράς και η διαταραχή 

της διαγωγής κατά τα προσχολικά χρόνια, κρίνεται ως ένας από αυτούς τους παράγοντες. 

Τα παιδιά με συμπτώματα διαταραχών διαγωγής πριν από την ηλικία των έξι ετών 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν αντικοινωνική συμπεριφορά ως ενήλικες, 

από εκείνα τα παιδιά που τα προβλήματα τους ξεκινάνε στην εφηβεία. Ένας ακόμα 

παράγοντας νοείται το εύρος της απόκλισης. Τα παιδιά που βρίσκονταν σε επικινδυνότητα 

για την συνέχιση εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά την ενήλικη ζωή 

εκδήλωναν προβλήματα διαγωγής σε ποικίλα περιβάλλοντα (όπως στο σπίτι, στο σχολείο). 

Ακόμα, ως συντελεστής της συνέχισης και εξέλιξης των διαταραχών θεωρείται η συχνότητα 

και η ένταση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Η πιθανότητα το παιδί να εξελιχθεί σε 

αντικοινωνικό ενήλικα σχετίζεται με τον αριθμό των διαφορετικών προβλημάτων 

συμπεριφοράς που εμφανίζονται στο παιδί. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Webster-Stratton 

και Herbert, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ποικιλία των αντικοινωνικών 

συμπεριφορών, καθώς και ο βαθμός σοβαρότητας τους κατά την προσχολική ηλικία. Όσο 

πιο μεγάλα είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς, τόσες περισσότερες πιθανότητες 

υπάρχουν να εξελιχθεί το παιδί σε αντικοινωνικό ενήλικα. Σε αυτό τον κανόνα εξαιρείται η 

επιθετικότητα, καθώς είναι περισσότερο σταθερή στην εξέλιξη της με την πάροδο του 

χρόνου. Τέλος, τα διάφορα οικογενειακά και γονικά χαρακτηριστικά αποτελούν και αυτά με 

τη σειρά τους παράγοντες επικινδυνότητας για την συνέχιση και εξέλιξη των διαταραχών 

συμπεριφοράς (Kazdin, 1987 όπως αναφέρεται στο Sutton, 2000). Όταν οι γονείς 

εκδηλώνουν αντικοινωνική συμπεριφορά τα παιδιά τους βρίσκονται και αυτά σε 

επικινδυνότητα. 

Σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που συντελούν στην 

διατήρηση των προβλημάτων, τα παιδιά με διάγνωση επιθετικής συμπεριφοράς 

διατρέχουν τον κίνδυνο να εμφανίσουν στην εφηβεία και κατά την ενήλικη ζωή σημαντικές 

παρεκκλίσεις όπως (Wistrom & Sampson, 2003 όπως αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2001): 

εγκατάλειψη σχολείου, παραβατικές αντικοινωνικός συμπεριφορές, ψυχολογικές 

διαταραχές, υψηλά ποσοστά αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας, 

επαγγελματική αστάθεια και μεγάλες πιθανότητες ενεργείας, προβλήματα στη διατήρηση 

αρμονικών και ισορροπημένων σχέσεων με τους συναδέλφους τους συζυγική αστάθεια και 

τέλος, σοβαρές πιθανότητες εκδήλωσης τάσεων προς την ομαδική βία.  
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Ωστόσο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων κατά την ενήλικη ζωή και 

να αντιμετωπιστούν οι προβληματικές συμπεριφορές των παιδιών, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν μια σειρά παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες είναι: οι πολύ χαμηλές 

εκπαιδευτικές επιδόσεις και οι δυσκολίες μάθησης, τα υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας 

και σχολικής εγκατάλειψης, οι φτωχές έως ανύπαρκτες κοινωνικές σχέσεις, τα υψηλά 

ποσοστά συναισθηματικών δυσκολιών, οι συγκρούσεις με τους γονείς και τους δασκάλους 

και τέλος, η κοινωνική απόρριψη ή απομόνωση  (Fiese, Wilder & Bichham, 2000 όπως 

αναφέρεται στο Κουρκούτας, 2001).   

 

3.13 Διαφορές φύλου 

Έρευνες έχουν δείξει πως, η μεταβλητή του φύλου επηρεάζει την συμπεριφορά και 

καθορίζει το είδος των δυσκολιών της (McNamara, & Moreton, 1999 όπως αναφέρεται στο 

Χρηστάκης, 2001). Πιο συγκεκριμένα, πλήθος ερευνητών υποστηρίζουν, πως η εκδήλωση 

της συμπεριφοράς εξαρτάται από το φύλο του παιδιού. Για παράδειγμα σε μελέτη 

αναφορικά με υβριστικές εκφράσεις τα δύο φύλα εκδήλωσαν διαφορετική συμπεριφορά, 

με τα αγόρια να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή και κατανόηση έναντι των κοριτσιών 

(Mahoney, 1985· Weiner, 1985· Thompson, 1986  όπως αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001).  

Ωστόσο, πέραν από το φύλο του παιδιού, οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα οφείλονται και 

και στο είδος του προβλήματος που αυτά βιώνουν. Μετά από έρευνες του συνδέσμου 

ψυχολόγων Κύπρου (δεκαετία ’80), κατηγοριοποιήθηκαν τα προβλήματα συμπεριφοράς σε 

τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα απαρτίζονταν από επιμέρους υπό-κατηγορίες. Στην 

πρώτη ομάδα των αντικοινωνικών συμπεριφορών τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν 

το πείσμα, η ανησυχία, η ευερεθιστικότητα και η υπερκινητικότητα. Στην δεύτερη ομάδα 

της υπερβολικής αναστολής υπάγονταν η ροπή προς το κλάμα, το άγχος και η ταραχή. Στην 

τρίτη ομάδα της ανεπάρκειας-ανωριμότητας συμπεριέλαβαν τα ψέματα, την διάσπαση 

προσοχής, την αδεξιότητα και τέλος την ταραχή. Τέλος, στην τέταρτη και τελευταία 

κατηγορία, κατέταξαν τα ψυχοσωματικά σύνδρομα με υπό-ομάδες τους κοιλιακούς και 

στομαχικούς πόνους, την ναυτία/εμετούς και τους πονοκεφάλους. Έπειτα από τον 

καθορισμό των ομάδων, υπολόγισαν την μεταβλητή του φύλου σε καθεμιά από τις 

παραπάνω ύπο-κατηγορίες και τα αποτελέσματα έδειξαν, πως στην κατηγορία της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς τα ποσοστά των αγοριών ήταν μεγαλύτερα από αυτά των 

κοριτσιών, ενώ στην ομάδα της υπερβολικής αναστολής, τα ποσοστά ήταν αντίστροφα 

(Χρηστάκης, 2001). Τα αποτελέσματα αυτά, φάνηκε να βρίσκονται σε συμφωνία με 

παλαιότερες έρευνες των Πρασκευόπουλου, Χασάπη, Καυσίμου, & Παπαγεωργίου (Περ. 

Σχολική Υγιεινή Τομ. 32 τα. 4, 1971 όπως αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001), καθώς και με 

μελέτες άλλων Ελλήνων και ξένων ερευνητών (Ulman, 1952· Παπάθεοφίλου, 1986 όπως 

αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001 · Vahedi, Farrokhi & Farajian, 2012· Walker, 2005 όπως 

αναφέρεται στο Yoleri, 2015· Demmer, Hooley, Sheen, McGillivray & Lum, 2017), σχετικά με 

τις διαφορές των δύο φύλων στα προβλήματα συμπεριφοράς. Παρακάτω παρατίθεται ο 

συγκεντρωτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της   έρευνας. 
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Πίνακας 1: Κατανομή προβλημάτων συμπεριφοράς ανάλογα με το φύλο (Χρηστάκης, 2001) 

Ωστόσο, μια ανασκόπηση του συνολικού ποσοστού των διαταραχών συμπεριφοράς στις 

ηλικίες 5-10 ετών δίνει προβάδισμα στα αγόρια με ποσοστό της τάξης του 6,5% και στην 

δεύτερη θέση κατατάσσονται τα κορίτσια με μόλις 2,7% (Κουρκούτας, 2011). 

Αναλογιζόμενοι τόσο τα συνολικά αποτελέσματα, όσο και τα ποσοστά στις μεμονωμένες 

κατηγορίες των προβλημάτων συμπεριφοράς, συμπεραίνουμε, πως παρότι στο γενικό 

ποσοστό των ηλικιών 5-10 ετών, εμφανίζονται με μεγάλο προβάδισμα τα αγόρια, σε 

συγκεκριμένες υπό-ομάδες των προβλημάτων συμπεριφοράς τα ποσοστά 

διαφοροποιούνται ανάλογα το φύλο. Για να οδηγηθούμε επομένως στην καλύτερη 

αντιμετώπιση των συμπεριφορικών προβλημάτων, σκόπιμο θα ήταν η αξιοποίηση της 

μεταβλητής του φύλου, καθώς όπως έχει αποδειχθεί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

εκδήλωση της συμπεριφοράς.  

 

 

 

 

Είδος Συμπεριφοράς Αγόρια  

     % 

Κορίτσια 

       % 

1.Αντικοινωνική Συμπεριφορά 

 

Πείσμα 

Ανησυχία 

Ευρεθιστικότητα 

Υπερκινητικότητα 

 

     48 

     40 

     40 

     32 

 

      38 

      26 

      38 

      18 

2. Υπερβολική Αναστολή 

Κλαίει πολύ εύκολα 

Ταράσσεται εύκολα και τα χάνει 

Άγχος 

 

 

     45 

     49 

       6 

 

      58 

      58 

        5 

3.Ανεπάρκεια-Ανωριμότητα 

Λέει ψέματα 

Διάσπαση προσοχής 

Αδεξιότητα (αγαρμποσύνη) 

Ταράσσεται εύκολα 

 

 

     39 

       7 

     11 

     18 

 

      34 

        6 

        6 

     27 

4.Ψυχοσωματικά Σύνδρομα 

Πόνοι στην κοιλιά/ στο στομάχι 

Ναυτία, εμετοί 

Πονοκέφαλοι 

 

      17 

      11 

      12 

 

       9 

     10 

     13 
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3.14 Αξιολόγηση 

Το πεδίο των προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, αποτελεί μια 

ευρύ κατηγορία. Για να οδηγηθούμε στην αντιμετώπιση των εκάστοτε προβλημάτων, έκτος 

από την αναζήτηση των αιτιών, των παραγόντων επικινδυνότητας και των παραγόντων 

διατήρησης της συμπεριφοράς, σκόπιμο είναι να διεξαχθεί συστηματική αξιολόγηση, 

εκτίμηση των δεξιοτήτων του παιδιού, καθώς και διαμόρφωση του συνολικού του προφίλ 

(Χρηστάκης, 2001). Με την ακριβέστερη γνώση των προβλημάτων θα διαμορφωθούν 

καταλληλότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς.  

Η αξιολόγηση αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση του προφίλ του παιδιού, τόσο  ως προς 

την συνολική του εικόνα, όσο και ως προς τις επιμέρους δεξιότητες και ικανότητες του. Πιο 

συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον έλεγχο τεσσάρων περιοχών (Χρηστάκης, 2001). Μια από 

τις περιοχές αυτές θεωρείται η υγεία και τα φάρμακα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. Θα πρέπει να 

είναι ενήμεροι για τυχόν πρόβλημα υγείας ή για την χορήσηση κάποιας φαρμακευτικής 

αγωγής, καθώς όπως έχει αποδειχθεί οι ιατρικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς. Οι δεξιότητες αναπτυξιακού τύπου και οι συγκεκριμένα: τα 

αισθητήρια όργανα της όρασης και της ακοής, οι κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες, η 

προσοχή και τέλος, το επίπεδο ευφυΐας, αποτελούν μια ακόμη περιοχή που απαιτείται να 

διερευνηθεί. Επιπλέον, αναγκαίος κρίνεται ο έλεγχος των δεξιοτήτων σχολικού τύπου, 

κυρίως στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών, καθώς τα προβλήματα 

συμπεριφοράς είναι πιθανόν να προκαλούνται λόγω μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος, ο 

έλεγχος της κοινωνικής- ψυχολογικής –συναισθηματικής κατάσταση του παιδιού, αποτελεί 

μια από τις διερευνηθείσες περιοχές. Σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται οι σχέσεις του 

παιδιού με τους γονείς, τα αδέλφια, τους δασκάλους, τους συμμαθητές, καθώς και τα 

αισθήματα του για τα προαναφερθέντα πρόσωπα, για το σχολείο, την μάθηση και τον 

εαυτό του. Οι δυσκολίες του παιδιού σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, έχει ως 

αποτέλεσμα την διαταραχή της ψυχολογικής και συναισθηματικής του κατάστασης με 

βασικά συμπτώματα: α) τις συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές διαγωγής και β) 

την κακή αυτοεικόνα και το χαμηλό αυτοσυναίσθημα (Χρηστάκης, 2001).   

Διαδικασία και υλικά αξιολόγησης  

Για τον εντοπισμό των τεσσάρων αυτών περιοχών που αναφέρθηκαν παραπάνω, αρχικά 

απαιτείται η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με το ίδιο το 

παιδί, το οικογενειακό του υπόβαθρο και την εκπαιδευτική του πορεία. Έπειτα, με την 

συλλογή αυτών των στοιχείων, ακολουθεί η διερεύνηση και καταγραφή τυχόν ψυχολογικών 

παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν την συμπεριφορά του παιδιού. Τα στοιχεία 

αυτά συλλέγονται με μια σειρά στρατηγικών  και ειδικών μέσων και υλικών, όπως τυπικά 

και άτυπα τεστ, ερωτηματολόγια και κατάλογοι ελέγχου δεξιοτήτων (Χρηστάκης, 2001).  

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιείται, η συστηματική παρατήρηση του παιδιού (σε 

οποιοδήποτε χώρο και χρόνο εκδηλώνεται η συμπεριφορά που επιθυμούμε να αλλάξει το 

παιδί), έπειτα ακολουθεί η συνέντευξη με το παιδί και τέλος, η συνέντευξη με τους ενήλικες 

και κυρίως με τους γονείς (Χρηστάκης, 2001). Με την συλλογή και την επεξεργασία του 

υλικού που αποσπάστηκε από τις παραπάνω στρατηγικές, προκύπτουν σαφή και ακριβή 
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στοιχεία για την περιγραφή και ερμηνεία της συμπεριφοράς, με απώτερο στόχο την 

αντιμετώπιση της. Ειδικότερα, το υλικό καταγράφεται συστηματικά σε μια ’’Έκθεση 

Αξιολόγησης του Παιδιού’’ με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος 

αποκατάστασης, κατάλληλο για την εκάστοτε περίπτωση.  

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη αξιολόγηση, καθώς και 

τους εμπλεκόμενους που συμμετέχουν  στην διαδικασία, συμπεραίνουμε πως απαιτεί μια 

πολυεπιστημονική (ή διεπιστημονική) προσέγγιση και συνεπώς είναι έργο μιας 

διεπιστημονικής ομάδας. Το πλήθος των εμπλεκομένων δικαιολογείται από την 

περιπλοκότητα που παρουσιάζουν στην ανάλυση, αιτιολόγηση και ερμηνεία τα 

προβλήματα συμπεριφοράς (Χρηστάκης, 2001).  

Τρόποι περιγραφής της συμπεριφοράς 

Ωστόσο, έχοντας αναφερθεί στην διαδικασία και τα μέσα της αξιολόγησης, θα ήταν 

χρήσιμο να παρουσιαστούν οι πιθανοί και δόκιμοι, βάση της βιβλιογραφίας τρόποι, με τους 

οποίους περιγράφεται μια συμπεριφορά. Γονείς και εκπαιδευτικοί συχνά όταν καλούνται 

να προσδιορίσουν την προβληματική συμπεριφορά αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην 

καταγραφή της. Ωστόσο, δύο είναι οι τρόποι που περιγράφεται η συμπεριφορά 

(Westmacott & Cameon, 1988· Essex School Psychological Service, 1987· Πολυχρονοπούλου, 

1995· Χρηστάκης, 1996 όπως αναφέρεται στο Χρηστάκης, 2001): 

Α. Σαφής ή λειτουργική περιγραφή (performances). Η συμπεριφορά ορίζεται με 

ακρίβεια και σαφήνεια. Το πρόσωπο που παρουσιάζει την συμπεριφορά θα πρέπει να 

κάνει απλή αναφορά των γεγονότων παραλείποντας επιπλέον σχόλια και υποθετικές 

εκτιμήσεις. Η χρήση της αυτής περιγραφής, κρίνεται ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, 

καθώς δηλώνεται επακριβώς το τι κάνει το παιδί και διευκολύνεται η μελέτη και η 

εκτίμηση του προβλήματος που υπάρχει (Χρηστάκης, 2001). 

 

Β. Ασαφής περιγραφή (Fuzzies). Επισημαίνεται απλώς η ύπαρξη κάποιου προβλήματος 

και δεν ορίζεται το πρόβλημα όπως συμβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Δηλώσεις του 

τύπου ‘’είναι πολύ ενοχλητικός στην τάξη’’ δεν περιγράφουν το πρόβλημα και 

δυσχεραίνουν την δημιουργία στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην επίλυση του. 

 

3.15 Κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία  

Από την γέννηση του παιδιού, η ανάπτυξη του διακρίνεται σε τέσσερις τομείς: την 

συναισθηματική, την νοητική, την κοινωνική και τέλος, την σωματική ανάπτυξη, οι οποίες 

αλληλοσχετίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται (Martin, Sontag -Padilla, Cannon, Chandra, 

Auger, Kase, Kandrack, Ruder, Joyce, Diamond & Spurlock, 2014). Από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια, ο εγκέφαλος υφίσταται έντονη ωρίμανση, προετοιμάζοντας την μετέπειτα 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η οποία ορίζεται ως ‘’αλλαγή που 

πραγματοποιείται κατά το πέρασμα του χρόνου, στην ικανότητα του παιδιού να αντιδρά 

και να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό περιβάλλον’’ (Martin et al., 2014 3).  
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Η κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη, αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία και 

περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης. Οι περιοχές αυτές είναι: Η 

ιδιοσυγκρασία, η οποία ορίζεται ως ‘’ο τρόπος που ένα παιδί δρα και ανταποκρίνεται στις 

διαφορετικές καταστάσεις μέσα στην οικογένεια του αλλά και σε αγνώστους’’(Martin et al., 

2014 3). Το δέσιμο, το οποίο αποτελεί, ‘’την συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στο παιδί 

και στον γονέα’’ (Martin et al., 2014 3). Η ανάπτυξη ενός ασφαλούς δεσμού, είναι 

σημαντική καθώς: προωθεί την θετική σχέση ανάμεσα στον γονέα και το παιδί, μειώνει τον 

κίνδυνο των κοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων στην μετέπειτα παιδική και 

ενήλικη ζωή, ενθαρρύνει την δημιουργία θετικών σχέσεων έξω από τα πλαίσια της 

οικογένειας, προάγει της σχέσης εμπιστοσύνης κατά την παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή.  

Οι κοινωνικές δεξιότητες ή η κοινωνική ικανότητα, η οποία ορίζεται ως ‘’την ικανότητα να 

συναναστρέφεσαι επαρκώς με τους άλλους ανθρώπους’’ και η συναισθηματική ρύθμιση, 

που ορίζεται ως ‘’η ικανότητα ενός παιδιού, να ελέγχει τα συναισθήματα του και να 

αντιδρά στο περιβάλλον του’’. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα στάδια της κοινωνικό-συναισθηματικής 

ανάπτυξης και σε ποια ηλικία τείνουν να εμφανίζονται, για να ξέρουμε τι πρέπει να 

αναμένουμε, αλλά και να παρακολουθούμε εάν το παιδί αναπτύσσεται με τους τυπικούς 

ρυθμούς. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με τα ηλικιακά ορόσημα και την 

προσδοκώμενη κοινωνικό-συναισθηματική πορεία του παιδιού (Martin et al., 2014). 

 

Ηλικία παιδιού Κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη 

0-3 μηνών • Νοιώθουν άνετα με τα οικεία 

πρόσωπα 

• Χαμογελάνε και δείχνουν 

ευχαρίστηση, ως ανταπόκριση στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση 

3-6 μηνών Χαμογελάνε αυθόρμητα 

6-9 μηνών • Εκφράζουν ξεκάθαρα ποικίλα 

διαφορετικά συναισθήματα 

• Διακρίνουν τα οικεία από τα 

άγνωστα πρόσωπα 

9-12 μηνών • Μιμούνται απλές δράσεις 

• Βιώνουν άγχος κατά τον 

αποχωρισμό τους από τον γονέα 

1-2 ετών • Επιδεικνύουν περηφάνια και 

ευχαρίστηση σε κάθε νέο τους κατόρθωμα 
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• Παρουσιάζουν έντονη 

αποφασιστικότητα σε τρίτους όταν θέλουν 

να τους κατευθύνουν για να κάνουν κάτι 

2-3 ετών • Αναπτύσσουν την αυτό-εικόνα τους 

(όπως καλός,  κακός) 

• Παρουσιάζουν επίγνωση, τόσο για 

τα δικά τους συναισθήματα, όσο και για τα 

συναισθήματα τρίτων 

3-4 ετών • Ξεκινάνε ή συμμετέχουν σε παιχνίδι 

με άλλα παιδιά 

• Μοιράζονται παιχνίδια 

                                                                                                                                                                                 

Στην επίτευξη των παραπάνω ηλικιακών ορίων, συνεισφέρουν και τα διάφορα κέντρα 

προσχολικής εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν στο παιδί διττή υποστήριξη: εκπαιδευτική 

και συναισθηματική. Συγκεκριμένα, με την εκπαιδευτική υποστήριξη δίνονται ευκαιρίες για 

μάθηση ή ενθαρρύνονται οι αναπτυξιακές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση του 

παιδιού με τον εκπαιδευτικό. Ενώ με την συναισθηματική υποστήριξη, (η οποία 

καθορίζεται από την ευαισθησία που παρέχεται στο παιδί), ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των 

κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων (Martin et al., 2014).   

 

3.16 Διατήρηση των κοινωνικό-συναισθηματικών και συμπεριφορικών  προβλημάτων  

Σε έρευνα των Briggs- Gowan, Carter, Basson- Heenan, Guyer και Horwitz (2006), 

διερευνήθηκε η διατήρηση των κοινωνικό-συναισθηματικών και συμπεριφορικών 

προβλημάτων, σε βρέφη και νήπια (Briggs- Gowan, Carter, Basson- Heenan, Guyer & 

Horwitz, 2006). Το δείγμα της έρευνας στρωμματοποιήθηκε βάση του φύλου και της 

ηλικίας των συμμετεχόντων και αποσπάστηκε με τυχαία δειγματοληψία, από τους 

ληξιαρχικούς καταλόγους του Κονέκτικαντ, κατά την απογραφή του 1990. Από την έρευνα 

αποκλείστηκαν όσα παιδιά είχαν αναπτυξιακές καθυστερήσεις, αλλά και όσοι γονείς 

μετακόμισαν σε άλλη πολιτεία.  

Κατά τον πρώτο χρόνο της έρευνας, ανάμεσα σε 2.885 οικογένειες, συμμετείχε το 80% του 

πληθυσμού, ενώ κατά τον δεύτερο χρόνο το ποσοστό των συμμετεχόντων ανερχόταν στο 

91,3% του πληθυσμού που πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής. Η πλειονότητα των παιδιών 

(το 97%) κατά τον πρώτο χρόνο της έρευνας κυμαινόταν στις ηλικίες 12-35 μηνών, ενώ στον 

δεύτερο χρόνο, η πλειονότητα των παιδιών βρίσκονταν στο ηλικιακό πλαίσιο των 24-47 

μηνών. Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών τηρήθηκε, με το 49,7% του δείγματος να 

αποτελείται από αγόρια. Το δείγμα προέρχονταν από διαφορετικές εθνότητες. Το 64,1% 

ήταν λευκοί, το 18,7% μαύροι, το 4,7 % Ισπανοί και το 9,2% προέρχονταν από διάφορες 

άλλες πολυπολιτισμικές μειονότητες. Όσον αφορά το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο 

των γονέων, μόλις το 27% είχε ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 32% 
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δήλωνε κάποιου είδους εκπαίδευση κατώτερη του λυκείου και το 41% είχε πανεπιστημιακό 

υπόβαθρο. Ως προς την οικονομική τους κατάσταση, με ορόσημο ένα μεσαίο ετήσιο 

εισόδημα των 50.000 δολαρίων, το 19,3% των οικογενειών, φάνηκε πως ζει κάτω από το 

όριο της φτώχειας, ενώ το 16% αποδείχτηκε πως βρίσκεται στο όριο. (Briggs- Gowan et al., 

2006).  

Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία εργαλείων, όπως: Κοινωνικό-

δημογραφικές μεταβλητές,‘’Infant- Toddler Social and Emotional Assessment’’ (ITSEA) και 

‘’Family Life Impairment Scale’’ (FLIS). Ακόμα δόθηκαν: ‘’Worry about Child’’, ‘’Parenting 

Stress Index Share Form’’, ‘’Center of Epidemiologic Studies Depression Inventory’’, ‘’Beck 

Anxiety Inventory’’ (Beck, Ebstein, Brown & Steer, 1988 όπως αναφέρεται στο Briggs- 

Gowan et al., 2006). Τέλος, χορηγήθηκαν το ‘’Life Events’’ και  το ‘’Tangible and Emotional 

Information Support’’.  

Μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε  πως ακόμα και σε αυτή την μικρή ηλικία, όταν κάνουν 

την εμφάνιση τους τα κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς, δεν αποτελούν ένα παροδικό φαινόμενο αλλά τείνουν να διατηρούνται, 

ταλανίζοντας την ζωή του παιδιού και της οικογένειας του. Περίπου μισά από τα βρέφη και 

τα νήπια που έλαβαν μέρος στην έρευνα, συνέχισαν να εμφανίζουν προβλήματα 

(συμπεριφοράς και κοινωνικό-συναισθηματικά) για περίπου ένα χρόνο αργότερα. Τα 

αποτελέσματα αυτά, σχετικά με την διατήρηση των προβλημάτων, φαίνεται να βρίσκονται 

σε συμφωνία με εκείνα παλαιότερων ερευνών, που μελέτησαν το φαινόμενο κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία (Fisner, Rolf, Hasazi & Cummings, 1984· Mathiesen & Sanson, 2000).  

Από την έρευνα, φάνηκε οτι οι παράγοντες που προωθούν την διατήρηση αυτών των 

προβλημάτων είναι τριών κατηγοριών:  

Στη πρώτη κατηγορία, εντάσσονταν παιδιά όπου αντιμετώπιζαν επιπρόσθετες δυσκολίες. 

Οι αυτές δυσχέρειες, έπειτα από τις μετρήσεις της έρευνας, έδειξαν πως λειτουργούν ως 

παράγοντας διατήρησης των κοινωνικό-συναισθηματικών και συμπεριφορικών 

διαταραχών. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά όπου βίωναν καταστάσεις συνοσυρότητας, είχαν 

4,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να παγιώσουν τα αυτά προβλήματα, σε σχέση με τα 

παιδιά όπου δεν αντιμετώπιζαν άλλου είδους δυσκολίες. Επομένως, σε αυτή την πρώτη 

κατηγορία, παρατηρήθηκε πως η διατήρηση των προβλημάτων στα παιδιά με συνωδά 

προβλήματα, άγγιζε το 75%. Αυτή η συσχέτιση των επιπρόσθετων δυσκολιών με την 

διατήρηση, μπορεί να εξηγηθεί από την ένταση, την σοβαρότητα, αλλά και την εξάπλωση 

των προβλημάτων. Όταν τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι σοβαρής μορφής, το παιδί 

πιθανόν να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ρύθμιση των συναισθημάτων, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζονται και άλλοι τομείς και να προκαλείται επιθετική συμπεριφορά ανυπακοή, 

άγχος αποχωρισμού και διαταραχές ύπνου. Ως προς την εξάπλωση, τα συνωδά προβλήματα 

μπορεί να υποδηλώνουν κάποια μορφή ψυχοπαθολογίας, καθώς όταν παρουσιάζεται το 

πρόβλημα σε μια περιοχή δεν περιορίζεται σε εκείνο το τμήμα, αλλά έχει την τάση να 

εκτείνεται, επηρεάζοντας την λειτουργικότητα και άλλων περιοχών.  

Στην δεύτερη κατηγορία, ελέχθηκε ο οικογενειακός παράγοντας. Ο δεύτερος αυτός 

παράγοντας, είχε να κάνει με την ύπαρξη ή όχι οικογενειακού άγχους. Πιο συγκεκριμένα, η 

διατήρηση των δυσκολιών, ήταν πιο πιθανή σε περιπτώσεις όπου οι γονείς ανέφεραν 
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έντονο άγχος και διαταραχές στη ζωή της οικογένειας, λόγω της συμπεριφοράς του 

παιδιού. Το συμπέρασμα αυτό, βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών, που αφορούσαν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και γονείς με έντονη αυστηρότητα 

(Angold, Messer, Stangl, Farmer, Castello & Burns, 1998 όπως αναφέρεται στο Briggs- 

Gowan et al., 2006).  

Στην τρίτη κατηγορία, έχουμε τις αμφίδρομες επιρροές ανάμεσα στην ψυχοπαθολογία του 

παιδιού, το γενεικό άγχος και τη δυσλειτουργία της οικογένειας. Αυτή η συσχέτιση των 

τριών αυτών παραγόντων επισημαίνει την ανάγκη για ταυτόχρονη αξιολόγηση και 

παρέμβαση παιδιού και γονέα (όπως αναφέρεται στο Briggs- Gowan et al., 2006). Τέλος, 

όσο αφορά τις διαφορές φύλου, δεν παρατηρήθηκε καμία από τις δύο ομάδες παιδιών να 

παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση, αποτελέσματα που έρχονται σε αντιδιαστολή με 

προγενέστερες έρευνες, σχετικές με την διατήρηση των κοινωνικό-συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών προβλημάτων (όπως αναφέρεται στο Briggs- Gowan et al., 2006).  

 

3.17 Συστηματικές μέθοδοι παρακολούθησης και στρατηγικές πρώιμης παρέμβασης  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η σύνδεση των διερευνειθέντων διαταραχών με το 

πεδίο της μουσικοθεραπείας. Ωστόσο, στα πλαίσια της διάγνωσης και αντιμετώπισης των 

αυτών διαταραχών, κρίνεται χρήσιμο να παρουσιαστούν σε θεωρητικό επίπεδο και 

ορισμένες άλλες μέθοδοι παρακολούθησης καθώς και οι στρατηγικές της πρώιμης 

παρέμβασης που δεν σχετίζονται με το πεδίο της μουσικοθεραπείας, με σκοπό την 

ολόπλευρη ενημέρωση σχετικά με τις ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Πιο 

συγκεκριμένα,  οι κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες, έχουν παρατηρηθεί μέσα από 

ποικίλα μοντέλα συμπεριφοράς, γι’ αυτό τον λόγο, θα επικεντρωθούμε αρχικά σε μεθόδους 

παρακολούθησης αυτών, με στόχο να καταγραφούν οι δεξιότητες των παιδιών, ώστε 

μετέπειτα να εφαρμοστούν οι κατάλληλες παρεμβατικές στρατηγικές. Έπειτα, θα 

ακολουθήσει  η παρουσίαση των βασικών στρατηγικών της πρώιμης παρέμβασης, με στόχο 

την  αντιμετώπιση των κοινωνικό-συναισθηματικών προβλημάτων.   

Συστηματικές μέθοδοι παρακολούθησης  

Οι συστηματικές μέθοδοι παρακολούθησης, που εφαρμόζουν επαναλαμβανόμενες 

παρατηρήσεις, είναι σε θέση να προσφέρουν επιτυχημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ή 

να οδηγήσουν σε τροποποίηση της συμπεριφοράς, όσον αφορά τις κοινωνικό-

συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών. Βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, 

αποτελεί η συνεχόμενη καταγραφή των δεξιοτήτων του παιδιού σε όλη την διάρκεια των 

φυσικών διαδικασιών της τάξης (Classen & Cheatham, 2014).  

Αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία της παρακολούθησης, περιλαμβάνει μια σειρά 

στοιχείων, που θεωρείται αναγκαία η αξιοποίηση τους, για την επίτευξη του αναμενόμενου 

αποτελέσματος. Αυτά τα στοιχεία είναι: α) η παρακολούθηση τόσο της συμπεριφοράς του 

παιδιού, όσο και του περιβάλλοντος στο οποίο πραγματοποιείται, β) η σύνοψη των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν, γ) η ανάλυση των δεδομένων, δ) η ανάπτυξη ενός 

συμπεράσματος και η ερμηνεία του, για να εντοπίσουν πότε το παιδί πέτυχε τον κοινωνικό-
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συναισθηματικό στόχο και αν επομένως επιτεύχθηκε ή όχι η προσδοκώμενη πρόοδος 

(Classen & Cheatham, 2014).   

Ωστόσο, για να οδηγηθούμε από την απλή παρατήρηση στην στοχευμένη παρέμβαση, με 

σκοπό να κατευθυνθούν οι ατομικές κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες και οι 

συμπεριφορικές ανάγκες των παιδιών, απαιτούνται δύο δράσεις. Αρχικά, αναγκαία κρίνεται 

η συνεχή παρακολούθηση των παιδιών και έπειτα, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 

λαμβάνουν τις αποφάσεις τους βασιζόμενοι στα δεδομένα που εντόπισαν (Classen & 

Cheatham, 2014). Επομένως, η σημασία της συστηματικής παρακολούθησης είναι διττή. 

Από την μία, είναι μια αναγκαία διαδικασία, γιατί οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους μετά από την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων (Krasch & Carter, 2009 

όπως αναφέρεται στο Classen & Cheatham, 2014) και από την άλλη, καθώς είναι 

απαραίτητη η τακτική και διαρκή συλλογή των δεδομένων (Wolery, 2004 όπως αναφέρεται 

στο Classen & Cheatham, 2014).  

Πέντε είναι οι μέθοδοι συστηματικής παρατήρησης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν 

στο φυσικό περιβάλλον της τάξης και αφορούν την κοινωνικό-συναισθηματική ικανότητα 

και τις προκλητικές συμπεριφορές των μικρών παιδιών.  Αυτές οι μέθοδοι είναι: 1) 

‘’Στιγμιαία δειγματοληψία χρόνου’’ (‘’Momentary Time Sampling’’), 2) ‘’Μερική 

δειγματοληψία διαστήματος’’ (‘’Partial Interval Sampling’’), 3) ’’Ολοκληρωμένη 

δειγματοληψία διαστήματος’’ (‘’Whole Interval Sampling’’), 4) ‘’Μέσος όρος διάρκειας’’ 

(‘’Average Duration’’), 5) ‘’Μέσος όρος αδράνειας’’ (‘’Average Latency’’) (Classen & 

Cheatham, 2014).  

‘’Στιγμιαία δειγματοληψία χρόνου’’ (‘’Momentary Time Sampling’’) 

Η πρώτη αυτή μέθοδος, καθορίζει εκ των προτέρων τις στιγμές κατά τις οποίες πιθανόν να 

εμφανίσει την στοχευμένη συμπεριφορά το παιδί, συλλέγοντας κατά αυτό τον τρόπο τα 

αναγκαία δεδομένα, καθώς η παρακολούθηση μπορεί να αποτελεί ένα οργανωμένο τμήμα 

της εκπαιδευτικής καθημερινότητας (Grisham- Brown & Pretti- Frontczak, 2001). Ο 

εκπαιδευτικός καταγράφει εάν η συμπεριφορά έχει συγκεκριμένο χρόνο στον οποίο 

εμφανίζεται καταστώντας την εφαρμογή της κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου οι 

συμπεριφορές εμφανίζονται με ήπια συχνότητα. Ακόμα, ενδείκνυται η εφαρμογή της σε 

συμπεριφορές όπου έχουν μεγάλη διάρκεια αλλά και σε εκείνες στις οποίες καθορίζεται η 

αρχή τους αλλά το τέλος τους μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία (Classen & 

Cheatham, 2014).    

‘’Μερική δειγματοληψία διαστήματος’’ (‘’Partial Interval Sampling’’) 

Με αυτή την δεύτερη μέθοδο, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την στοχευμένη συμπεριφορά 

του παιδιού καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης της. Η μέθοδος περιλαμβάνει την 

καταγραφή των συγκεκριμένων κοινωνικό-συναισθηματικών συμπεριφορών, οι οποίες 

συμβαίνουν άμεσα, χωρίς συνέπεια και είναι δύσκολα παρατηρήσιμες (όπως για 

παράδειγμα, όταν το παιδί παίρνει κάποιου άλλου το παιχνίδι χωρίς να ζητήσει την άδεια) 

(Wolery, 2004  όπως αναφέρεται στο Classen & Cheatham, 2014). Μέσα από αυτή την 

μέθοδο, συλλέγουμε πληροφορίες, για το αν η συμπεριφορά πραγματοποιείται σε κάποιο 

τμήμα του παρατηρήσιμου διαστήματος. Ακόμα, παρέχεται μια εκτίμηση της συχνότητας 
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της συμπεριφοράς, της διάρκειας της, αλλά και οι απαραίτητες πληροφορίες για το που 

αυτή πραγματοποιείται (Classen & Cheatham, 2014).  

’’Ολοκληρωμένη δειγματοληψία διαστήματος’’ (‘’Whole Interval Sampling’’), 

Σε αυτή την τρίτη μέθοδο, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί ολόκληρο το διάστημα και μόνο εάν 

η συμπεριφορά πραγματοποιηθεί σε όλη την διάρκεια του παρατηρήσιμου χρόνου την 

καταγράφει (Classen και Cheatham, 2014). Πιο συγκριμένα, η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει 

μετρήσεις, που δύσκολα υπολογίζονται, αλλά και επαναλαμβανόμενες κοινωνικό-

συναισθηματικές συμπεριφορές που μπορεί να εμφανίζονται κατά τα διαστήματα της 

παρατήρησης (όπως το να μοιράζονται τα παιδιά μεταξύ τους αντικείμενα). Με την χρήση 

αυτής της μεθόδου, παρέχεται μια εκτίμηση της διάρκειας της συμπεριφοράς, αλλά και 

δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το που πραγματοποιείται (Classen και 

Cheatham, 2014). 

‘’Μέσος όρος διάρκειας’’ (‘’Average Duration’’) 

Σε αυτή την τέταρτη μέθοδο, ο εκπαιδευτικός καταγράφει τον χρόνο στον οποίο αυξάνεται 

η επιθυμητή συμπεριφορά. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου ενδείκνυται σε κοινωνικό-

συναισθηματικές συμπεριφορές με φανερή έναρξη και με λήξη που διαρκεί συνήθως 

περισσότερο από λίγα δευτερόλεπτα (όπως το κλάμα) (Wolery, 2004 όπως αναφέρεται στο 

Classen & Cheatham, 2014). Με τον όρο ‘’Μέσος όρος διάρκειας’’ αναφερόμαστε στον μέσο 

όρο του χρόνου στον οποίο πραγματοποιείται η συμπεριφορά για μια ημέρα ή για μια 

ορισμένη περίοδο συλλογής δεδομένων. Με αυτό τον τύπο δεδομένων, αποκαλύπτεται 

τόσο η συχνότητα, όσο και η διάρκεια της συμπεριφοράς (Classen & Cheatham, 2014).  

‘’Μέσος όρος αδράνειας’’ (‘’Average Latency’’) 

 Η πέμπτη και τελευταία μέθοδος της συστηματικής παρατήρησης, απαιτεί από τον 

εκπαιδευτικό να καταγράφει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την προτροπή που 

παρέχεται στο παιδί, έως την έναρξη της στοχευμένης συμπεριφοράς. Αυτή η μέθοδος, 

χρησιμοποιείται, όταν ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται για το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβή από την παροχή της προτροπής (λεκτικής ή κάποιου γεγονότος), έως την έναρξη 

της επιθυμητής συμπεριφοράς από το παιδί (Classen & Cheatham, 2014). Με αυτόν τον 

τύπο, αποδεικνύεται, τόσο ο χρόνος που χρειάζεται το παιδί για να ξεκινήσει την επιθυμητή 

συμπεριφορά, όσο και η συχνότητα εμφάνισης της συμπεριφοράς, κατά την παρατηρήσιμη 

περίοδο. Ακόμα, μια άλλη χρήση της μεθόδου είναι και όταν  ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να 

μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο πριν από την έναρξη της επιθυμητής συμπεριφοράς 

(Wolery, 2004 όπως αναφέρεται στο Classen & Cheatham, 2014).  

Στρατηγικές πρώιμης παρέμβασης 

Στην αντιμετώπιση των κοινωνικό-συναισθηματικών προβλημάτων προσανατολίζονται οι 

στρατηγικές του προγράμματος ‘’Early Childhood Mental Health’’, οι οποίες ‘’βελτιώνουν 

από την μια στην σχέση των γονέων και των φροντιστών του παιδιού και αναζητούν από 

την άλλη, την ενδυνάμωση του τρόπου, με τον οποίο αυτοί σχετίζονται με το μικρό παιδί 

στην οικογένεια και  στο ευρύτερο πολιτισμικό του περιβάλλον’’ (Casas, 2001 6).   
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Οι στρατηγικές αυτές, αποτελούνται από τρία επίπεδα, με σκοπό να διαχειριστούν τις 

κοινωνικό-συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών έως πέντε ετών. Τα τρία αυτά επίπεδα, 

ποικίλουν σε ένταση και σκοπιμότητα, ακολουθώντας ένα συνεχές με το πρώτο επίπεδο να 

είναι αυτό της προώθησης, το δεύτερο επίπεδο της πρόληψης και το τρίτο, της δημιουργίας 

της στοχευμένης παρέμβασης (Florida State University Center for Intervention and Early 

Intervention Policy, 2001 όπως αναφέρεται στο Casas, 2001).  

Ειδικότερα, στο πρώτο επίπεδο της προώθησης, μέσα από την ανατροφή και την υπεύθυνη 

φροντίδα των μικρών παιδιών, ξεκινάνε οι υγιείς κοινωνικές και συναισθηματικές εργασίες 

που προετοιμάζουν τα παιδιά, για την επιτυχία τόσο στο σχολείο όσο και στην ζωή τους 

γενικότερα. Με την κατάλληλη λοιπόν εκπαίδευση των επαγγελματιών (όπως νοσηλευτών, 

παιδιάτρων), μπορεί να εφαρμοστεί ένα εύρος δράσεων που προωθεί την κοινωνική και 

συναισθηματική ευημερία των παιδιών. Οι δράσεις αυτές είναι: 1) Η επαγρύπνηση και η 

υποστήριξη για τις συναισθηματικές ανάγκες των μητέρων κατά την περίοδο της κύησης και 

η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων για την έλευση του παιδιού, 2) Η υποστήριξη των 

γονέων και των φροντιστών, στο να εντοπίσουν το τυπικό εύρος της κοινωνικής και 

συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών έως πέντε ετών, 3) Η ενίσχυση στην δημιουργία 

μιας σχέσης εμπιστοσύνης και ικανοποίησης, ανάμεσα στο παιδί και στον γονέα, 4) Η 

ανίχνευση των πιθανών κοινωνικών και συναισθηματικών  ανησυχιών, για παιδιά έως 

πέντε ετών, ως μια διεθνή αναπτυξιακή αξιολόγηση και η παραπομπή τους σε περαιτέρω 

αξιολογήσεις, όταν κρίνεται αναγκαίο (Casas, 2001).   

Το δεύτερο επίπεδο της πρόληψης, έγκειται λόγω της ανάγκης των φροντιστών για μια 

περισσότερο εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά στη ανάπτυξη των 

επιθυμητών κοινωνικών και συναισθηματικών τους ικανοτήτων. Τονίζεται πως η κοινωνική 

και η συναισθηματική ανάπτυξη ορισμένων παιδιών, μπορεί να κινδυνέψει εάν δεν 

υποστηριχτεί επαρκώς. Με κατάλληλη λοιπόν εκπαίδευση, οι επαγγελματίες που έχουν μια 

συνεχόμενη σχέση με την οικογένεια του παιδιού (κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.), είναι σε 

θέση να εφαρμόσουν μια σειρά από δράσεις, πως: 1) Η παροχή προτάσεων για την  

βέλτιστη επικοινωνία με το παιδί, βασιζόμενη σε αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους, 2) Η 

συνειδητοποίηση από μέρους των φροντιστών των δυνατοτήτων του παιδιού και της 

οικογένειας και ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο θα βασιστούν σε αυτές τις 

δυνατότητες, για την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, 3) Ο εντοπισμός των 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών ανησυχιών, όπως και των προκλήσεων στην σχέση 

γονέα- παιδιού και η παροχή προτάσεων, για τη βελτίωση της μεταξύ τους ανταπόκρισης, 

4)Η χρήση βίντεο ανάμεσα στο γονέα και το παιδί, για να ενισχύσουν την κατάλληλη 

διαπαιδαγώγηση και να κατανοήσουν τα σήματα και τις συμπεριφορές του παιδιού, 5) Η 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που πιθανόν να λειτουργούν ως 

ανασταλτικοί παράγοντες στην συμπεριφορά του παιδιού και η παραπομπή των παιδιών σε 

περισσότερες αξιολογήσεις, όταν είναι αναγκαίο, 6) Η παροχή υποστήριξης και 

εκπαίδευσης στους γονείς, 7) Η παροχή συμβουλευτικής, με έναν ειδικό της πρώιμης 

παιδικής νοητικής υγείας, 8) Η συνεργασία της οικογένειας με τις υπηρεσίες διάγνωσης και 

παρέμβασης, όταν κρίνεται αναγκαίο (Casas, 2001).  

Τέλος, στο τρίτο επίπεδο των στρατηγικών της ‘’Early Childhood Mental Health’’, εντάσσεται 

η στοχευμένη παρέμβαση, η οποία πραγματοποιείται στις οικογένειες στις οποίες υπάρχει 
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μια διαταραγμένη σχέση ανάμεσα στον γονέα και το παιδί, ή στα παιδιά που η 

συναισθηματική τους κατάσταση παρεκκλίνει σημαντικά από την τυπική συμπεριφορά 

(Casas, 2001). Η στοχευμένη παρέμβαση χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες στην πρώιμη παιδική νοητική υγεία και περιλαμβάνει: 1) Την βοήθεια στους 

γονείς ώστε να εξερευνήσουν και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο των δικών τους 

παιδικών αναμνήσεων στην αλληλεπίδραση τους με το παιδί, 2)Την εφαρμογή 

μουσικοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας για παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης, 3) Την 

παροχή επιπρόσθετης βοήθειας στους γονείς, την υποστήριξη και την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες (όπως θεραπείες για την κατάθλιψη) (Casas, 2001).  

Κάνοντας μια ανασκόπηση και στα τρία παραπάνω επίπεδα, παρατηρούμε πως ποικίλες 

δράσεις μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων μας, με καλύτερη τακτική 

την εφαρμογή όσον γίνεται περισσότερων προτάσεων σε κάθε επίπεδο. Ακόμα, δεν έχει 

αποδειχθεί η υπεροχή ενός επιπέδου έναντι των υπολοίπων και κρίνεται αναγκαία η 

εφαρμογή και των τριών για μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων.  

 

3.18 Προσχολική εκπαίδευση και κοινωνικό-συναισθηματική προετοιμασία των παιδιών  

Σε έρευνα των Kariuki, Chepchieng, Mbugua και Ngumi, (2006), επιδίωξαν να εξετάσουν την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της προσχολικής εκπαίδευσης, στην 

προετοιμασίας των κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων των παιδιών, κατά την 

εισαγωγή τους στο δημοτικό. Ο στόχος της έρευνας τους ήταν διττός: αφενός, επιδίωκε να 

εντοπίσει, εάν οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής, θεωρούν επαρκώς 

προετοιμασμένα τα παιδιά στον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα, κατά την εισαγωγή τους 

στο δημοτικό και αφετέρου, να ερευνήσει,  εάν οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές και οι 

γυμναστές της προσχολικής εκπαίδευσης, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις δεξιότητες 

που χρειάζονται τα παιδιά κατά την εισαγωγή τους στο δημοτικό σχολείο (Kariuki, 

Chepchieng, Mbugua & Ngumi, 2006).  

Το δείγμα της έρευνας, αποτελούνταν από το προσωπικό της προσχολικής εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγούς, γυμναστές και διευθυντές), από τρις επιλεγμένες περιοχές της Κένυας 

(Κοιλάδα Rift, κεντρική Κένυα, Ανατολική Κένυα). Ο συνολικός αριθμός των νηπιαγωγείων 

που έλαβαν μέρος, ανερχόταν στα 1.500. Για τις ανάγκες της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν  

συνεντεύξεις και χορηγήθηκαν φόρμες αξιολόγησης αλλά και ερωτηματολόγια, κατάλληλα 

για καθεμιά από τις τρις κατηγορίες των συμμετεχόντων (νηπιαγωγοί, διευθυντές και 

γυμναστές). Οι ερωτήσεις στόχευαν στον εντοπισμό του επιπέδου της προετοιμασίας των 

παιδιών, αναφορικά με τις κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες τους, με τους 

ερωτώμενους να απαντούν, εάν θεωρούν πως τα παιδιά κατά την είσοδο τους στο 

δημοτικό είναι επαρκώς καταρτισμένα στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Ακόμα, 

μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, οι συμμετέχοντες καλούνταν πέρα των ερωτήσεων, να 

ανταποκριθούν και σε μια σειρά κοινωνικό-συναισθηματικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 

(Kariuki, Chepchieng, Mbugua & Ngumi, 2006).  
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Ως προς τον πρώτο σκοπό της έρευνας, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

θεωρούν πως τα παιδιά είναι κατάλληλα προετοιμασμένα στον κοινωνικό-συναισθηματικό 

τομέα, κατά την εισαγωγή τους στη δημοτική εκπαίδευση. Αντιθέτως, ως προς τις 

ακαδημαϊκές τους δεξιότητες φάνηκε μια καλύτερη προετοιμασία. Συμπεραίνουμε 

επομένως, πως οι ειδικοί της προσχολικής αγωγής, δίνουν περισσότερη έμφαση στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες, πράγμα που αποδεικνύεται και από την καταγραφή των 

αντιλήψεων τους, καθώς μέσα από τις συνεντεύξεις, δήλωναν πως ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός τους λόγω τον ακαδημαϊκών απαιτήσεων τόσο από τους διευθυντές, όσο και 

από τους γονείς , δεν έχει την ανάλογη ευελιξία για να πραγματοποιηθούν και άλλου τύπου 

δεξιότητες. Ως προς τον δεύτερο σκοπό της έρευνας, αποδείχθηκε πως δεν υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις μεταξύ των ειδικών της προσχολικής εκπαίδευσης, για τις δεξιότητες 

που χρειάζονται να έχουν τα παιδιά κατά την εισαγωγή τους στο δημοτικό, καθώς ομόφωνα 

όλοι οι ερωτηθέντες θεώρησαν πως οι ακαδημαϊκές δεξιότητες είναι πιο αναγκαίες από τις 

κοινωνικό-συναισθηματικές. (Kariuki, Chepchieng, Mbugua & Ngumi, 2006). Επομένως, από 

τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται ανάγκη για δημιουργία πιο ολιστικών 

αναπτυξιακών προσχολικών προγραμμάτων, με την ένταξη περισσότερων κοινωνικό-

συναισθηματικών δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο, όσο και σε πρακτικό (Kariuki, 

Chepchieng, Mbugua & Ngumi, 2006). 

Τα προγράμματα λοιπόν της προσχολικής εκπαίδευσης, δεν προετοιμάζουν πάντα τα 

παιδιά για την ανάπτυξη των κοινωνικό-συναισθηματικών τους ικανοτήτων. ‘Επομένως, σε 

περιπτώσεις όπου δεν αρκούν από μόνα τους τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προτείνεται η 

χρήση εξειδικευμένων προσεγγίσεων, για την επίτευξη της κοινωνικό-συναισθηματικής 

ανάπτυξης. Παρουσιάζονται παρακάτω τρις προσεγγίσεις, που έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικές, στην ενίσχυση των κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων για τα 

παιδιά προσχολική ηλικίας. 

Το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης, ‘’Head Start Cares’’ (‘’Classroom-based 

Approaches and Resources for Emotion and Social skill promotion’’), δημιουργήθηκε με 

σκοπό να ενισχύσει και να παρουσιάσει, τις αποτελεσματικές αυτές προσεγγίσεις. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, αξιολόγησε σε μεγάλη κλίμακα την αποτελεσματικότητα τριών 

διαφορετικών προσεγγίσεων που βασίζονταν στην σχολική τάξη και στην βελτίωση της 

κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Οι προσεγγίσεις αυτές ήταν (mdrc, 

2015 1):  

1. ‘’The Incredible Years Teacher Training Program’’, το οποίο εστιάζει από την μια 

στην θετική και δυναμική διαχείριση της τάξης από τον εκπαιδευτικό, και από την 

άλλη στην συμπεριφορά των παιδιών.  

2. ‘’Preschool PATHS’’ (‘’ Promoting Alternative Thinking Strategies’’), στο οποίο 

χρησιμοποιούνται δομημένα μαθήματα, με σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά στην 

εκμάθηση των συναισθημάτων, αλλά και στην κατάλληλη αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους.  

3. ‘’Tools of the Mind- Play’’, το οποίο περιλαμβάνει μια προσαρμογή του αναλυτικού 

προγράμματος, που διαρκεί ένα έτος και προωθεί την μάθηση των παιδιών, δια 
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μέσου δομημένων σεναρίων, όπου τα παιδιά υποδύονται ρόλους και δρουν βάση 

μιας υπόθεσης.  

Οι τρις αυτές κοινωνικό-συναισθηματικές προσεγγίσεις που ελέγχθηκαν από την ‘’Head 

Start Cares’’, ονομάστηκαν και ‘’βελτιωτικές προσεγγίσεις’’, καθώς συμπληρώνουν και 

εμπλουτίζουν τις πρακτικές της τάξης που υπήρχαν εξ’ αρχής (mdrc, 2015 1). Τα 

αποτελέσματα ή ο αντίκτυπος των βελτιωτικών αυτών προσεγγίσεων, αξιολογήθηκε 

ενδελεχώς μέσα από περίπου 100 τυχαίες εργασίες στα κέντρα της ‘’Head Start’’. Σύμφωνα 

λοιπόν με την ‘’Head Start Cares’’, δύο από τις τρις βελτιωτικές αυτές προσεγγίσεις, 

αποδείχθηκαν πως είχαν θετική επίδραση στις κοινωνικό-συναισθηματικές επιδόσεις ενός 

εύρους παιδιών, όπως αναμένονταν. 

 Πιο συγκεκριμένα, το ‘’Preschool PATHS’’, επέφερε από μικρή έως μέτρια βελτίωση στα 

παιδιά, όσον αφορά την γνώση και την κατανόηση των συναισθημάτων, στις δεξιότητες 

επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων και στην κοινωνική συμπεριφορά. Το ‘’The Incredible 

Years Teacher Training Program’’, βελτίωσε την γνώση των παιδιών και την κατανόηση τους, 

σχετικά με τα συναισθήματα, τις δεξιότητες επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων και την 

κοινωνική συμπεριφορά. Ωστόσο, δεν παρείχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στους τομείς 

της προβληματικής συμπεριφοράς και της αυτό-ρύθμισης (εξαιρώντας τα παιδιά με υψηλή 

επικινδυνότητα). Τέλος, η ‘’Tools of the Mind- Play’’, δεν επέδειξε το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα στην αυτό-ρύθμιση. Η μοναδική επίδραση που άσκησε αφορούσε την γνώση 

των συναισθημάτων. Τέλος, σχετικά με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες κατά την προσχολική 

ηλικία, δεν φάνηκε πως αυτές οι βελτιωτικές προσεγγίσεις τις ενισχύουν, αλλά δεν ήταν και 

αυτός ο στόχος τους (mdrc, 2015).   

 

3.19 Κοινωνικό-συναισθηματικά και συμπεριφορικά εργαλεία ανίχνευσης 

Έχοντας παρουσιάσει παραπάνω μερικά προγράμματα που υιοθέτησαν ορισμένες 

αποτελεσματικές προσεγγίσεις με στόχο την βελτίωση των κοινωνικό-συναισθηματικών 

διαταραχών, θα παρατεθούν παρακάτω μερικές έρευνες που δεν στοχεύουν τόσο σε 

προγράμματα παρέμβασης, αλλά επικεντρώνονται στην εύρεση των αποτελεσματικών 

εργαλείων ανίχνευσης των αυτών διαταραχών. Ο λόγος ένταξης αυτών των εργαλείων στην 

παρούσα εργασία, έγκειται στον σπουδαίο ρόλο τους κατά τον εντοπισμό πιθανόν 

κοινωνικό-συναισθηματικών προβλημάτων πριν από την εφαρμογή των στοχευμένων 

παρεμβάσεων.   

Οι Jenkins, Demaray, Wren, Secord, Lyell, Magers, Setmeyer, Rodelo, Newcomb- McNeal και 

Tennant, (2014), σε έρευνα τους, επιδίωξαν να κάνουν μια ανασκόπηση, σε πέντε κοινά 

κοινωνικό-συναισθηματικά και συμπεριφορικά εργαλεία ανίχνευσης, για μαθητές 

δημοτικού, αναφέροντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους, (όπως ψυχομετρικά στοιχεία 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας), με στόχο την ενημέρωση των σχολικών επαγγελματιών, για 

την σημασία της λειτουργίας των παγκόσμιων ανιχνεύσεων. 

 Τα εργαλεία που ελέγχθηκαν ήταν: 1) ‘’Behavioral and Emotional Screening System’’ 

(Kamphaus & Reynolds, 2007), 2) ‘’Behavior Intervention Monitoring Assessment System’’ 
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(McDougal, Bardos & Meier, 2011), 3) ‘’Social Skills Improvement System Performance 

Screening Guide’’ (Elliot & Greshem, 2008), 4) ‘’Strengths and Difficulties Questionnaire’’ 

(Goodman, 1997), 5) ‘’Systematic Screening for Behavior Disorders’’ (Walker & Severson, 

1992). Παρακάτω, παρουσιάζονται τα στοιχεία που συνέλλεξαν για καθένα από αυτά τα 

εργαλεία, με στόχο την πληροφόρηση των σχολικών επαγγελματιών.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εργαλείο ανίχνευσης, το ‘’Behavioral and Emotional 

Screening System’’ (Kamphaus & Reynolds, 2007), ανέφεραν πως αποτελεί ένα έγκυρο 

σύστημα ανίχνευσης, τόσο σε προβλήματα εξωτερικευμένα, εσωτερικευμένα και σχολικά, 

όσο και κατά την προσαρμογή της συμπεριφοράς. Στα δυνατά σημεία του, εντάσσεται το 

εύρος των πληροφοριών που διαθέτει, με τα πληθώρα αντικείμενα που το απαρτίζουν, 

αλλά και η προσβασιμότητα του και στην Ισπανική γλώσσα. Ακόμα, τα αποτελέσματα του, 

εντοπίζονται μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα και έχει αποδειχθεί, η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία του. Επιπλέον, στο εργαλείο, εντάσσεται το σύστημα ’’AIMSweb Behavior’’ 

(AIMSweb, 2010),  όπου αξιολογεί την συμπεριφορά, και δίνει την δυνατότητα στους 

σχολικούς επαγγελματίες, να εισάγουν και να διαχειριστούν τα αποτελέσματα σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Πέραν ωστόσο, τον δυνατοτήτων του, αξίζει να 

σημειωθούν και τα μελανά σημεία του, που δυσχεραίνουν την εφαρμογή του. Αρχικά, δεν 

ενδείκνυται για την εφαρμογή σε μεγάλο δείγμα παιδιών, καθώς ο κάθε μαθητής 

χρειάζεται περίπου πέντε λεπτά για την εφαρμογή του, με αποτέλεσμα να χρονοτριβούν οι 

δάσκαλοι των μεγάλων τάξεων. Ακόμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

παρακολουθηθεί η πρόοδος του μαθητή. Επομένως, το ‘’Behavioral and Emotional 

Screening System’’, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κατά τα πρώτα βήματα του 

καθορισμού, των συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων, σε μαθητές 

δημοτικού.   

Σχετικά με το δεύτερο εργαλείο, το ‘’Behavior Intervention Monitoring Assessment System’’ 

(McDougal, Bardos & Meier, 2011), ανέφεραν πως αποτελεί ένα αξιόπιστο, έγκυρο μέτρο 

και ένα σύστημα παρακολούθησης της προόδου για τα συμπεριφορικά, συναισθηματικά, 

κοινωνικά και ακαδημαϊκά προβλήματα, αλλά και σχετικά με την προσαρμοστική 

λειτουργικότητα των μαθητών. Τα δυνατά σημεία του, περιλαμβάνουν 1) την πληθώρα των 

πληροφοριών που εντάσσονται σε αυτό, με τα ποικίλα αντικείμενα που εμπεριέχει, 2) την 

σύντομη χορήγηση του, 3) την δυνατότητα της ηλεκτρονικής διαχείρισης των 

αποτελεσμάτων και 4) την ικανότητα της δημιουργίας αντικειμένων, για την 

παρακολούθηση της προόδου. Ωστόσο, στα μειονεκτήματα του, συγκαταλέγεται το γεγονός 

ότι διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Με την κατάλληλη επομένως χρήση του, 

αποτελεί ένα βασικό εργαλείο ανίχνευσης, παρακολούθησης της προόδου, σχεδίασης 

παρεμβάσεων και αξιολόγησης προγραμμάτων.   

Το τρίτο εργαλείο ‘’Social Skills Improvement System Performance Screening Guide’’ (Elliot 

& Greshem, 2008), αποτελεί ένα τυποποιημένο, παγκόσμιο εργαλείο ανίχνευσης, που 

βασίζεται στα κριτήρια και περιλαμβάνει τέσσερις βασικές περιοχές: προκοινωνική 

συμπεριφορά, παρακίνηση για μάθηση, ανάγνωση και μαθηματικά. Απαρτίζεται ακόμα, και 

από το ‘’AIMSweb Behavior’’,  που επιτρέπει στους δασκάλους την εισαγωγή και διαχείριση 

των δεδομένων σε ηλεκτρονικές φόρμες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας του, 

πραγματοποιείται σε λιγότερο από 30 λεπτά για ολόκληρη την τάξη, καθορίζοντας το, ένα 
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από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία ανίχνευσης σε θέματα χρονικής διάρκειας. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα του, θεωρείται η εύκολη και ξεκάθαρη διαδικασία βαθμολόγησης, αλλά και η 

άμεση επαφή του, με τις παρεμβατικές εφαρμογές, μέσα από το ‘’Classwide Intervention 

Program’’. Στα μειονεκτήματα του, εντάσσεται η μοναδική του συσχέτιση με τις κλίμακες 

των κοινωνικών δεξιοτήτων και η μη εμπλοκή του με άλλα μέτρα. Ωστόσο, οι συγγραφείς 

του δήλωσαν πως θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς ανίχνευσης και να μην 

λαμβάνονται μέσω αυτού, αποφάσεις σε ατομικό επίπεδο. Ακόμα, δεν εφαρμόζεται για την 

παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και στα μειονεκτήματα του συγκαταλέγεται και 

η εστίαση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, χωρίς την παρουσία μιας κλίμακας, που να 

αξιολογεί, τα εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, των μαθητών του δημοτικού. 

Σχετικά με το τέταρτο εργαλείο ανίχνευσης, το ‘’Strengths and Difficulties Questionnaire’’ 

(Goodman, 1997), ανέφεραν πως είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, που χρησιμοποιείται για 

να ανιχνεύσει τις κοινωνικές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές ανησυχίες των παιδιών 

του δημοτικού. Θεωρείται πολύ προσβάσιμο και εύκολο κατά την  εφαρμογή, την 

βαθμολόγηση και την ερμηνεία του. Το εργαλείο αξιολογεί πολλαπλούς τομείς όπως, 

εσωτερικευμένες και εξωτερικευμένες συμπεριφορές, μπορεί να ολοκληρωθεί από 

διαφορετικούς αξιολογητές και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από εβδομήντα γλώσσες. 

Τα βασικά του πλεονεκτήματα, είναι πως διατίθεται δωρεάν, και ολοκληρώνεται σε 

αποτελεσματικό χρόνο. Η εφαρμογή του και η διαδικασία βαθμολόγησης, 

πραγματοποιείται μέσα από το ηλεκτρονικό λογισμικό. Όσον αφορά, τα μειονεκτήματα του, 

δηλώνεται πως, παρά τις αναγκαίες πληροφορίες που είναι δωρεάν στο διαδίκτυο, οι 

πληροφορίες σχετικά με την τυποποίηση του δείγματος και τα στοιχεία της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας, είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να αποκωδικοποιηθούν. Ακόμα, τα 

δεδομένα των αναμενόμενων τιμών αλλά και οι ψυχομετρικές πληροφορίες, δεν είναι 

επαρκώς οργανωμένες και δεν διατίθεται κάποιο εγχειρίδιο. Τέλος, το δείγμα στο οποίο 

τυποποιήθηκε, αποτελούταν από Βρετανούς και κάποιες μελέτες εντόπισαν διαφορετικούς 

δομικούς παράγοντες από εκείνους της Μεγάλης Βρετανίας.   

Αναφορικά με το πέμπτο και τελευταίο εργαλείο ερεύνησαν , φάνηκε πως το ‘’Systematic 

Screening for Behavior Disorders’’ (Walker & Severson, 1992), είναι ένα ανιχνευτικό μέτρο, 

το οποίο έχει ερευνηθεί επαρκώς και σχετίζεται άμεσα με το σχολείο και χρησιμοποιείται 

για να καθορίσει τους μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο για την εμφάνιση 

εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς (Severson, Walker, 

Hope- Doolitle, Kratochwill & Gresham, 2007). Ένα βασικό πλεονέκτημα του, είναι πως το 

σύστημα με το οποίο έχει δομηθεί, προσεγγίζει αρκετά στο σύστημα παροχής υπηρεσιών, 

που απαρτίζεται από τρία επίπεδα και το οποίο, πολλά σχολεία το εφαρμόζουν, για 

ακαδημαϊκούς σκοπούς. Τα ισχυρά στοιχεία της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, όπως και 

η έγκριση από ειδικούς του πεδίου, οδήγησαν στην φερεγγυότητα του αυτού ανιχνευτικού 

μέτρου. Ωστόσο, στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται η δυσκολία χειρισμού του εγχειριδίου 

του και η πολυπλοκότητα της εφαρμογής του, καθώς λόγω της σύνθεσης του, δεν επιτρέπει 

την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών. Ακόμα, δεν δίνεται η δυνατότητα στους 

δασκάλους, να εντοπίσουν τους μαθητές που επιδεικνύουν και εσωτερικευμένες και 

εξωτερικευμένες συμπεριφορές. Σε αντίθεση ωστόσο με άλλα μέτρα, το συγκεκριμένο 

εργαλείο, σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται εξ’ ολοκλήρου σε παιδιά δημοτικού και όχι 

άλλων βαθμίδων (Jenkins et al., 2014).   
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Οι ειδικοί ωστόσο, θα πρέπει να λάβουν ορισμένες αποφάσεις πριν από την επιλογή του 

κατάλληλου εργαλείου. Αρχικά, θα πρέπει να συμπεριλάβουν εργαλεία, τα οποία να δίνουν 

την ευκαιρία στους μαθητές να αξιολογούνται, σε ένα μεγάλο εύρος συμπεριφορών. Τέτοια 

εργαλεία, θα μπορούσαν να είναι το ‘’Behavioral and Emotional Screening System’’ και το 

‘’Strengths and Difficulties Questionnaire’’. Ακόμα, εάν το κόστος του εργαλείου, αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα, τα σχολεία θα πρέπει να στραφούν σε οικονομικότερα εργαλεία, 

όπως για παράδειγμα στο ‘’Strengths and Difficulties Questionnaire’’. Τέλος, έναν ακόμα 

παράγοντα, που θα πρέπει να συνυπολογίσουν οι ειδικοί, πριν από την επιλογή του 

εκάστοτε εργαλείου, είναι ο έλεγχος της κατάλληλης γλώσσας, στην οποία εφαρμόζεται το 

μέτρο, καθώς ορισμένα έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες (Jenkins et al., 2014).  

Ωστόσο, τα προαναφερθέντα εργαλεία, έπειτα από την αντίστοιχη βιβλιογραφική έρευνα, 

δεν φάνηκε να έχουν χρησιμοποιηθεί στα ελληνικά δεδομένα. Δεν εντοπίστηκε κάποια 

πρακτική εφαρμογή τους στα ελληνικά σχολεία παρά τα ποικίλα θετικά στοιχεία των αυτών 

εργαλείων. Η εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα, θα επέφερε νέα δεδομένα 

στον εντοπισμό των κοινωνικό-συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών για τους 

μαθητές του δημοτικού και δεν θα χάνονταν πολύτιμος χρόνος κατά την ανίχνευση των 

προαναφερθέντων διαταραχών. Έχοντας αναφερθεί στα προβλήματα συμπεριφοράς που 

θα οδηγήσει η διατήρηση αυτών των διαταραχών, (βλ. κεφάλαιο 2- προβλήματα 

συμπεριφοράς), κατανοούμε την αξία του έγκαιρου εντοπισμού τους. Χρήσιμο θα ήταν 

λοιπόν, η ένταξη αυτών των εργαλείων και στα ελληνικά σχολεία, με σκοπό τον άμεσο 

εντοπισμό των κοινωνικό-συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών και την 

παρεμπόδιση της παγίωσης τους.  

 

3.20 Η αποτελεσματικότητα δύο τρόπων παρέμβασης ( ’’New Beginnings’’ και ‘’Video 

Self-Modeling’’)   

Έχοντας παραθέσει παραπάνω τα πέντε εργαλεία ανίχνευσης των κοινωνικό-

συναισθητικών διαταραχών, όπως παρουσιάστηκαν από την έρευνα των Jenkins, Demaray, 

Wren, Secord, Lyell, Magers, Setmeyer, Rodelo, Newcomb- McNeal και Tennant, (2014), σε 

αυτή την ενότητα παρατίθενται δύο από τις παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί κατά 

καιρούς (’’New Beginnings’’ και ‘’Video Self -Modeling’’) και οι οποίες αφορούν τις 

κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες και δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας.   

 ‘’New Beginnings’’ 

Σε έρευνα των Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, Lennie και Ferrell, (2010), 

έλεγξαν την αποτελεσματικότητα της κοινωνικό-συναισθηματικής παρέμβασης μέσα από 

την εφαρμογή του προγράμματος ‘’New Beginnings’’, για παιδιά δημοτικού. Η παρέμβαση 

‘’New Beginnings’’ , εντάσσεται στα προγράμματα που προωθούν την κοινωνική και 

συναισθηματική μάθηση (‘’Social and Emotional Aspects of Learning’’- SEAL), τα οποία 

περιλαμβάνουν ολικές σχολικές προσεγγίσεις, με κύριο στόχο πέρα από την προώθηση των 

κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων των παιδιών, την ανάπτυξη της αποτελεσματικής 
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μάθησης, την ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς, την προώθηση της τακτικής 

παρακολούθησης και την συναισθηματική ευεξία των μαθητών (Humphrey et al., 2010).  

Ο στόχος της έρευνας ήταν να απαντήσουν στο ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτής  της 

παρέμβασης στις κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών δημοτικής 

εκπαίδευσης. Το δείγμα συλλέχθηκε από 37 σχολεία των 12 τοπικών αρχών της Αγγλίας και 

περιλάμβανε 253 παιδιά, από τα οποία τα 159 ήταν στην ομάδα παρέμβασης, ενώ τα 94, 

στην ομάδα σύγκρισης. Από τον συνολικό αριθμό των παιδιών, τα 141 ήταν αγόρια, ενώ τα 

112 κορίτσια. Ακόμα, τα 62 παιδιά, επιλέχθηκαν ως πρότυπα, έπειτα από τις συστάσεις του 

σχολικού προσωπικού, καθώς παρατήρησαν πως αυτά τα παιδιά ένοιωθαν άνετα 

κοινωνικά, επιδείκνυαν κατάλληλες συμπεριφορές και είχαν συνήθως υψηλές επιδόσεις, 

ενώ τα 191, επιλέχθηκαν με τον ρόλο της επιπρόσθετης υποστήριξης, έπειτα και πάλι από 

τις δηλώσεις του προσωπικού, ως τα παιδιά που ένοιωθαν πως δεν ανήκουν στην ομάδα 

της τάξης. Οι ηλικίες των παιδιών, κυμαίνονται από 6-11 ετών και ο ηλικιακός μέσος όρος 

όλων των συμμετεχόντων, εντοπίστηκε στα 8 χρόνια και 2 μήνες (Humphrey et al., 2010). Το 

χρονικό όριο της παρέμβασης κάλυπτε ένα διάστημα εφτά εβδομάδων.  

Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικά εργαλεία. Για την αξιολόγηση 

των κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων, αξιοποιήθηκαν οι εκδοχές του ELAI 

(Southampton Psychology Service, 2003  όπως αναφέρεται στο Humphrey et al., 2010) και 

για την αξιολόγηση των νοητικών δυσκολιών, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο SDQ 

(Goodman, 1997 όπως αναφέρεται στο Humphrey et al., 2010).  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψε, πως τόσο από τους συμμετέχοντες που 

έλαβαν μέρος, όσο και από τα δεδομένα αυτό-αναφοράς που συλλέχθηκαν, αποδείχθηκε 

πως η ‘’New Beginnings’’ παρέμβαση, έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινωνικό-

συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης. Αν και βρέθηκαν 

σημαντικά στατιστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό τον θετικό αντίκτυπο,  το συνολικό 

μέγεθος της επίδρασης του προγράμματος στα παιδιά, θεωρήθηκε από μικρής έως μεσαίας 

έντασης. Αυτά τα αποτελέσματα, συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες ίδιας 

θεματολογίας (Larkin & Tayer, 1999 όπως αναφέρεται στο Humphrey et al., 2010). Ωστόσο, 

το συμπέρασμα δεν φάνηκε να το υποστηρίζουν οι γονείς και οι δάσκαλοι, όπως 

παρατηρήθηκε έπειτα των αξιολογήσεων τους. Αυτή η έλλειψη συμφωνίας των παιδιών με 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο, καθώς έχει 

παρατηρηθεί σε ορισμένες έρευνες, πως δεν επισημαίνουν όλοι οι παρατηρητές τα ίδια 

θετικά αποτελέσματα, αλλά αυτά που αναφέρει ως θετικά ο ένας παρατηρητής, δεν 

συμπίπτουν με τις αναφορές των υπολοίπων (Catalano, Mazza, Harachi, Abbott, Haggerty & 

Fleming, 2003 όπως αναφέρεται στο Humphrey et al., 2010). Σε αυτή την έρευνα, μπορεί η 

ασυμφωνία να προκύπτει, καθώς αυτού του είδους η παρέμβαση, επηρεάζει τις κοινωνικό-

συναισθηματικές λειτουργίες, που δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν μέσα από την 

συμπεριφορά (όπως η αυτογνωσία). Ακόμα, τα δεδομένα έδειξαν, πως τα οφέλη που 

αποκόμισαν τα παιδιά έπειτα της παρέμβασης, άρχισαν να ελαττώνονται, λίγες εβδομάδες 

μετά, αμφισβητώντας τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της παρέμβασης, στα παιδιά αυτής 

της ηλικιακής ομάδας. Τέλος, με το πέρας της παρέμβασης οι μαθητές εμφάνισαν 

δυσκολίες κατά την εκπαιδευτική πράξη, γεγονός που υποδηλώνει πως σε επόμενη 

εφαρμογή της αυτής παρέμβασης θα πρέπει να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό 
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διάστημα και να είναι πιο εντατικό (Humphrey et al., 2010). Εν κατακλείδι, ως προς το 

σκοπό της έρευνας, φάνηκε πως η παρέμβαση ‘’New Beginnings’’ είχε θετικά αποτελέσματα 

στις κοινωνικό-συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών, αν και αφενός αυτό το 

συμπέρασμα δεν ταυτίστηκε με τις γνώμες όλων των συμμετεχόντων και αφετέρου, η 

συνολική επίδραση της παρέμβασης δεν χαρακτηρίστηκε πάνω του μετρίου. Αξίζει να 

σημειωθεί ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος της αυτής παρέμβασης και να υπολογιστεί 

μελλοντικά μια μεγαλύτερης διάρκειας εφαρμογή, με στόχο περισσότερα και 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.  

‘’Αυτό-παρακολούθηση με χρήση βίντεο (video self-modeling- VSM)’’ 

Η δεύτερη παρέμβαση που παρουσιάζεται σε αυτή την υπό-ενότητα, αφορά την ‘’αυτό-

παρακολούθηση με χρήση βίντεο ‘’ (Video Self-Modeling- VSM) και αποτελεί μια 

στοχευμένη παρέμβαση. Η χρήση βίντεο (Video-Modelling- VM) και η ‘’αυτό-

παρακολούθηση με χρήση βίντεο ‘’ (VSM), μπορεί να θεωρηθούν αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις, για την παρακίνηση μαθητών με συναισθηματικές διαταραχές (Young- Pelton 

& Busheman, 2015). Παρότι οι δύο παρεμβάσεις (VSM και VM), χρησιμοποιούν παρόμοιες 

μεθόδους, στην VSM, αξιοποιούνται οι συμμετέχοντες ή το αντικείμενο της παρέμβασης 

στο βίντεο. Ωστόσο, η θέαση του εαυτού, αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνική 

και επομένως, οι συνεχόμενες αυτό-παρακολουθήσεις, οδηγούν στην επίτευξη της 

επιθυμητής συμπεριφοράς (Young- Pelton & Busheman, 2015). Ο Greetz, Mastropieri και 

Scruggs, (2006 όπως αναφέρεται στο Young- Pelton & Busheman, 2015), παρουσιάζουν τα 

βήματα που απαιτεί η αυτή παρέμβαση: 1) ο καθορισμός της στοχευμένης συμπεριφοράς, 

2) η βιντεοσκόπηση της συμπεριφοράς, 3) η επεξεργασία της κασέτας, όσο είναι αναγκαίο, 

4) η παρουσίαση της κασέτας στον μαθητή, 5) η συζήτηση του βίντεο με τον μαθητή. 

Συνεπώς, στο κομμάτι αυτό της εργασίας θα γίνει λόγος για την αποτελεσματικότητα αυτής 

της παρέμβασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα, σε άρθρο των Young- Pelton και Busheman, (2015 όπως αναφέρεται στο 

Young- Pelton & Busheman, 2015), έλεγξαν αφενός, την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης της ‘’αυτό-παρακολούθησης με χρήση βίντεο’’, στους μαθητές με κοινωνικές, 

συναισθηματικές και νοητικές δυσκολίες και αφετέρου, επιδίωξαν να μειώσουν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών αυτών και να αυξήσουν την συμμετοχή τους σε 

μικρές ομάδες, κατά την διάρκεια των μαθημάτων της ανάγνωσης.  

Το δείγμα της έρευνας, αποτελούνταν από τέσσερα αγόρια, ηλικίας 10 ετών, που είχαν 

ενταχθεί σε πρόγραμμα συμπερίληψης, για μαθητές με κοινωνικές, συναισθηματικές και 

νοητικές δυσκολίες. Όλοι οι μαθητές, πληρούσαν τα κριτήρια για την λήψη υπηρεσιών 

ειδικής αγωγής, σύμφωνα με την τοπική εκπαιδευτική αρχή, με τον όρο των 

‘’συναισθηματικά διαταραγμένων’’, που αποτελούσε και την πρωταρχική τους δυσκολία. 

Ως δευτερεύοντα προβλήματα, ένα από τα παιδία, είχε διαγνωστεί με μαθησιακές 

δυσκολίες και ένα άλλο με άλλα προβλήματα υγείας. Ωστόσο, όλα τα παιδιά, έλαβαν και 

ιατρικές διαγνώσεις, με τρία από τα τέσσερα να παρουσιάζουν ΔΕΠ-Υ, ένα από τα τέσσερα 

να εμφανίζει Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και ένα παιδί με επίδραση αλκοόλ, κατά την 

εμβρυική περίοδο (Young- Pelton & Busheman, 2015).     
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Για τις ανάγκες της έρευνας, η διοικητική περιφέρεια, παρείχε ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα, 

καθώς και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, που αφορούσε την διδασκαλία της ανάγνωσης, 

με στόχο να κατευθύνει τις συγκεκριμένες ανάγκες των τεσσάρων αυτών μαθητών, κατά το 

πρόγραμμα της ειδικής αγωγής. Ακόμα, αξιοποιήθηκε η χρήση βίντεο, καθώς 

καταγράφθηκε το μάθημα της ανάγνωσης και διαμορφώθηκε η βιντεοσκόπηση κατάλληλα, 

ώστε να αποτελεί μια ταινία. Η αυτή ταινία είναι και το υλικό το οποίο παρουσιάστηκε 

στους μαθητές. Ειδικότερα, οι μαθητές βιντεοσκοπήθηκαν κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων της ανάγνωσης, όντας χωρισμένοι σε μικρές ομάδες και σε επόμενη συνεδρία 

παρουσιαζόταν στον κάθε μαθητή η βιντεοσκόπηση από την συμμετοχή του στο μάθημα, η 

οποία διαρκούσε 30 δευτερόλεπτα και συμπεριλάμβανε την στοχευμένη συμπεριφορά που 

αποσκοπούνταν να τροποποιήσει ο κάθε μαθητής. Η βιντεοσκόπηση είχε διττή χρήση: 

πρώτον, τα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα της καταγραφής αναλύονταν σε τριάντα 

διαστήματα, όπου το κάθε διάστημα περιλάμβανε δέκα δευτερόλεπτα για παρατήρηση και 

5 δευτερόλεπτα για καταγραφή, με σκοπό τον εντοπισμό των μαθησιακών και 

συμπεριφορικών δυσκολιών των μαθητών. Δεύτερον, για να καταγραφεί για 30 

δευτερόλεπτα ο κάθε μαθητής, με σκοπό αυτός ο χρόνος να αξιοποιηθεί στην επόμενη 

φάση της παρέμβασης, όπου τα παιδιά παρατηρούνε τους εαυτούς τους (Young- Pelton & 

Busheman, 2015).  

Σύμφωνα με τον πρώτο στόχο της έρευνας, (την παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης στους μαθητές με κοινωνικές, συναισθηματικές και νοητικές δυσκολίες), 

αποδείχθηκε πως η συγκεκριμένη παρέμβαση, ήταν αποτελεσματική σε αυτές τις 

κατηγορίες μαθητών, που διδάσκονταν σε προγράμματα συμπερίληψης. Ως προς τον 

δεύτερο στόχο (επιδίωξαν να μειώσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών και να 

αυξήσουν την συμμετοχή τους σε μικρές ομάδες, κατά την διάρκεια των μαθημάτων της 

ανάγνωσης), φάνηκε πως με το πέρας της παρέμβασης, και οι τέσσερις συμμετέχοντες, 

πέτυχαν υψηλά επίπεδα συμμετοχής, κατά την αναγνωστική διαδικασία, αλλά και χαμηλά 

επίπεδα, συμπεριφορικών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά μάλιστα, διατηρήθηκαν 

και σε διάστημα 6-8 εβδομάδων, έπειτα από τη λήξη της παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, 

με την χρήση των ‘’ποσοστιαίων μη επικαλυπτόμενων δεδομένων’’ (‘’percentage of non-

overlapping data’’), μιας απλής και αποτελεσματικής μεθόδου για την σύνθεση ατομικών  

δεδομένων, καθορίστηκε η επίδραση της παρέμβασης, τόσο κατά την ενεργή συμμετοχή 

των παιδιών, όσο και κατά την μείωση της αρνητικής συμπεριφοράς τους. Σύμφωνα λοιπόν 

με αυτή τη μέθοδο, η μέση βαθμολογία κατά την αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής στο 

μάθημα, ανερχόταν στο 97%, ενώ η μέση βαθμολογία για την μείωση της ακατάλληλης 

συμπεριφοράς βρέθηκε στο 92%. Και τα δύο αυτά αποτελέσματα, υποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σε όλους τους συμμετέχοντες (Young- Pelton & 

Busheman, 2015). Τέλος, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, δείχνουν να συμφωνούν, με 

αυτά προηγούμενων μελετών, που παρουσίασαν την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης, της ‘’αυτό-παρακολούθησης με χρήση βίντεο’’ (VSM) σε στοχευμένες 

συμπεριφορές (Baker, Lang & O’Reilly, 2009· Bellini & Akyllian, 2007 όπως αναφέρεται στο 

Young- Pelton & Busheman, 2015).                                                                                                     

Συμπερασματικά, στο τρίτο αυτό κεφάλαιο, ορίστηκαν αρχικά οι συναισθηματικές 

διαταραχές, καθώς και τα προβλήματα συμπεριφοράς που πιθανόν να προκύψουν με την 

παγίωση των αυτών διαταραχών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ορισμένα ανιχνευτικά 
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εργαλεία, τρόποι αντιμετώπισης αλλά και παρεμβάσεις για την διαχείριση των κοινωνικό-

συναισθηματικών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί, παρατίθεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την διεξαγωγή της 

εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Μεθοδολογία 

Οι εργασίες για την διεξαγωγή της αυτής μελέτης ξεκίνησαν τον Μάιο του 2017 με την 

αναζήτηση της επιλογής του θέματος και την επικοινωνία με την επόπτρια της 

διπλωματικής μου. Η εντατική ωστόσο εργασία για την επιλογή των περιεχομένων και την 

συγγραφή της μελέτης διήρκησε οχτώ περίπου μήνες, από τον Ιούλιο του 2017 έως και τον 

Φεβρουάριο του 2018, με τους επόμενους μήνες που ακολούθησαν να πραγματοποιούνται 

αλλαγές και διορθώσεις. Για την συλλογή των πηγών αναζήτησα βιβλία και άρθρα από το 

1994-2017, με μοναδική εξαίρεση την αξιοποίηση ενός άρθρου που λόγω των χρήσιμων 

πληροφοριών του εντάχθηκε στην εργασία παρά την παλαιότερη χρονολογία του (1950).  

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχουν δύο άρθρα (Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

της Ελληνικής Δημοκρατίας 2008, Σιδέρη, 2011), με κριτήριο τη θεματολογία τους καθώς 

περιλάμβαναν τον ορισμό της αναπηρίας αλλά και τις κατηγορίες των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, περιεχόμενο αντίστοιχο με αυτό του πρώτου κεφαλαίου. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο επιλέχθηκαν έξι άρθρα (Mashburn, 2008, Mashburn & Pianta, 2010, 

Anders, Grosse, Rossbach, Ebert & Weinert, 2012, Garner, Mahatmya, Moses & Bolt 2014, 

Polat & Yavuz, 2016, Abehavoli & Greenberg, 2016), καθώς διερευνούσαν την σημασία των 

κοινωνικό-συναισθηματικών ικανοτήτων στις ηλικιακές ομάδες που επικεντρώθηκα. Από 

τέσσερα βιβλία (Sutton, 2000, Χρηστάκης, 2001, Κουρκούτας, 2011, Κουρκούτας, 2017) και 

από δεκαπέντε άρθρα (Kauffman, 2000, Casas, 2001, Merrell & Walker, 2004, Montgomery 

& Baldwin, 2006, Kariuki, Chepchieng, Mbugua & Ngumi, 2006, Briggs, Gowan, Carter, 

Basson- Heenan, Guyer & Hormit, 2006, Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, 

Lennie & Ferrell, 2010, NICHCY, 2010, Heward, 2011, Martin, Sontag -Padilla, Cannon, 

Chandra, Auger, Kase, Kandrack, Ruder, Joyce, Diamond & Spurlock, 2014, Jenkins, Demaray, 

Wren, Secord, Lyell, Magers, Setmeyer, Rodelo, Newcomb- McNeal & Tennant, 2014, 

Classen & Cheatham, 2014, mdrc, 2015, Young- Pelton & Busheman, 2015, 

συμπεριλαμβανομένου του άρθρου του Topp, 1950), πλαισιώνεται το τρίτο κεφάλαιο της 

εργασίας, με την επιλογή αυτών να βασίζεται στην παρουσίαση των συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών προβλημάτων, καθώς και σε ορισμένους τρόπους αντιμετώπισης των 

αυτών διαταραχών. Ωστόσο, εσκεμμένα εστίασα στην πιο πρόσφατη ορολογία και 

κατηγοριοποίηση αυτών των διαταραχών και παρουσιάστηκε μια απλή αναφορά στις 

προσεγγίσεις και στις παρεμβάσεις που εφαρμόζονται, καθώς ο σκοπός της εργασίας ήταν 

η συσχέτιση τους με την μουσικοθεραπεία ως μέθοδο παρέμβασης.  

Κατά το πέμπτο κεφάλαιο όπου επικεντρώνεται στο πεδίο της μουσικοθεραπείας, 

επιλέχθηκαν τέσσερα βιβλία (Σταυρίδη, 1994, Ευδοκίμου- Παπαγεωργίου, 1999, 

Καρτασίδου, 2004, Kessler- Κακουλίδης 2011,) ένα κεφάλαιο βιβλίου (Καρτασίδου, 2008) 

και δέκα άρθρα (Montello & Coons, 1998, Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002, Rickson & 

Watkins, 2003, Gold, Voracek & Wigram, 2004, Sausser & Waller, 2006, Kern, Porter & 

Aldridge, 2006, Register & Humpal, 2007, Chong & Kim, 2010, Lorenzο, Herrera, Hernandez-

Candelas, & Badea, 2014, Porter, McConnell, McLaughlin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan & 

Holmes, 2017). Η επιλογή των πηγών στηρίχτηκε στις πληροφορίες που παρείχαν για την 

μουσικοθεραπεία, καθώς και στην συσχέτιση του αυτού πεδίου με τα παιδιά που έχουν 
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συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς. Ειδικότερα, στην υπό-

ενότητα της πρώιμης παρέμβασης εντοπίστηκαν οι αυτές μελέτες με κριτήριο την 

εφαρμογή μουσικοθεραπείας σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Στις υπό-ενότητες 

της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όπου παρουσιάζονται οι μελέτες που αποδεικνύουν 

την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε αυτές τις κατηγορίες παιδιών, τα 

κριτήρια της επιλογής τους ήταν αφενός τα παιδιά να φοιτούν σε μονάδες προσχολικής και 

σχολικής εκπαίδευσης και αφετέρου να έχουν χαρακτηριστεί με συναισθηματικές, 

συμπεριφορικές διαταραχές ή με προβλήματα συμπεριφοράς.      

 

Διαδικασία 

Η διαδικασία που εφαρμόστηκε για την συλλογή των παραπάνω πηγών ακολούθησε μια 

σειρά βημάτων. Αρχικά, για τον εντοπισμό των ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων πηγών, 

πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αναζήτηση των άρθρων σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. 

Τέτοιες πλατφόρμες είναι: ‘’Θύρα’’, ‘’Eric’’, ‘’EBSCO’’ και ‘’JSTOR’’. Ακόμα, ερευνήθηκε μια 

σειρά ξενόγλωσσων περιοδικών, όπως: ‘’Journal of Music Therapy’’, ‘’British Journal of 

Music Education’’, ‘’Emotional and Behavioral Difficulties’’, ‘’ Journal of Child Psychology and 

Psychiatry’’, ‘’ Behavioral disorders’’ κλπ. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με 

συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά, μεταξύ άλλων: ‘’emotional disorders’’, ‘’behavioral 

disorders/difficulties/problems and music therapy’’, ‘’The effects of music therapy to 

behavioral problems’’, ‘’The influence of music therapy to emotional/behavioral problems’’, 

‘’conduct disorders’’, ‘’disruptive disorders’’, ‘’defiant disorder’’, ‘’music therapy to 

emotional and behavioral problems in preschool age/ school age/ primary students’’, ‘’music 

therapy and preschoolers’’ κλπ. Έπειτα, για την συλλογή των ερευνών που αποδεικνύουν 

την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε αυτή την κατηγορία παιδιών, οι λέξεις-

κλειδιά που αξιοποιήθηκαν ήταν οι εξής: ‘’Music /music therapy effectiveness to 

behavioral/ emotional problems /to EBP/ emotion regulation κλπ. Στη συνέχεια, 

εντοπίστηκε μια σειρά ελληνικών και ξένων βιβλίων, από την βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και από την δανειστική βιβλιοθήκη της Βέροιας, με 

κριτήριο την διατήρηση της θεματολογίας –‘’συναισθηματικές διαταραχές’’, ‘’προβλήματα 

συμπεριφοράς’’, ‘’μουσική’’, ‘’μουσικοθεραπεία’’-. Κατά τον τρόπο αυτόν, συλλέχθηκε τόσο 

το θεωρητικό κομμάτι, όσο και το δείγμα της έρευνας, που αποδείκνυε την 

αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε αυτές τις διευρευνηθείσες διαταραχές.  
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Σκοπός εργασίας- Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής έρευνας, είναι η ανάδειξη της 

αποτελεσματικότητας της μουσικοθεραπείας, στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών διαταραχών, καθώς και των προβλημάτων συμπεριφοράς που 

προκύπτουν, στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Βάση αυτής της επιδίωξης τα 

ερευνητικά ερωτήματα διακρίνονται σε δύο ευρύτερες ομάδες:                                                                 

Α) Πως εφαρμόζεται η μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα;                                                                    

Β) Είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της;                                                                                                 

Ωστόσο, παρότι το ενδιαφέρον μου κυμαίνονταν αρχικά στα ελληνικά πλαίσια, έπειτα από 

την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποίησα, δεν εντόπισα ελληνικές έρευνες που 

να έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς και να αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα αυτής 

της μεθόδου. Για αυτό τον λόγο, έστρεψα το ενδιαφέρον μου, σε συναφείς έρευνες του 

εξωτερικού και αποφάσισα να παρουσιάσω τις πιο αποτελεσματικές μελέτες που εντόπισα, 

καθώς αφενός υπήρχε ένας μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών και αφετέρου,  αναδείκνυαν 

την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου παρέμβασης (μουσικοθεραπείας) στις 

ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές όπου διερευνούσα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Μουσικοθεραπεία και έρευνες για την αποτελεσματικότητα της σε παιδιά με 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές 

Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται το πεδίο της μουσικοθεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, 

αρχικά γίνεται μια αναφορά για την επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη των παιδιών, 

έπειτα παρουσιάζεται ο σημαντικός ρόλος της μουσικής τόσο στην ειδική αγωγή, όσο και 

στην πρώιμη παρέμβαση και τέλος, ακολουθεί μια εκτενής παρουσίαση του πεδίου της 

μουσικοθεραπείας, καθώς και η συσχέτιση του με την πρώιμη παρέμβαση αφενός και με 

τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές των παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας αφετέρου. 

5.1 Ο ρόλος της μουσικής στην ανάπτυξη του παιδιού 

Παρότι έως και σήμερα δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την μουσική (Stock 

1996 όπως αναφέρεται στο Δογάνη, 2012), η επίδραση της στον ανθρώπινο οργανισμό 

(βιολογικά- ψυχολογικά) είναι ευρέως διαδεδομένη. Ειδικότερα, η μουσική ασκεί τριών 

μορφών επιρροές στον άνθρωπο (Ευδοκίμου- Παπαγεωργίου, 1999 232): Συγκινησιακές 

μεταβολές (όπως μεταβολή των συναισθημάτων και αλλαγή διάθεσης), συνειρμικές 

επιδράσεις (τα μουσικά ακούσματα προκαλούν σκέψεις και συνειρμούς) και τέλος, αυξάνει 

την ικανότητα μάθησης (έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της μουσικής στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων).  

Πέρα από τις παραπάνω κατηγορίες η επίδράση της μουσικής εκτείνεται σε ποικίλους 

τομείς του ανθρώπινου οργανισμού και επηρεάζει πληθώρα λειτουργιών του. Έχει 

διασαφηνιστεί, πως η μουσική διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού, και κυρίως, στην ανάπτυξη της ικανότητας του ελέγχου και της 

προσαρμογής του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της πολύπλευρης συνεισφοράς της μουσικής 

στην ανάπτυξη, αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της και εντάσσεται αυτή η μορφή τέχνης 

στα αναλυτικά προγράμματα, καθώς θεωρείται πως περιλαμβάνει μια σειρά από 

μορφωτικές και διδακτικές αξίες  (Σταυρίδη, 1994). Πιο συγκεκριμένα, η μουσική επιδρά 

στην συναισθηματική, πνευματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς 

και ενισχύει την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων της συνεργασίας 

(Σταυρίδη, 1994). Αναλύονται παρακάτω οι αυτοί τομείς ξεχωριστά.  

Η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αποτελεί τον πρωταρχικό λειτουργικό ρόλο της 

μουσικής. Τα παιδιά μέσα από την μουσική είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ατομικές, 

συναισθηματικές τους ανάγκες και να λάβουν μέσω της τέχνης, εμπειρίες που συντελούν 

στην ενίσχυση και στον εμπλουτισμό της συναισθηματικής τους ζωής. Ωστόσο, η αξία της 

μουσικής, ως μια πρωταρχική πηγή για τον εμπλουτισμό και την τόνωση του 

συναισθήματος, έγκειται στο ότι αποτελεί μια μορφή μη γλωσσικής επικοινωνίας. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, αφενός, ο καθένας αποκομίζει από την μουσική ότι χρειάζεται την 

εκάστοτε στιγμή, σύμφωνα με τις πνευματικές και συναισθηματικές του ανάγκες και 

αφετέρου, λόγω του μη λεκτικού της χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της 

μουσικής και από παιδιά που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών γλωσσικές ή 

συναισθηματικές δυσκολίες. Τέλος, μέσα από πληθώρα μουσικών δραστηριοτήτων, δίνεται 
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η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και μέσα από την άμεση 

αλληλεπίδραση τους με την μουσική, τους παρέχονται κίνητρα για την μετάδοση των 

συναισθημάτων τους (Σταυρίδη, 1994).  

Η πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Η μουσική συμβάλλει στην αυτή ανάπτυξη με τον ίδιο 

τρόπο που συντελούν και τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, η 

μουσική έχει την δική της γλώσσα και φιλοσοφία, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια 

κατάλληλη πνευματική διεργασία. Τα επιτεύγματα της μουσικής επομένως, απαιτούν από 

τα παιδιά την αξιοποίηση ορισμένων ικανοτήτων που σχετίζονται με τις λειτουργίες της 

νοημοσύνης και της ευστροφίας του πνεύματος. Ακόμα, η μουσική μπορεί να 

περιλαμβάνει, στοιχεία απτικών, οπτικών και κιναισθητικών λειτουργιών, καθώς και 

διέγερση της φαντασίας του παιδιού, με αποτέλεσμα να συμβάλει στην πνευματική του 

ανάπτυξη (Σταυρίδη, 1994). Όλα αυτά τα στοιχεία επομένως όπου απαιτούνται για την 

ακρόαση και εκτέλεση της μουσικής, σχετίζονται με την πνευματική ανάπτυξη. 

Η σωματική ανάπτυξη του παιδιού, ενισχύεται ποικιλοτρόπως με την χρήση της μουσικής, 

όπως για παράδειγμα σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν κίνηση, τραγούδι και παίξιμο 

διαφόρων οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, η μουσική σε συνδυασμό με την κίνηση, προσφέρει 

ποικίλους τρόπους ανταπόκρισης με την συμμετοχή ολόκληρου του σώματος. Αυτή η 

ανταπόκριση, αφενός ενισχύει την μυϊκή ανάπτυξη του παιδιού και αφετέρου, υποβοηθάει 

την έκφραση του, μέσα από τις κατάλληλες σωματικές κινήσεις. Από την άλλη, το τραγούδι 

και το παίξιμο των πνευστών οργάνων, ενισχύουν την αναπνευστική ανάπτυξη των παιδιών, 

μέσα από την έμφαση στην σωστή στάση του σώματος, την χωρητικότητα των πνευμόνων 

και τέλος την χρήση της διαφραγματικής αναπνοής. Επιπλέον, έχει υποστηριχτεί η 

αποτελεσματικότητα της μουσικής σε παιδιά με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες, 

όπως η υποστήριξη κωφών παιδιών μέσα από τις παλμικές δομήσεις του ήχου (Σταυρίδη, 

1994). Τέλος, μέσα από την μουσική, δίνονται ευκαιρίες για τον έλεγχο της αδρής και 

λεπτής κινητικότητας των παιδιών και τον συντονισμό των κινήσεων τους.  

Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, υποστηρίζεται μέσα από πληθώρα μουσικών 

δραστηριοτήτων, παρέχοντας στο παιδί ευκαιρίες για συλλογική συμμετοχή, συνεργασία, 

αλληλεπίδραση και ευθύνη. Διαδραματίζει επομένως καθοριστικό ρόλο στην 

κοινωνικότητα των παιδιών και στην κοινωνική τους ωρίμανση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ομαδικές μουσικές δραστηριότητες παρέχουν στα παιδιά, ευκαιρίες γιατην ανάπτυξη των 

κοινωνικών τους ικανοτήτων και την δημιουργία ικανοποιητικών ανθρώπινων σχέσεων 

μέσω της συνεργασίας, της συλλογικής ευθύνης, του αυτό-ελέγχου και της αυτοπειθαρχίας. 

Ακόμα, μέσα από την μουσική, τα παιδιά υποκινούνται από την μεταξύ τους συνεργασία 

στο να τροποποιούν, διευκρινίζουν και ενισχύουν τις ιδέες τους (Σταυρίδη, 1994).  

Η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων συνεργασίας των παιδιών, 

αναπτύσσονται μέσα από ποικίλες μουσικές δραστηριότητες. Τα παιδιά μαθαίνουν 

στοιχεία της ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων μέσα από πρακτική εξάσκηση, σε καταστάσεις 

μάθησης όπου το επιθυμητό αποτέλεσμα συχνά εξαρτάται από την καλή αρχηγεία και την 

αποτελεσματική συνεργασία, ακολουθώντας τις οδηγίες του αρχηγού της ομάδας και 

εξαρτώντας τις προσωπικές τους επιθυμίες και διαθέσεις από την πρόοδο του συνόλου 

(Σταυρίδη, 1994).  
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Επιπλέον, πέρα τους παραπάνω τομείς ανάπτυξης, έχει υποστηριχθεί ακόμα, πως η 

μουσική αγωγή ενισχύει την αυτό-εμπιστοσύνη, την αυτοπειθαρχία, την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, την θετική στάση απέναντι στο σχολείο, την προσωπική διασκέδαση και 

τέλος, την εξάσκηση ορισμένων ικανοτήτων. Τέτοιες ικανότητες είναι η επικοινωνία, η 

κριτική σκέψη, η υπομονή και η επιμονή, η συνεργασία, η έκφραση, η συγκέντρωση και η 

προσοχή, η ομαδικότητα, η αποτίμηση και η εκτίμηση των προσωπικών εμπειριών, η 

πρωτοβουλία, η οργάνωση, η αυτοεκτίμηση και τέλος, η δράση του πνεύματος, του 

σώματος και της ψυχής (Καρτασίδου, 2004). 

 

5.2 Η μουσική στην ειδική αγωγή  

Η μουσική υποστηρίζεται πως συμβάλλει ποικιλοτρόπως στο πεδίο της ειδικής αγωγής 

(Kessler- Κακουλίδη, 2011), καθώς από την μια λειτουργεί ενισχυτικά στον οργανισμό, 

καθοδηγώντας και οργανώνοντας την κινητική και γλωσσική του ανάπτυξη και από την 

άλλη, συμπεριφέρεται παρακινητικά, ενθαρρύνοντας την κίνηση και προκαλώντας 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση στο άτομο. Ακόμα, η θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής, 

υποστηρίζει την συναισθηματική, κοινωνική και νοητική εξέλιξη του παιδιού με αναπηρία 

και το βοηθάει στην ανάπτυξη της αυτό-εικόνας του και στην απόκτηση επικοινωνιακών 

σχέσεων με άλλους.  Τέλος, έχει δηλωθεί πως η συνάφεια μουσικής και κίνησης συμβάλει 

στην κατανόηση και στο σωματικό βίωμα της μουσικής και πως οι μουσικές δραστηριότητες 

εμπεριέχουν το χαρακτηριστικό της εκμάθησης και πιο συγκεκριμένα, την μουσικό-

εκπαιδευτική αρχή και την θεραπευτική διαδικασία (Kapteina, 1999 όπως αναφέρεται στο 

Kessler- Κακουλίδη, 2011).  

Η σημασία της μουσικής στην ειδική αγωγή και η διπλή λειτουργία της 

Η μουσική και κατ’ επέκταση η μουσικοθεραπεία, επιδρά θετικά στα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (Καρτασίδου, 2004). Ο θετικός αντίκτυπος της έχει 

επισημανθεί σε παιδιά διαφόρων κατηγοριών, όπως: παιδιά με νοητική αναπηρία, με 

προβλήματα συμπεριφοράς, με κώφωση και βαρηκοΐα, με αυτισμό, με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες και με σωματικές αναπηρίες (Καρτασίδου, 2004).  Πιο συγκεκριμένα, η μουσική, 

ενισχύει αυτά τα παιδιά που εντάσσονται στην ειδική αγωγή σε πληθώρα τομέων της 

ανάπτυξης τους, όπως στο πεδίο της αντίληψης, της έκφρασης, της κίνησης, της 

επικοινωνίας, της κοινωνικό-συναισθηματικής και γλωσσικής ανάπτυξης και τέλος, στη 

δημιουργία και δόμηση των διαπροσωπικών τους σχέσεων (Καρτασίδου, 2004). 

Ωστόσο, η μουσική στην ειδική αγωγή, επιδιώκει δύο πράγματα: την μάθηση (Εκπαιδευτική 

λειτουργία) και την θεραπεία (Θεραπευτική λειτουργία), τα οποία θα πρέπει να 

εντάσσονται στα προγράμματα της ειδικής παιδαγωγικής (Καρτασίδου, 2004). Επομένως, ο 

στόχος της μουσικής εκπαίδευσης στα άτομα με ειδικές ανάγκες επικεντρώνεται αφενός, 

στην μουσική ως μάθημα και αφετέρου, στην μουσική εκπαίδευση στην ειδική 

παιδαγωγική (Καρτασίδου, 2004). Ως αντικείμενο μάθησης, αναφερόμαστε στην μετάδοση 

των μουσικών γνώσεων και έχει ως πρωταρχικό στόχο, την εκμάθηση του αντικειμένου της 

μουσικής. Ωστόσο, τα διδακτικά μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, προέρχονται 

και από τομείς πέρα του μουσικού πεδίου (Καρτασίδου, 2004). Ως μέσο αντιμετώπισης των 
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δυσκολιών και των προβλημάτων του παιδιού/ ατόμου που εντάσσεται στην ειδική 

παιδαγωγική, ο στόχος  της μουσικής είναι  η μείωση και ‘’επίλυση’’ των προβλημάτων που 

προκαλούνται λόγω της αναπηρίας. Ωστόσο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται προέρχονται 

από τον χώρο τη μουσικής, συνδυασμένα με τις πρακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται 

στον χώρο της ειδικής παιδαγωγικής (Καρτασίδου, 2004). Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτές οι 

δύο εκφάνσεις της μουσικής στον χώρο της ειδικής παιδαγωγικής δεν διαχωρίζονται αλλά 

αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν δύο τμήματα της ίδιας εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Καρτασίδου, 2004).  

 

5.3 Μουσική και πρώιμη παρέμβαση  

Η επιτακτική ανάγκη για πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση έχει αναγνωριστεί από τον 

ερευνητικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες, με την συνειδητοποίηση, τόσο από την πλευρά 

της επιστήμης, όσο και από την οπτική της ίδιας της κοινωνίας, της σημασίας της έγκαιρης 

διάγνωσης, πρόληψης και παρέμβασης από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Ο 

σκοπός της ανάπτυξης των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης ήταν η εξάπλωση των 

προγραμμάτων της ειδικής αγωγής, στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Καρτασίδου, 2008).  

Πρώιμη παρέμβαση 

Ειδικότερα, με τον όρο ‘’πρώιμη παρέμβαση’’ απευθυνόμαστε ‘’σε όλα τα παιδιά που 

βρίσκονται σε κατάσταση επικινδυνότητας ή έχουν αναπτυξιακά προβλήματα. Η βοήθεια 

που προσφέρει καλύπτει την περίοδο από τη στιγμή της προγεννητικής διάγνωσης μέχρι τη 

στιγμή που το παιδί φτάνει στην ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης’’ (De Moor, 

Τζουριάδου, Van Waesberghe, Κοντοπούλου, 1998, 3 όπως αναφέρεται σε Καρτασίδου, 

2008).  Με την παροχή της πρώιμης παρέμβασης τόσο τα βρέφη και τα νήπια, από 0-6 ετών 

όσο και οι οικογένειες τους, λαμβάνουν εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

(Coleman, 1999 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2008). Πιο συγκεκριμένα, η αυτή 

παρέμβαση ‘’απευθύνεται στα παιδιά που: 1) έχουν ήδη εμφανίσει προβλήματα ή στα 

οποία έχουν διαγνωστεί διαταραχές (γενετικά σύνδρομα), 2) έχουν αυξημένες πιθανότητες 

να εμφανίσουν αναπτυξιακά προβλήματα ή αναπηρίες λόγω προγεννητικών, 

περιγεννητικών και μεταγεννητικών παραγόντων (χαμηλό βάρος γέννησης, χρήση ουσιών 

από την μητέρα) και 3) ανήκουν σε ομάδες υψηλής επικινδυνότητας, οπότε έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν αργότερα μειονεξίες λόγω των δυσμενών 

περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών όπου ζουν’’ (Wolfendale, 2000, 4-5 

όπως αναφέρεται στο Καρτασλιδου, 2008).  

Τα παιδιά στα οποία εφαρμόζεται η πρώιμη παρέμβαση χαρακτηρίζονται ως ‘’παιδιά σε 

επικινδυνότητα’’ λόγω της ύπαρξης κάποιας διαταραχής ή κάποιων άλλων στοιχείων που 

παρουσιάζουν μια αυξημένη πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιου είδους διαταραχή 

μεταγενέστερα στη ζωή του παιδιού. Τα προβλήματα αυτών των παιδιών εκδηλώνονται 

είτε από την γέννηση τους, είτε κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών. Η καταλυτική 

συνεισφορά της πρώιμης παρέμβασης έγκειται στην αντιστάθμιση αφενός των παραγόντων 

που προκαλούν την διαταραχή και στην στήριξη και καθοδήγηση αφετέρου της 

οικογένειας, ακολουθώντας μια παιδοκεντρική προσέγγιση (De Moor, Τζουριάδου, Van 
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Waesberghe, Κοντοπούλου, 1998; Τhurman, Gonsalves, 1993 όπως αναφέρεται στο 

Καρτασίδου, 2008). Σε μια ανασκόπηση των προγραμμάτων της πρώιμης παρέμβασης, 

τονίστηκαν τα ποικίλα και ουσιώδη οφέλη των αυτών προγραμμάτων όταν υπολογίζονται 

οι ατομικές ιδιαιτερότητες των παιδιών, όταν εστιάζουν στην αλληλεπίδραση παιδιού- 

περιβάλλοντος και όταν αυτά κρίνονται αναπτυξιακά κατάλληλα βάση της ηλικίας του 

εκάστοτε παιδιού (Standley/ Hughes, 1996 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2008).  

Η μουσική στην πρώιμη παρέμβαση 

Στην υποστήριξη της πρώιμης παρέμβασης λειτουργεί ενισχυτικά και ο κλάδος της 

μουσικής, καθώς η μουσική ανάπτυξη έχει την αφετηρία της από την μήτρα, όπου το 

έμβρυο αντιδρά με κινήσεις στα ακουστικά ερεθίσματα (Altenmueller/ Wiesendanger/ 

Kessrling 2006· Καρτασίδου, 2004α και 2004β όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2008). 

Ωστόσο, η έρευνα της μουσικής στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης επικεντρώνεται σε 

μια σειρά τομέων, όπως: στην ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης και γνώσης, στην 

γλωσσική και μουσική ανάπτυξη, στην σχέση των κινητικών και μουσικών δεξιοτήτων και 

κυρίως στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μητέρας- παιδιού. Ειδικότερα, το πεδίο της 

μουσικοθεραπείας στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης (Gourgey, 1998· Gunsberg, 1988· 

Orsmond, Miller, 1999· Standley, Hughes, 1996 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2008) 

εστιάζει: στην εξατομίκευση, στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα της αλληλεπίδρασης, και στην ανάπτυξη τεχνικών στα 

προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για την ενίσχυση των διαφόρων τομέων της ανάπτυξης 

(γνωστικός, κινητικός, συναισθηματικός, επικοινωνιακός, κοινωνικός). 

Η εμπλοκή της μουσικής στο πεδίο της πρώιμης παρέμβασης έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματική καθώς ενισχύει την εξατομίκευση μέσα στο πλαίσιο της τάξης, την 

ανάπτυξη βασικών και πρωταρχικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την κοινωνικά κατάλληλη 

αλληλεπίδραση ανάμεσα σε παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες και τέλος την απόκτηση 

μιας σειράς δεξιοτήτων, όπως γνωστικών, κινητικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών 

(Καρτασίδου, 2008). Ακόμα, στα οφέλη των μουσικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων 

της πρώιμης παρέμβασης συγκαταλέγονται η ενίσχυση των πρώιμων γλωσσικών 

δεξιοτήτων, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού (κρίνοντας την αυτή τέχνη ως  

ένα αισθητικό μέσο) και η αξιοποίηση τους ως εργαλείο για την διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Τέλος, έχει λεχθεί πως η μουσική συμβάλει στη διαδικασία της μετάβασης. Η 

αλλαγή του χώρου ή των δραστηριοτήτων πιθανόν να αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα για 

τα παιδιά σε επικινδυνότητα, τα οποία χρειάζονται στήριξη και καθοδήγηση. Τα μουσικά 

ερεθίσματα ωστόσο έχει διαπιστωθεί πως μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην 

διαχείριση της συμπεριφοράς της ομάδας και στην διαδικασία της μετάβασης (Register/ 

Humpal, 2007 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2008).  

Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να εφαρμόζονται ορισμένες τεχνικές κατά την διεξαγωγή των 

μουσικών προγραμμάτων της πρώιμης παρέμβασης. Οι τεχνικές αυτές στηρίζονται στην 

δυσκολία γενίκευσης πολλών παιδιών σε επικινδυνότητα, αλλά και στην ανάγκη για 

υποστήριξη σε τυχόν αλλαγές του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Αυτές οι τεχνικές είναι: η 

ενίσχυση της μίμησης, η χρήση της επανάληψης, η παροχή ποικίλων οδηγιών/εντολών 

συστηματικά, η συστηματική εναλλαγή δραστηριοτήτων, και τέλος, ο σχεδιασμός ενός 
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ρόλου για κάθε παιδί μέσα στην δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες του 

(Καρτασίδου, 2008).  

Πολλοί ερευνητές επιδίωξαν να συνδυάσουν τα μουσικά προγράμματα πρώιμης 

παρέμβασης με καταστάσεις που προωθούσαν το παιχνίδι, καθώς αφενός η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της παιδικής συμπεριφοράς και αφετέρου, 

λόγω του ότι τόσο η μουσική, όσο και το παιχνίδι ενισχύουν μια ενστικτώδη 

συναισθηματική έκφραση σε ένα αποδεκτό από τους άλλους πλαίσιο (Van Der Linde, 1999 

όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2008). Ακόμα, ο φανταστικός κόσμος που δημιουργείται 

μέσα από την μουσική και το παιχνίδι, προάγει την ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας του παιδιού. Στα οφέλη τέτοιων συνδυαστικών δραστηριοτήτων 

συγκαταλέγεται και η ενθάρρυνση της θετικής συναισθηματικής προδιάθεσης, η 

ετοιμότητα για συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες και η επιθυμία για συνέπεια στους 

κανόνες του παιχνιδιού.  

Ακόμα, καθώς η πρώιμη παρέμβαση βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των γονέων αρκετά 

μουσικοθεραπευτικά προγράμματα θέλησαν να εστιάσουν στην ενίσχυση της σχέσης 

μητέρας- παιδιού και κυρίως για παιδιά με αυτισμό. Τέτοιου είδους έρευνες κατέλειψαν σε 

μια σειρά πορισμάτων όπως: Η μουσική δημιουργεί μια ζεστή, φυσική και απλή 

αλληλεπίδραση μεταξύ μητέρας – παιδιού και δίνει τη δυνατότητα στις μητέρες να 

αλληλεπιδράσουν με τα παιδιά τους με πιο θετικό, ελεύθερο και αυθόρμητο τρόπο. Ακόμα 

συμπέραναν πως μέσα από τις μουσικές δραστηριότητες οι μητέρες βιώνουν έναν 

αυθορμητισμό στην έκφραση προσωπικών συναισθημάτων και καθώς χαλαρώνουν 

διασκεδάζουν και επικοινωνούν παίζοντας μουσική με απλά μουσικά όργανα. Τέλος, οι 

μουσικές δραστηριότητες φάνηκε να ενισχύουν έναν μη λεκτικό τρόπο έκφρασης 

παρέχοντας συναισθηματική ασφάλεια στη μητέρα, η οποία διοχετεύεται και στο παιδί 

(Oldfield/ Bunce, 2001; Oldfield/ Adams/ Bunce, 2003 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 

2008). 

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των μουσικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης  

Μέσα από την μουσική ο μουσικοπαιδαγωγός και ο μουσικοθεραπευτής είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει το μαθησιακό δυναμικό του παιδιού. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζει μια σειρά 

στοιχείων κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή των μουσικών 

προγραμμάτων της πρώιμης παρέμβασης για τα παιδιά από 3-4 ετών. Πιο συγκεκριμένα θα 

πρέπει να έχει κατά νου πως τα παιδιά αυτών των ηλικιών: 1) έχουν καλύτερη απόδοση 

όταν χτυπάν το ρυθμό και όχι όταν βαδίζουν σε δοσμένο ρυθμό, 2) είναι πιο ακριβή σε 

γρήγορο παρά σε αργό ρυθμό και δείχνουν να επιταχύνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, 

3) είναι ικανά να κινούνται εκφραστικά στη μουσική, 4) μπορούν να παραμείνουν σε μια 

δραστηριότητα ακούγοντας μουσική για πάνω από 2 λεπτά, και 5) τους αρέσουν οι 

μουσικές δραστηριότητες όταν τους δίνεται η δυνατότητα να παίξουν μουσικά όργανα. 

Ακόμα, οι δραστηριότητες που εφαρμόζονται κατά το εκάστοτε πρόγραμμα θα πρέπει να 

είναι ηλικιακά κατάλληλες και προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι και η συνεργασία 

των επαγγελματιών στο χώρο της πρώιμης παρέμβασης. Όλοι οι ειδικοί (θεραπευτές, 
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ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί), θα πρέπει να συνεργάζονται για την ανάπτυξη στρατηγικών και 

πρακτικών.  

Με την λήψη των παραπάνω προϋποθέσεων και με την συστηματική χρήση της μουσικής 

αφενός τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα διάφορες καταστάσεις, 

και αφετέρου οι επαγγελματίες είναι σε θέση να ενισχύσουν τους διάφορους τομείς της 

ανάπτυξης των παιδιών. Ακόμα, και οι ίδιοι οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν 

αποτελεσματικότερα τις διάφορες δυσκολίες με την ανάπτυξη της επικοινωνιακής σχέσης 

με το παιδί τους.   

 

5.4 Ο ορισμός, ο σκοπός και τα άτομα στα οποία απευθύνεται η μουσικοθεραπεία 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η μουσική διαδραματίζει διπλό ρόλο 

στην ζωή και στην ανάπτυξη των ατόμων, χρησιμοποιούμενη άλλοτε ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο και άλλοτε ως θεραπευτικό μέσο. Η ενότητα που ακολουθεί, διαπραγματεύεται 

την θεραπευτική χρήση της μουσικής και για αυτό τον σκοπό, αξιοποιείται ο όρος 

‘’μουσικοθεραπεία’’. Πριν από την καθιέρωση ενός ορισμού για το πεδίο της 

μουσικοθεραπείας, είναι αναγκαίο αρχικά, να παρουσιαστούν τα μοντέλα των τριών 

επιστημονικών κλάδων (της ιατρικής, της ψυχολογίας και της ειδικής παιδαγωγικής), που 

ασχοληθήκαν με την θεραπευτική χρήση της μουσικής. Η χρήση των τριών αυτών 

μοντέλων, αποτέλεσαν την βάση της δημιουργίας των τριών ειδών της μουσικοθεραπείας: 

1. Τη μουσική ψυχοθεραπεία αντίστοιχη, του ‘’Ψυχολογικού μοντέλου’’, 2. Τη σωματική 

μουσικοθεραπεία, που σχετίζεται με το ‘’Ιατρικό μοντέλο’’ και 3. Τη θεραπευτική 

παιδαγωγική μουσικοθεραπεία, ανάλογη του μοντέλου της ‘’Θεραπευτικής και ειδικής 

παιδαγωγικής’’ βάση του Frohne- Hagemann (όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004  

101). Ειδικότερα, τα τρία αυτά μοντέλα παρουσιάζονται παρακάτω (Καρτασίδου, 2004). 

 

Το ιατρικό μοντέλο, όπου εφαρμόστηκε σε περιπτώσεις ψυχοσωματικών παθήσεων, με 

στόχο την μείωση της έντασης σε αυτούς τους ασθενείς. Η μουσική επιδρά στις σωματικές 

λειτουργίες, όπως στην αναπνοή, στην πίεση και στους καρδιακούς παλμούς, και 

εφαρμόζεται σε ψυχώσεις, σε περιπτώσεις αυτισμού και σε άρρωστους που βρίσκονται σε 

κωματώδη κατάσταση (Καρτασίδου, 2004). 

 

Το ψυχολογικό μοντέλο, όπως για ψυχωτικές καταστάσεις και προβλήματα συμπεριφοράς, 

ως μέσο για την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών. Η μουσική επιδρά στην ψυχή του 

ανθρώπου και χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, χαλάρωσης και ως εργαλείο για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της επικοινωνίας, της προσωπικότητας καθώς, και σε 

περιπτώσεις ψυχικών ασταθειών (Καρτασίδου, 2004).  

 

 Το μοντέλο της θεραπευτικής και ειδικής παιδαγωγικής, όπως για καταστάσεις νοητικής 

καθυστέρησης και μαθησιακών δυσκολιών. Η μουσική συμβάλει στην ενίσχυση, στην 

εξισορρόπηση και στην παρέμβαση παιδιών με ειδικές ανάγκες, με κύρια ανταπόκριση, σε 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με νοητική καθυστέρηση και με συναισθηματικές 

διαταραχές (Καρτασίδου, 2000β όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004).  
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Ωστόσο, παρά την ανασκόπηση της θεραπευτικής μουσικής από τους τρείς παραπάνω 

κλάδους, παρατηρείται, πως  δεν υπάρχει ένας πλήρως αποδεκτός ορισμός της 

μουσικοθεραπείας, καθώς το πεδίο αυτό, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και 

εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζεται η 

μουσικοθεραπεία, ως μια σύνθετη και εξελισσόμενη αρχή, που αφενός εμπλουτίζεται 

συνεχώς, και αφετέρου, περιλαμβάνει μια ποικιλία θεωριών και μεθόδων, με σκοπό να 

ανταπεξέλθει στις διάφορες πρακτικές εφαρμογές. Λόγω λοιπόν αυτής της ποικιλομορφίας 

της στις πρακτικές εφαρμογές, καθίσταται αδύνατη η ύπαρξη ενός κοινού ορισμού για την 

μουσικοθεραπεία (Καρτασίδου, 2004). Οι διάφοροι ορισμοί της μουσικοθεραπείας, που 

έκαναν την εμφάνιση τους κατά καιρούς, ανταποκρίνονται σε ποικίλα θεωρητικά και 

πρακτικά πλαίσια, δίνοντας μια διαφορετική λειτουργική διάσταση της μουσικής 

(Καρτασίδου, 2004). Από αυτούς τους ορισμούς, επιλέχθηκαν για την παρούσα εργασία οι 

εξής τρις, με κριτήριο την μεγαλύτερη συσχέτιση τους, με τις συναισθηματικές διαταραχές.  

 

Ορισμοί μουσικοθεραπείας  

 ‘’Η μουσικοθεραπεία είναι η ειδική εφαρμογή της μουσικής στην υπηρεσία  

των ατόμων με ανάγκες στην πνευματική, σωματική υγεία, στην αποκατάσταση ή 

στην ειδική αγωγή’’ (National Association for Music Therapy- Διεθνής Ένωση για την 

Μουσικοθεραπεία όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004 70). 

 

 ‘’Η μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας, όπου εγκαθίσταται μια αμοιβαία 

σχέση μεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή, που επιτρέπει την παραγωγή 

αλλαγών στην κατάσταση του ασθενή και την πραγμάτωση της θεραπείας. Ο 

θεραπευτής εργάζεται με μια ποικιλία ασθενών, είτε με παιδιά είτε με ενήλικες, οι 

οποίοι μπορεί να έχουν συναισθηματικές, σωματικές, νοητικές ή ψυχολογικές 

αναπηρίες. Χρησιμοποιώντας δημιουργικά την μουσική σε κλινικά πλαίσια, ο 

θεραπευτής προσπαθεί να εδραιώσει μια σχέση και μια διαμοιρασμένη εμπειρία 

και δραστηριότητα, που οδηγούν στην πραγματοποίηση των προκαθορισμένων 

θεραπευτικών στόχων (Association of Professional Music Therapy- Επαγγελματική 

Εταιρία Μουσικοθεραπευτών της Μεγάλης Βρετανίας) (Παπαδόπουλος, 2000 όπως 

αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004 70). 

 Η μουσικοθεραπεία στο χώρο της θεραπευτικής παιδαγωγικής είναι μια 

‘’κατευθυνόμενη εφαρμογή της μουσικής, με σκοπό τη θεραπεία, την επανένταξη, 

την αγωγή και εξάσκηση ενηλίκων και παιδιών που πάσχουν από σωματικές, 

νοητικές και ψυχολογικές διαταραχές’’ (Ψυχολογικό Σχήμα, 1981  όπως αναφέρεται 

στο Καρτασίδου, 2004 70). 

 

Σκοπός μουσικοθεραπείας- Άτομα στα οποία ενδείκνυται 

 

Η μουσικοθεραπεία επικεντρώνεται στην διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα που θα 

προκύψει από την εφαρμογή της. Σκοπός της επομένως, είναι να επιτελέσει το μέσο με το 

οποίο ο μουσικοθεραπευτής αφενός, θα αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη 

του και αφετέρου, θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να κατανοήσει τόσο τον εαυτό του, όσο 

και τον κοινωνικό του περίγυρο (Καρτασίδου, 2004). Η εφαρμογή ενός τέτοιου 
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προγράμματος, έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιών/ 

ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε άτομα με φυσικές 

αναπηρίες (κώφωση με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (Fulfold & Ginsborg, 2014),  

σε παιδιά με νοητική αναπηρία (McCaffrey & Edwards, 2016) και σε άτομα με αυτισμό 

(Kern, 2013· Kim, Wigram & Gold, 2009). Ακόμα, έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της, 

σε αλκοολικούς (καθώς βοηθάει στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από το αλκοόλ) 

(Bednarz & Nikkel, 1992), σε ασθενείς για την προετοιμασία τους, πριν από οδυνηρές, 

θεραπευτικές επεμβάσεις και ακόμα και σε εγκύους (Clark, McCorkle & Williams, 1981), 

από τον έκτο μήνα της κύησης για ανώδυνο τοκετό (Πρίνου-Πολυχρονιάδου, 1995). 

Ωστόσο, στην μοναδική κατηγορία ατόμων, στην οποία δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της 

μουσικοθεραπείας, είναι για τα άτομα που πάσχουν από έντονη κατάθλιψη, ώστε να 

αποφεύγεται η έντονη συγκινησιακή τους φόρτιση (Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, 1999).  

 

Η ιστορική εξέλιξη της μουσικοθεραπείας στην ειδική αγωγή  

 

Οι πρώτες αναφορές των μουσικοθεραπευτικών προσεγγίσεων, κάνουν την εμφάνιση τους 

τον 19ο αιώνα, όπου σε ιδρυματοποιημένα αδρανή άτομα που έπασχαν από διάφορες 

ψυχικές ασθένειες, παρατηρήθηκε άλλοτε η ενεργοποίηση τους και άλλοτε η επικράτηση 

της ψυχικής τους ηρεμίας, με την εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων (Καρτασίδου, 2004). 

Αυτή η σύνδεση της ιατρικής με την μουσική, διαχωρίζεται στα τέλη του ίδιου αιώνα και 

διατηρείται αυτή η νέα πραγματικότητα, έως το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όπου και 

ξανά συνδέονται οι δύο επιστήμες, με την εφαρμογή της μουσικής ως θεραπευτικό μέσο 

και την καθιέρωση του όρου ‘’μουσικοθεραπεία’’ (Καρτασίδου, 2004).  

 

Η ανάπτυξη της μουσικοθεραπείας, ολοκληρώθηκε αρχικά στις Η.Π.Α. και έπειτα 

εξαπλώθηκε  στην Ευρώπη, με την οργάνωση του πρώτου τμήματος της μουσικοθεραπείας 

να πραγματοποιείται το 1946, από το πανεπιστήμιο του Κάνσας και το 1950, να ακολουθεί 

η ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού για την Μουσικοθεραπεία (‘’National Association for 

Music Therapy’’) (Καρτασίδου, 2004). Παράλληλα, καθορίστηκε και ως βασικό στοιχείο της 

μουσικής ο λόγος, για την έκφραση των αισθημάτων που προκύπτουν μέσα από αυτήν και 

έτσι οδηγηθήκαμε στην εδραίωση της μουσικοθεραπείας ως έναν αυτόνομο επιστημονικό 

τομέα, με τον μουσικοθεραπευτή να αποτελεί πλέον ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

(Καρτασίδου, 2004).  

  

 

5.5 Επίπεδα εφαρμογής  

 

Τα επίπεδα στα οποία πραγματοποιείται η μουσικοθεραπεία, διακρίνονται σε τρις 

κατηγορίες (Ευδοκίμου- Παπαγεωργίου, 1999 239): Στην ευαισθητοποίηση, στην εμψύχωση 

και στο επίπεδο της θεραπείας. 

Κατά το πρώτο επίπεδο της ‘’ευαισθητοποίησης’, ο θεραπευόμενος ευαισθητοποιείται σε 

ηχητικά ερεθίσματα, με σκοπό να προκληθεί και να αναπτυχθεί η προσοχή και η φαντασία 

του. Στο δεύτερο επίπεδο της ‘’εμψύχωσης’, ο θεραπευόμενος είναι σε θέση να μαθαίνει 

και παράλληλα να δημιουργεί καταστάσεις μέσα από την μουσική (όπως να επινοεί μύθους 

και να τους δραματοποιεί) και το τρίτο επίπεδο της ‘’θεραπείας’’, αποτελεί το στάδιο, στο 
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οποίο υπάρχει συγκεκριμένος ψυχοθεραπευτικός στόχος. Σε αυτό το τμήμα, η μουσική και 

το δράμα, συμβάλλουν ισότιμα κατά την θεραπευτική διαδικασία.  Τα τρία αυτά  επίπεδα, 

εφαρμόζονται άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά (Ευδοκίμου- Παπαγεωργίου, 1999). 

 

Εφαρμογή σε ατομικό επίπεδο 

 

Η διαδικασία εφαρμογής του ατομικού επιπέδου, αποτελείται από δύο μέρη.                                       

Αρχικά, ο  θεραπευόμενος ακούει σιωπηλός τρία σύντομα μουσικά κομμάτια και του 

ζητείται να διηγηθεί τις εντυπώσεις του. Το πρώτο κομμάτι είναι σχετικό με την 

συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη την στιγμή, το δεύτερο, είναι 

ουδέτερο και μελωδικό για εξισορρόπηση της φόρτισης και το τρίτο, κατάλληλο για 

πρόκληση συναισθημάτων ηρεμίας και αισιοδοξίας. Έπειτα, κατά το δεύτερο και τελευταίο 

μέρος της διαδικασίας, ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος αναπτύσσουν ένα μουσικό 

‘’διάλογο’’ χρησιμοποιώντας απλά μουσικά όργανα από το σύστημα Orff1 και ο οποίος 

συνεχίζεται και στις επόμενες συνεδρίες με τη φωνητική έκφραση (Ευδοκίμου- 

Παπαγεωργίου, 1999).  

 

Εφαρμογή σε ομαδικό επίπεδο 

 

Κατά την εφαρμογή του ομαδικού επιπέδου, και εδώ η διαδικασία περιλαμβάνει δύο μέρη. 

Στο πρώτο μέρος, επιλέγονται τα μουσικά αποσπάσματα της κλασσικής, ρομαντικής, 

σύγχρονης και παραδοσιακής μουσικής, με την βοήθεια του μουσικοθεραπευτή και 

συνδυάζονται ανά δύο, με το ένα περισσότερο ρυθμικό και το άλλο περισσότερο μελωδικό. 

Η ακρόαση του κάθε αποσπάσματος διαρκεί περίπου τρία λεπτά και με την λήξη της 

ακρόασης, τα μέλη της ομάδας εκδηλώνουν την προτίμηση τους και συζητάνε για αυτήν 

(Ευδοκίμου- Παπαγεωργίου, 1999).  

Στο δεύτερο και τελευταίο μέρος, οι θεραπευόμενοι δουλεύουν είτε με την φωνή τους είτε 

με απλά μουσικά όργανα του συστήματος Orff, ενώ ο θεραπευτής, αξιοποιεί ένα τυχαίο 

θόρυβο ή ήχο που ακούστηκε στην ομάδα και με την βοήθεια της τον διευρύνει. Ωστόσο, 

σε αυτό το ομαδικό επίπεδο, θα πρέπει να δοθεί σημαντική προσοχή ως προς την σύνθεση 

της ομάδας, καθώς πιθανόν να γίνουν αντιληπτές οι ιδιαιτερότητες των σχέσεων των μελών 

και της ομαδικής δημιουργίας (Ευδοκίμου- Παπαγεωργίου, 1999).  

 

Ωστόσο, για την επιτυχία της εφαρμογής της μουσικοθεραπείας, είτε αναφερόμαστε σε 

ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το περιβάλλον στο 

οποίο αυτή πραγματοποιείται. Για αυτό τον λόγο παρουσιάζονται παρακάτω οι 

προδιαγραφές του χώρου της μουσικοθεραπείας. 

 

                                                           
1
 Σύστημα Orff: Δημιουργήθηκε από τον γερμανό Karl Orff το 1930, στηριζόμενος στα πρότυπα της 

Άπω Ανατολής και υποστήριζε πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν και να συνοδεύουν 

την κίνηση με όργανα όπως φλογέρες, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα και πολλά κρουστά. Θεωρούσε πως 

ο συνδυασμός της κίνησης, της μουσικής και του λόγου, θα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στην 

εκπαίδευση, για αυτό και πρόσθεσε τον λόγο στο σύστημα του (Ευδοκίμου- Παπαγερωργίου, 1999).   
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Ο χώρος στον οποίο εφαρμόζεται η μουσικοθεραπεία θα πρέπει να είναι (Ευδοκίμου- 

Παπαγεωργίου, 1999) άνετος (κυρίως στις ομαδικές τεχνικές), λιτός ως προς την 

διακόσμηση (για να μην αποσπά την προσοχή των συμμετεχόντων, με απαλό φωτισμό και 

με την δυνατότητα αξιοποίησης χρωματιστών λαμπών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες), 

εξοπλισμένος με μεγάλα μαξιλάρια (ώστε να κάθεται η ομάδα κατά την διάρκεια της 

συνεδρίας), εφοδιασμένος με υλικά και μέσα (όπως μαγνητόφωνο και κασέτες), πλήρης 

από διάφορα αντικείμενα (όπως κούκλες, πλαστικά ζωάκια κλπ) και εξοπλισμένος με απλά 

μουσικά όργανα, τουλάχιστον κρουστά.  

 

 

5.6 Μουσικοθεραπεία και ειδική αγωγή 

 

Διαφορά μουσικοθεραπείας και μουσικοπαιδαγωγικής 

 

Είναι αναγνωρισμένη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η σύνδεση της μουσικοθεραπείας 

και της μουσικοπαιδαγωγικής, καθώς και στις δύο κατηγορίες το σημείο αναφοράς τους 

αποτελεί η μουσική (Καρτασίδου, 2004).  

 

Μουσικοπαιδαγωγική 

Η μουσική σε αυτό τον τομέα, ‘’προσανατολίζεται σε κάποιο σκοπό και ενδιαφέρεται για 

την μετάδοση του γνωστικού αντικειμένου της μουσικής’’ (Καρτασίδου, 2004 74). Το παιδί 

στην μουσικοπαιδαγωγική διαδικασία προσδοκάται να αποκτήσει ένα μουσικοπαιδαγωγικό 

γίγνεσθαι, πρόκειται επομένως για την εκπαίδευση στην μουσική. Κατά την 

μουσικοπαιδαγωγική πράξη, οι συμμετέχοντες αποτελούνται από τον εκπαιδευτικό και 

τους μαθητές και η διαδικασία λαμβάνει χώρα στο σχολικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός 

αποσκοπεί μέσα από την εκπαίδευση της μουσικής, στην ύπαρξη ενός μουσικού 

αποτελέσματος και η διδασκαλία επικεντρώνεται στα στοιχεία της μουσικής (Καρτασίδου, 

2004).  

 

Μουσικοθεραπεία 

Το ενδιαφέρον της μουσικοθεραπείας εστιάζει στην διαδικασία, καθώς ο θεραπευτής 

χρησιμοποιεί την μουσική για να επικοινωνήσει με τον πελάτη του, χωρίς να ενδιαφέρεται 

άμεσα για το μουσικό αποτέλεσμα. Επομένως σε αυτή την περίπτωση, γίνεται λόγος για την 

θεραπεία μέσω της μουσικής. Η διαδικασία της μουσικοθεραπείας, πραγματοποιείται από 

τον μουσικοθεραπευτή και τους πελάτες του, σε καθορισμένο κλινικό χώρο και 

αποσκοπείτε η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική απόδοση (Καρτασίδου, 2004).  

 

Οι διαφορές των δύο πεδίων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφορές των 

δύο πεδίων: 

 Η μουσικοπαιδαγωγική ενδιαφέρεται και επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα, σε 

αντίθεση με την μουσικοθεραπεία που αποσκοπεί στην διαδικασία (Decker/Voigt, 

1983· Kartasidou, 2000  όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004). 
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 Ο μουσικοπαιδαγωγός μεταδίδει τα ‘’μουσικά σχήματα’’ και ακολουθεί με 

αυστηρότητα μια γραμμική διαδικασία, με στόχο την ολοκληρωμένη καλλιτεχνική 

παρουσίαση, ενώ η μουσικοθεραπεία, παρουσιάζει μια κυκλική διαδικασία, για την 

ανατροφοδότηση του μουσικού προϊόντος (Καρτασίδου, 2004).  

 Κατά την μουσικοπαιδαγωγική, διδάσκονται τα στοιχεία της μουσικής, ενώ στην 

μουσικοθεραπεία επιδιώκεται μια αυτοσχεδιαζόμενη μουσική απόδοση 

(Καρτασίδου, 2004).  

 Ο μουσικοπαιδαγωγός εστιάζει στα λάθη της μουσικής ως πεδίο εκπαίδευσης κατά 

την εκτέλεση ενός κομματιού, ενώ ο μουσικοθεραπευτής επικεντρώνεται κατά την 

διάρκεια της μουσικής διαδικασίας στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και στην 

προσοχή του πελάτη του (Καρτασίδου, 2004).  

 Ο μουσικοπαιδαγωγός εκτελεί τα κομμάτια ακλουθώντας τις παρτιτούρες του και 

προσπαθεί να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα με όλες τις δυνατότητες του, ενώ 

ο μουσικοθεραπευτής, εκτελεί αυτοσχεδιαστικά και το επιθυμητό αποτέλεσμα 

αποτελεί την φυσική πορεία της διαδικασίας χωρίς να το εξαναγκάζει (Καρτασίδου, 

2004). 

 

Ωστόσο, παρά τον ξεκάθαρο ρόλο του κάθε πεδίου, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε 

δυσκολίες στην οριοθέτηση τους στην ειδική αγωγή, καθώς συνδέεται, η μουσική με μια μη 

μουσική συμπεριφορά, κατά την διαδικασία της μεταφοράς της μάθησης. Για παράδειγμα 

με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου που αποτελεί μια μουσική συμπεριφορά, 

ενισχύεται και κάποια άλλη δεξιότητα, όπως η λεπτή κινητικότητα, με αποτέλεσμα το 

άτομο να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την νέα κατάκτηση σε πρακτικούς τομείς της ζωής 

του, όπως στην χρήση του κουταλιού, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μια μη μουσική 

συμπεριφορά (Καρτασίδου, 2004). Παρόλα αυτά, είναι αναγκαίο να διακρίνουμε τους 

ρόλους των δύο πεδίων και να κατανοούμε την προσφορά του καθενός, στην ανάπτυξη των 

παιδιών/ατόμων στα οποία  εφαρμόζονται.  

 

Μουσικοπαιδαγωγικά και μουσικοθεραπευτικά μοντέλα στην ειδική παιδαγωγική 

 

Στην μουσική της ειδικής παιδαγωγικής, σε αντίθεση με το αυτούσιο μάθημα μουσικής, 

περιλαμβάνονται και τομείς συμπεριφοράς που δεν αφορούν το μουσικό πεδίο. Για αυτό 

τον λόγο, υπάρχουν ποικίλοι όροι που σχετίζονται με διαφορετικό πλαίσιο της μουσικής 

στην ειδική παιδαγωγική (Καρτασίδου, 2004).  Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τρείς 

όροι, που εκπροσωπούν τρία διαφορετικά μοντέλα και είναι παρμένα από την γερμανική 

βιβλιογραφία. 

 

1)‘’Η ειδική παιδαγωγική μουσική εκπαίδευση’’, αναφέρεται στην εκμάθηση της μουσικής, 

με την μεθοδολογία και με την διδακτική διαμόρφωση του μαθήματος να είναι 

προσανατολισμένη στην καθιέρωση της μουσικής ως αντικείμενο διδασκαλίας και 

μάθησης. Ο σκοπός αυτού του μοντέλου, είναι να ενισχύσει μουσικά το παιδί με ειδικές 

ανάγκες, βάση του επιπέδου των ικανοτήτων του (Καρτασίδου, 2004 88).  

 

2)‘’Η παιδαγωγική μουσικοθεραπεία / Θεραπευτική παιδαγωγική μουσική εκπαίδευση’’, 

αφορά την εκπαίδευση μέσω της μουσικής. Οι στόχοι σε αυτό το μοντέλο δεν εντάσσονται 
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στον χώρο της μουσικής. Η μουσική χρησιμοποιείται, ως θεραπευτικό μέσο δίνοντας την 

δυνατότητα για ‘’αναδιαμόρφωση’’ της ‘’αναπηρίας’’ (Goebel, 1976 όπως αναφέρεται στο 

Καρτασίδου, 2004 89). Επισημαίνεται ωστόσο, πως δεν θεωρούν την αναπηρία μια μορφή 

αρρώστιας που επιδέχεται ίασης, αλλά με την χρήση της μουσικής, θα ενισχυθούν 

ορισμένοι τομείς που λόγω της αναπηρίας παρεμποδίστηκε η αναμενόμενη εξέλιξη και 

ανάπτυξη τους (Καρτασίδου, 2004).  

 

3)‘’Η θεραπευτική παιδαγωγική μουσικοθεραπεία’’, νοείται ως ‘’ολιστική θεραπεία μέσω 

της μουσικής’’. Σε αυτό το μοντέλο η μουσική αποτελεί το μέσο που οδηγεί στην 

ολοκλήρωση- θεραπεία (Καρτασίδου & Σούλης, 2000β  όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 

2004 9). 

 

Μουσικόπαιδαγωγικές και μουσικοθεραπευτικές πρακτικές στην ειδική αγωγή  

 

Τα προαναφερθέντα μοντέλα αν και έχουν εμφανής διαφορές σε ποικίλους παράγοντες, 

όπως στην επεξεργασία και στην παρουσίαση, εμφανίζουν ένα κοινό στοιχείο. Το σημείο 

επαφής τους, εντοπίζεται στην αναγνώριση της αξίας των μουσικών προγραμμάτων, όχι 

μόνο αναφορικά με το πεδίο της μουσικής, αλλά και την θετική επίδραση των αυτών 

προγραμμάτων στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Με αυτό τον τρόπο, όλα τα παραπάνω 

μοντέλα, δίνουν έμφαση στην θεωρία της μεταφοράς της μάθησης, συνδέοντας την 

μουσική με καθένα από τα γνωστικά αντικείμενα (Καρτασίδου, 2004). Για παράδειγμα, η 

σύνδεση της μουσικής με το πεδίο της γλώσσας, μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή, μέσα 

από την χρήση ρυθμικών φράσεων και από την εφαρμογή μουσικά διαμορφωμένων 

σκηνών (Moog, 1979 b όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004).  

 

Ωστόσο, παρότι σε προηγούμενο κεφάλαιο διακρίναμε τον ρόλο της μουσικής στην ειδική 

αγωγή, βάση των δύο διαστάσεων της, (βλ. σελ. 61), είναι πλέον κατανοητό, πως ακόμα και 

όταν χρησιμοποιείται η μουσική ως μάθημα, μπορεί να επιφέρει και θεραπευτικά 

αποτελέσματα, που συνήθως προκύπτουν από την θεραπευτική της λειτουργία (Probst, 

1973 όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004). Βέβαια, παρόλο τον συνδυαστικό πολλές 

φορές ρόλο της μουσικής (μάθημα και θεραπεία), κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση του 

διττού αυτού ρόλου, καθώς άλλη σκοπιμότητα έχει η μουσική, όταν χρησιμοποιείτε από το 

πεδίο της ιατρικής και άλλη από αυτό της ειδικής παιδαγωγικής. (Καρτασίδου, 2004).    

 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι τρείς μουσικοπαιδαγωγικές και μουσικοθεραπευτικές 

πρακτικές στην ειδική αγωγή (Spychiger, 1992  όπως αναφέρεται στο Καρτασίδου, 2004).   

 

1. Για την  επίδραση και το είδος των επιδράσεων της μουσικής ως μάθημα, ώστε να 

επιτευχθούν οι μη μουσικοί, εκπαιδευτικοί στόχοι, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

τρόπος που διεξάγεται το μάθημα. 

2. Οι μη μουσικές επιδράσεις της μουσικής, μέσα από τον εκπαιδευτικό της ρόλο, δεν 

είναι γενικές, αλλά όταν αναφερόμαστε σε μια τάξη, παρατηρούνται συγκεκριμένες 

διαδικασίες. 

3. Για την αξιολόγηση των επιδράσεων της μουσικής, θα πρέπει να ληφθούν 

περισσότερες προϋποθέσεις εκτός πλαισίου δράσης, κυρίως για τον έλεγχο της 



83 
 

αλληλεπίδρασης του δυναμικού της τάξης. Με τον όρο ‘’δυναμικό της τάξης’’, 

νοούνται, τα χαρακτηριστικά των σχέσεων ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή, 

ανάμεσα στους μαθητές και τέλος, ανάμεσα στον δάσκαλο και στο σύνολο της 

τάξης.  

 

 

5.7 Μουσικοθεραπεία και μαθητές με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα  

συμπεριφοράς 

 

Όλο και περισσότερες έρευνες τείνουν να αναγνωρίζουν την επίδραση που ασκεί η 

μουσικοθεραπεία, στις συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές των παιδιών 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Sausser & Waller, 2006). Μια τέτοια εργασία 

παρατίθεται σε αυτό το κεφάλαιο. 

 

Οι δυσκολίες των παιδιών με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς  

 

Οι μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω της γενικότερης καταθλιπτικής τους 

κατάστασης, της δυσκολίας τους να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σχέσεις και της 

δυσκολίας τους να μαθαίνουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Sausser & Waller, 2006).  

 

Ωστόσο, πέρα από τις προαναφερθείσες δυσχέρειες, είναι πιθανόν, τα παιδιά αυτά να 

αντιμετωπίζουν και ένα ευρύτερο φάσμα δυσκολιών (όπως  χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

αίσθημα ματαίωσης και απογοήτευσης, οικογενειακά προβλήματα και  προβλήματα στις 

κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις), αλλά και μια σειρά συνοδών προβλημάτων, (όπως  ΔΕΠ-

Υ, διαταραχές άγχους, αυτισμό, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια ή άλλες διαταραχές διαγωγής) 

(Zionts, 1996 όπως αναφέρεται στο Sausser & Waller, 2006), παρεμποδίζοντας ακόμα 

περισσότερο την εκπαιδευτική πράξη (Sausser & Waller, 2006).   

 

Λόγω λοιπόν όλων των παραπάνω συνοδών προβλημάτων που μπορεί να ακολουθούν το 

παιδί με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς, η εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί ένα δύσκολο έργο. Με αυτή τη θέση, συμφωνούν και οι έρευνες της 

Lane και των συνεργατών της (2006), που εντόπισαν τις πιθανές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την διδασκαλία των παιδιών αυτών των κατηγοριών, 

με κυρίαρχη την αναγκαιότητα για καλύτερο σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος και 

των εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους μαθητές (Lane, 

Gresham & O’Sheughuassy, 2000 όπως αναφέρεται στο Sausser & Waller, 2006). Με 

γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω, αναγκαία κρίνεται η εφαρμογή διάφορων τεχνικών 

διδασκαλίας, που να προωθούν την βιωματική μάθηση μέσω ενός ενεργού ρόλου, για την 

παρακίνηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Sausser & Waller, 2006).  
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Η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας στους μαθητές με συναισθηματικές 

δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς 

 

Η μουσική, αποτελεί μια τέτοιου είδους τεχνική, για την εμπλοκή των μαθητών με 

συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η μουσική βελτιώνει πλήθος δεξιοτήτων σε μαθητές με συναισθηματικές 

ανάγκες, όπως: κοινωνικές δεξιότητες, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα και ανεξαρτησία. 

Η χρήση της μουσικοθεραπείας, μπορεί να παρέχει ποικίλα θετικά αποτελέσματα στους 

μαθητές με συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία 

αποτελούν ενίσχυση της λεκτικής τους επικοινωνίας, ανάπτυξη των κοινωνικών τους 

δεξιοτήτων, βελτίωση της αυτοέκφρασης και της αυτοαξιολόγησης τους και τέλος, 

εμπλουτισμό των σχολικών τους εμπειριών, που προεξοφλούν την επιτυχία (Sausser & 

Waller, 2006). Πιο συγκεκριμένα, η Kessler (1967 όπως αναφέρεται στο Sausser & Waller, 

2006), αναφέρει πως  οι μουσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν την μουσική, για να αυξήσουν 

την επαγρύπνηση των μαθητών, των ίδιων άλλα και του περίγυρου τους, για να βελτιώσουν 

τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες αλλά και για να ενισχύσουν την αυτό-εικόνα τους. Σε 

αυτή την κατεύθυνση τάσσονται και οι Hussey, Laing και Layman (2002 όπως αναφέρεται 

στο Sausser & Waller, 2006), που υποστηρίζουν, πως η μουσικοθεραπεία ωφελεί αυτά τα 

παιδιά, στην βελτίωση της συναισθηματικής τους λειτουργικότητας, στην μείωση της 

επικοινωνιακής, κοινωνικής και νοητικής δυσλειτουργίας και τέλος, στην αύξηση της 

μουσικής ανταπόκρισης. Ακόμα, έχει ειπωθεί, πως μέσα από την μουσικοθεραπεία, οι 

μαθητές μπορούν να πετύχουν τους εκπαιδευτικούς και συμπεριφορικούς τους στόχους, 

που ορίζονται από το εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας τους (Sausser & Waller, 

2006). Αυτή η άποψη αλλά και οι προαναφερθείσες, υποστηρίζονται και από το ‘’American 

Music Therapy Association’’ (AMTA), καθώς ορίζει την μουσικοθεραπεία ως: ‘’την 

προβλεπόμενη χρήση της μουσικής, από ένα καταρτισμένο άτομο για να επιφέρει θετικές 

αλλαγές στην ψυχολογική, σωματική, νοητική ή κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου με 

προβλήματα υγείας ή εκπαιδευτικά’’ (ΑΜΤΑ, 2003  όπως αναφέρεται στο Sausser & Waller, 

2006).  

 

Μέσα από το ‘’American Music Therapy Association’’, υποστηρίζεται ακόμα πως, οι 

μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις που συνδυάζονται με αποτελεσματικές τεχνικές 

διαχείρισης της συμπεριφοράς, μπορούν να παρέχουν μια δομημένη και δημιουργική 

διέξοδο για τους επαγγελματίες, που διδάσκουν σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

και συναισθηματικές διαταραχές, ώστε τα παιδιά αυτά να αναπτύξουν μια ποικιλία 

δεξιοτήτων. Τέτοιες δεξιότητες είναι: νοητικές, συμπεριφορικές, σωματικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές (ΑΜΤΑ, 2003 όπως αναφέρεται στο Sausser & Waller, 

2006). Αυτός ο αποτελεσματικός συνδυασμός, της μουσικοθεραπείας με τις 

συμπεριφορικές τεχνικές, υποστηρίζεται από πληθώρα ερευνητών και θεραπευτών, για την 

απόκτηση θετικών αλλαγών στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών (Hanser, 1974· Steele, 

1944 όπως αναφέρεται στο Sausser & Waller, 2006).  

 

Ωστόσο, παρά τα όσα ειπώθηκαν για την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας στα 

παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς, για να επιφέρει η 

μουσικοθεραπευτική παρέμβαση τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να δοθεί 
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ιδιάζουσα προσοχή στην στοχοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της παρέμβασης θα 

πρέπει να βασίζονται στις ειδικές ανάγκες των παιδιών και οι μουσικές δραστηριότητες 

είναι αναγκαίο, να προωθούν την συγκέντρωση, την ομαδική δουλειά, τον αυτοέλεγχο, την 

πειθαρχεία και τέλος, την εκτόνωση της ενέργειας και της έντασης με αποδεκτό τρόπο 

(Bennis, 1969  όπως αναφέρεται στο Sausser & Waller, 2006). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις (ατομικές και 

ομαδικές), ενισχύουν ολόπλευρα την ανάπτυξη των παιδιών με συναισθηματικές 

διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς, εξασκώντας και ενθαρρύνοντας τους μαθητές, 

στην κοινωνικοποίηση και στην αυτό-έκφραση τους. Ακόμα, μέσα από τον μουσικό 

αυτοσχεδιασμό με τα διάφορα όργανα, προσφέρουν αυτοπεποίθηση σε αυτά τα παιδιά και 

δίνουν ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση (Sausser & Waller, 2006). Τέλος, η 

μουσικοθεραπεία, μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει την συμπεριφορά των παιδιών 

αλλά και να αποτελέσει ένα ωφέλιμο και θεραπευτικό μέσω για τα παιδιά με προβλήματα 

συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ατομικές 

ανάγκες, όσο και τις ανάγκες της ομάδας (Sausser & Waller, 2006). Συμπεραίνουμε λοιπόν, 

πως η μουσική και κατ’ επέκταση η μουσικοθεραπεία, αποτελεί ένα παρακινητικό μέσο, 

που ενισχύει αφενός την μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών με συναισθηματικές 

διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς, και λειτουργεί αφετέρου βοηθητικά, στις 

ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των μαθητών με ένα πιο διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο 

(στο Sausser & Waller, 2006).  

 

5.8 ‘Έρευνες πρώιμης παρέμβασης 

 

Η σημασία της πρώιμης παρέμβασης και ο ενισχυτικός ρόλος της μουσικής στα αυτά 

προγράμματα, παρουσιάστηκε στην αρχή του πέμπτου αυτού κεφαλαίου (βλ. ‘’Μουσική 

και πρώιμη παρέμβαση’’ σελ 72). Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρουσιαστούν  οι 

έρευνες που σχετίζονται με την εφαρμογή μουσικοθεραπευτικών προγραμμάτων στην 

πρώιμη παρέμβαση για παιδιά από 0-5 ετών. Συμπεριλαμβάνονται τρις μελέτες με την 

πρώτη να αφορά την ανάπτυξη του γλωσσικού τομέα, την δεύτερη να σχετίζεται με την 

προσπάθεια βελτίωσης της αλληλεπίδρασης των συνομηλίκων στα πλαίσια της παιδικής 

χαράς, για παιδιά με αυτισμό και την τρίτη να πραγματεύεται το ζήτημα της μετάβασης των 

παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας, μέσα από τρις υπό-μελέτες.  

 

Η πρώτη έρευνα των Lorenzo, Herrera, Hernandez-Candelasb και Badeac, (2014), στόχευε 

με την εφαρμογή του μουσικοθεραπευτικού προγράμματος πρώιμης παρέμβασης στο να 

καθορίσει την επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των τρίχρονων και 

τετράχρονων παιδιών κυρίως στον τομέα της γλώσσας. Η επιλογή αυτού του προγράμματος 

ήταν σκόπιμη, καθώς έρευνες έχουν δείξει πως η μουσική εκπαίδευση κατά την πρώιμη 

παιδική ηλικία κρίνεται πολύτιμη αρωγός στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων 

(Franklin, Moore, Yip, Jonides, Rattray, & Moher, 2008 · Wan, Demaine, Zipse, Norton, & 

Schlaug, 2010 όπως αναφέρεται στο Lorenzo, Herrera, Hernandez -Candelasb, & Badeac, 

2014). Συγκεκριμένα στα χρόνια της προσχολικής εκπαίδευσης όπου τα παιδιά κάνουν τα 

πρώτα τους βήματα στο πεδίο της γραφής και ανάγνωσης, η μουσική εκπαίδευση μπορεί 

να αποτελέσει μια χρήσιμη στρατηγική στην εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτων (Brown, 
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Benedett, & Armistead, 2010· Herrera, Lorenzo, Defior, Fernández, & Costa -Giomi, 2011 

όπως αναφέρεται στο Lorenzo, Herrera, Hernandez -Candelasb, & Badeac, 2014).   

 

Οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά από 3-4 ετών που παρακολουθούσαν ήδη ένα πρόγραμμα 

‘’Head Start’’ πρώιμης παρέμβασης στην περιοχή του Πουέρτο Ρίκο. Στα πλαίσια αυτού του 

προγράμματος υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη μουσικοθεραπευτική παρέμβαση. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου). Στην πειραματική συμμετείχαν 

συνολικά 80 παιδιά (42 αγόρια και 38 κορίτσια) με ηλικιακό μέσο όρο 42.95 μήνες και 

λάμβαναν για δύο χρόνια μαθήματα μουσικής εκπαίδευσης. Στην ομάδα ελέγχου 

εντάχθηκαν 133 παιδιά (63 κορίτσια και 70 αγόρια) με ηλικιακό μέσο όρο 42.19 μηνών και 

δεν συμμετείχαν σε κανένα μάθημα μουσικής εκπαίδευσης. Για να αξιολογήσουν τις 

επιδόσεις των παιδιών αξιοποιήθηκε το ‘’HighScope Spanish Version’’ (HighScope 

Educational Research Foundation, 2003 όπως αναφέρεται στο Lorenzo, Herrera, Hernandez- 

Candelasb, & Badeac, 2014), που αποτελούσε την Ισπανική έκδοση του ‘’Children 

Observation Record’’ (COR). Το εργαλείο αυτό περιλάμβανε 30 αναπτυξιακές δεξιότητες της 

προσχολικής ηλικίας χωρισμένο σε έξι τομείς: ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, κοινωνική 

αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα, μουσική και κίνηση, γλώσσα και τέλος, λογική σκέψη. 

Για την εφαρμογή του αυτού εργαλείου οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν μέσα από την 

παρακολούθηση διήμερων σεμιναρίων. Ακόμα, οι δάσκαλοι εκπαιδεύτηκαν με σκοπό να 

εφαρμόσουν τα μαθήματα μουσικής στα παιδιά που πλαισίωναν την πειραματική ομάδα. 

Σε αυτή την ομάδα οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν διάφορες μουσικές δραστηριότητες 

όπως τραγούδι, παίξιμο οργάνων και δραστηριότητες κινητικές και αυτοσχεδιασμού. Οι 

δραστηριότητες αυτές διήρκησαν για δύο χρόνια, με συχνότητα τριών φορών την 

εβδομάδα και 20 λεπτά την κάθε φορά (Lorenzo, Herrera, Hernandez- Candelasb, & Badeac, 

2014).  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως  η συνεχόμενη μουσική εκπαίδευση μπορεί να 

ενισχύσει την πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Παρότι και στις δύο ομάδες 

αυξήθηκαν οι επιδόσεις τους στον τομέα της γλώσσας, βάση του αξιολογικού εργαλείου 

που χρησιμοποιήθηκε (’HighScope Spanish Version’’), η πειραματική ομάδα εμφάνισε 

καλύτερα αποτελέσματα με υψηλότερες επιδόσεις. Αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται σε 

συμφωνία με παλαιότερες έρευνες όπου δηλώνουν πως η μουσική μπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο στους τομείς της μάθησης (Herholz & Zatorre, 2012· Patel & Iversen, 2007· 

Trainor, Shahin, & Roberts, 2009 όπως αναφέρεται στο Lorenzo, Herrera, Hernandez -

Candelasb, & Badeac, 2014) και κυρίως στην γλωσσική ανάπτυξη (Bhide, Power, & 

Goswami, 2013· Jentschke & Koelsch, 2009 όπως αναφέρεται στο Lorenzo, Herrera, 

Hernandez- Candelasb, & Badeac, 2014).  

 

Η δεύτερη έρευνα των Kern, Porter, Aldridge, (2006), στόχευε να βελτιώσει την 

αλληλεπίδραση των συνομηλίκων και το ουσιαστικό παιχνίδι των παιδιών στον χώρο της 

παιδικής χαράς χρησιμοποιώντας μουσική. Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτελείται από 

παιδιά που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία πολύ συχνά παρουσιάζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς. Το ενδιαφέρον ωστόσο σε αυτή την έρευνα είναι πως το 

ηλικιακό φάσμα εμπίπτει στα πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης (3-5) και για αυτό τον λόγο 

εντάχθηκε η αυτή μελέτη στην παρούσα υπό-ενότητα.  
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Τρις είναι οι σημαντικές επιλογές της έρευνας αυτής. Πρώτον, η επιλογή του εξωτερικού 

χώρου της παιδικής χαράς. Το ενδιαφέρον αυτού του χώρου  στηρίχτηκε στον θετικό 

αντίκτυπο που παρουσιάζει η παιδική χαρά στην μαθησιακή και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών. Τα παιχνίδια εξωτερικών χώρων προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για 

διαφοροποίηση από τα παιχνίδια εσωτερικού χώρου στα παιδιά με αυτισμό, παρόλο που 

αποτελούν μια απαιτητική εμπειρία για αυτά τα παιδιά, λόγω της απρόβλεπτης και μη 

δομημένης ρουτίνας του εξωτερικού περιβάλλοντος (Flynn & Kieff, 2002 όπως αναφέρεται 

στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Αν και πολλά κέντρα παιδικής φροντίδας προωθούν το 

παιχνίδι σε τέτοιους χώρους, για τα παιδιά με αυτισμό δεν υπάρχουν έρευνες στην 

βιβλιογραφία που να παρουσιάζουν τον θετικό αντίκτυπο των εξωτερικών δραστηριοτήτων 

στην αύξηση της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους. Η δεύτερη επιλογή των 

ερευνητών, αφορούσε την χρήση του ρόλου του ‘’φίλου’’, για κάθε παιδί που βρίσκεται στο 

φάσμα. Έχει λεχθεί πως οι στρατηγικές που εμπλέκουν συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης με 

παιδιά με αυτισμό έχουν παρουσιάσει τα θετικά τους αποτελέσματα στην βελτίωση της 

αλληλεπίδρασης τους στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων (DiSalvo & Oswald, 2002 

όπως αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006).  Τρίτον, η τελευταία επιλογή 

αφορούσε τη μουσική. Η απόφαση για την χρήση της μουσικής στηρίχτηκε στα 

αποτελέσματα ποικίλων ερευνών που έδειξαν πως τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα 

παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον, θετική ανταπόκριση και ανάπτυξη πληθώρας τομέων 

όταν εμπλέκονται σε μουσικές δραστηριότητες (Schuhmacher, 1994 ·Brown, 1994· Fisher, 

1991 όπως αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Ακόμα, έρευνες παρουσιάζουν 

των θετικό αντίκτυπο των μουσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην υποστήριξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών του φάσματος (Pasiali, 2004 · Brownell, 2002 όπως 

αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Παρά λοιπόν τις μελέτες που 

προαναφέρθηκαν, λίγοι ερευνητές χρησιμοποιούν στρατηγικές παρέμβασης που 

εντάσσουν την μουσικοθεραπεία σε αυτή την κατηγορία παιδιών (Fyrman, 2001, 2002 όπως 

αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Σε αυτή την κατεύθυνση θα 

προσανατολιστεί το συγκεκριμένο άρθρο των Kern, Porter & Aldridge (2006).  

Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα της έρευνας τους αποτελούνταν από 4 αγόρια με αυτισμό, 

ηλικίας από 3-5 ετών, όπου συμμετείχαν μαζί με άλλα 12-14 παιδιά σε ένα κοινοτικό 

πρόγραμμα παιδικής φροντίδας συνεργαζόμενο με ένα πανεπιστήμιο. Το ενδιαφέρον των 

ερευνητών επικεντρώθηκε στα τέσσερα αυτά παιδιά που προέρχονταν από δύο εθνικές 

ομάδες (Αφροαμερικάνοι και Ευρωπαίοι-Αμερικάνοι). Οι υπόλοιποι μαθητές προέρχονταν 

και αυτοί από διαφορετικές εθνικές ομάδες, ήταν παιδιά και από τα δύο φύλα και οι 

ηλικίες τους κυμαίνονταν από 2-5 ετών. Από το σύνολο της ομάδας, επιλέχθηκαν δύο 

παιδιά για κάθε παιδί με αυτισμό, με τον ρόλο του ‘’φίλου’’. Οι επιλογή όλων των παιδιών 

του προγράμματος ακολούθησε κάποια κριτήρια. Ειδικότερα, τα παιδιά με αυτισμό 

επιλέχθηκαν έπειτα από τις προτάσεις των δασκάλων, γονέων και θεραπευτών τους, 

βασιζόμενοι σε τέσσερα κριτήρια: 1) στη διάγνωση του αυτισμού, 2) στους στόχους του 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού τους προγράμματος, 3) στην απουσία συγκεκριμένης 

αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους στην παιδική χαρά, 4) στο ενδιαφέρον τους και στη 

θετική τους ανταπόκριση στην μουσική. Ακόμα, τα κριτήρια για την επιλογή των ‘’φίλων’’ 

ήταν τα εξής: 1) το ενδιαφέρον για την μουσική, 2) οι κοινωνικές δεξιότητες, 3) η σχέση του 
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με το παιδί με αυτισμό, 4) η επιθυμία του για συμμετοχή. Στην έρευνα συμμετείχαν 3 

εκπαιδευτικοί και 3 βοηθοί των δασκάλων (Kern, Porter & Aldridge, 2006).  

 

Τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν κατά την έρευνα ήταν μια μουσική εξωτερικού χώρου που 

δημιουργήθηκε από τον πρώτο ερευνητή του άρθρου (Kern) και αξιοποιήθηκε στον χώρο 

της άμμου με την ονομασία ‘’μουσική καλύβα’’ (‘’Music Hut’’),  με σκοπό να επεκτείνει της 

μαθησιακές ευκαιρίες και την θεραπευτική δραστηριότητα της παιδικής χαράς σε μικρά 

παιδιά και κυρίως σε παιδιά με αυτισμό (Kern, Marlette & Snyder, 2002 όπως αναφέρεται 

στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Ακόμα, τα εργαλεία που εντάχθηκαν στον χώρο της 

‘’μουσικής καλύβας’’ ήταν: 3 τύμπανα διαφορετικών μεγεθών, ένα μικρό ‘’Cabasa’’, παιδικά 

μπάγκος, ένα παιδικό σετ από ντραμς, 3 σωλήνες διαφορετικού μεγέθους και ένα ‘’Chinese 

lion wing gong’’. Τα μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μοναδικά για το κάθε 

παιδί με αυτισμό (Kern, Porter & Aldridge, 2006).  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αρχικά έδειξαν το αναμενόμενο σύμφωνα και με 

προηγούμενες μελέτες, πως παιδιά με αυτισμό εμπλέκονται λιγότερο από τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης στο ουσιαστικό παιχνίδι και στην αλληλεπίδραση των συνομηλίκων 

στην παιδική χαρά (Fujiki, Brinton, Isaacson & Summers, 2001 · Nabors & Bedowi, 1997 

όπως αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Επομένως, οι όποιες εξατομικευμένες 

παρεμβάσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές που να είναι χρήσιμες για την 

ανάπτυξη και την μάθηση στα πλαίσια της παιδικής χαράς για τα παιδιά που βρίσκονται 

στο φάσμα του αυτισμού (Kern, Porter & Aldridge, 2006).  

 

Επίσης, η μουσική που προέρχονταν από τον εξωτερικό χώρο της ‘’Μουσικής καλύβας’’ 

προσέλκυσε όχι μόνο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά και εκείνα με αυτισμό και όλοι οι 

συμμετέχοντες εξερεύνησαν τα μουσικά όργανα για σύντομο χρονικό διάστημα. Παρόλο 

που ο μουσικός εξοπλισμός δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην ανάπτυξη της 

αλληλεπίδρασης των συνομηλίκων, στο βαθμό που θα ήθελαν οι ερευνητές, ωστόσο, το 

γεγονός ότι όλα τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν για την ‘’μουσική καλύβα’’, ότι όλα τα παιδιά 

πλησίασαν τους συνομηλίκους τους και ότι όλα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

κοινή δραστηριότητα, επιβεβαιώνει πως η συμμετοχή, η παρακίνηση και η αλληλεπίδραση 

με τους συνομηλίκους στο χώρο της παιδικής χαράς, είναι εφικτή από τα παιδιά με 

αυτισμό. Τελευταία, φάνηκε μέσα από την έρευνα πως τα τραγούδια που αντιστοιχούσαν 

στο κάθε παιδί με αυτισμό, που περιλάμβαναν συγκεκριμένους εξατομικευμένους 

θεραπευτικούς στόχους, είχαν θετικά αποτελέσματα. Σε παρόμοια συμπεράσματα 

καταλήγουν και άλλες έρευνες που χρησιμοποιούσαν τα τραγούδια για να βοηθήσουν 

παιδιά με αυτισμό να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Brownell, 2002 ·Pasiali, 

2004  όπως αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006) και να υποστηρίξουν την κλινική 

εφαρμογή των τραγουδιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.  

 

Το γενικό ωστόσο εύρημα της έρευνας έχει να κάνει με τον ενισχυτικό ρόλο της 

μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να βελτιώσουν τις 

μουσικές ρουτίνες της παιδικής χαράς. Μέσα από την έρευνα φάνηκε πως οι 

εξατομικευμένες παρεμβάσεις που σχετίζονται με το πεδίο της μουσικοθεραπείας μπορούν 

να ενσωματωθούν από τους εκπαιδευτικούς στις επαναλαμβανόμενες ρουτίνες της 
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παιδικής χαράς, όταν τους παρέχεται συνεχόμενη καθοδήγηση και προτεινόμενες μουσικές 

δραστηριότητες (Kern, Porter & Aldridge, 2006).  

 

 

Σε έρευνα των Register και Humpal (2007), θέλησαν να εξετάσουν τα αποτελέσματα της 

μουσικής που χρησιμοποιείται για να υποστήριξη την μετάβαση στα παιδιά της πρώιμης 

παιδικής ηλικίας, μέσα από τρις ξεχωριστές μελέτες, επικεντρωμένες σε διαφορετικές 

ομάδες παιδιών και σε διαφορετικά πλαίσια. 

 

Οι Register και Humpal, στηρίχτηκαν στις απόψεις του Black (2004 όπως αναφέρεται στο 

Register και Humpal, 2007), που δήλωνε πως η μουσική μπορεί να αποτελέσει ένα 

μοναδικό εργαλείο για την επεξεργασία πληροφοριών από πλευράς παιδιών. Το γεγονός 

αυτό, μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας για να 

δομήσουν τόσο το χρόνο των δραστηριοτήτων, όσο και το σχολικό περιβάλλον, 

διευκολύνοντας τα παιδιά σε μια ομαλότερη μετάβαση στις διάφορες δραστηριότητες μέσα 

στην μέρα, παρέχοντας έτσι περισσότερες μαθησιακές ευκαιρίες στα παιδιά που έχουν 

κάποια μορφή αναπτυξιακής αναπηρίας. Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν πως με την 

χρήση της μουσικής ενισχύεται η ομαλή μετάβαση των παιδιών από την μια δραστηριότητα 

στην άλλη αξιοποιώντας γνώριμους ήχους και νέες λέξεις  για να παρακινηθούν οι μαθητές 

στην ολοκλήρωση αλλά και στην συμμετοχή μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς (Campbell, 

2000· Church, 2002· Miller, 2001, 2002 ·Smythe, 2002 όπως αναφέρεται στο Register & 

Humpal, 2007). Ακόμα, και οι ίδιοι οι μουσικοθεραπευτές δηλώνουν πως τα τραγούδια 

μετάβασης μπορεί να υποστηρίζουν με εξαιρετικό τρόπο την διαχείριση της συμπεριφοράς 

της ομάδας από την στιγμή που η μουσική παρέχει δόμηση και σύνθημα σε αυτό που 

ακολουθείται σε μια ρουτίνα (Rubio, 2003 όπως αναφέρεται στο Register & Humpal, 2007).  

 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη μελέτη έλαβε χώρα σε μια τάξη συμπερίληψης νηπίων όπου 

συναντιόντουσαν δύο φορές την εβδομάδα για τρις ώρες σε ένα κέντρο πρώιμης παιδικής 

ηλικίας του δημόσιου σχολείου των προαστίων. Στην τάξη υπήρχαν δύο εκπαιδευτικοί (η 

δασκάλα του δημόσιου σχολείου και μια ειδική της πρώιμης παρέμβασης), καθώς και ένας 

βοηθός δάσκαλος. Από τα 12 παιδιά που συμμετείχαν τα 6 είχαν ειδικές ανάγκες. 

Ειδικότερα, τρία παιδία είχαν διαγνωστεί με αυτισμό, ένα με γλωσσική καθυστέρηση, ένα 

με αχονδροπλασία και ένα με μιτοχονδριακή διαταραχή. Οι ηλικίες των παιδιών 

κυμαίνονταν από 2-3 ετών και από τους 12 μαθητές τα 7 ήταν αγόρια και τα 5 κορίτσια. Η 

μέθοδος που αξιοποιήθηκε περιλάμβανε ομαδικές μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες των 30 

λεπτών κάθε εβδομάδα. Οι συνεδρίες είχαν συγκεκριμένες δραστηριότητες τόσο για την 

έναρξη όσο και κατά την λήψη τους. Σε αυτές τις συναντήσεις τα παιδιά χρησιμοποιούσαν 

τραγούδια, την φωνή τους, κινήσεις και παίζανε με μουσικά όργανα. Τα εργαλεία που 

αξιοποιήθηκαν ήταν ένα χρονόμετρο, με το οποίο αξιολογούσαν τον χρόνο που χρειάζονταν 

η τάξη για να ανταπεξέλθει στις οδηγίες που σχετίζονταν με την μετάβαση. Ειδικότερα, 

μετρήθηκε η αργοπορία της ανταπόκρισης από την ώρα όπου εκφέρονταν η πρώτη λέξη της 

νέας οδηγίας, μέχρι και την στιγμή που και το τελευταίο παιδί ολοκλήρωνε την εντολή 

(Register & Humpal, 2007).     
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 Η δεύτερη μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μια τάξη νηπιαγωγείου με 23 μαθητές από 

χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα. Στην τάξη υπήρχαν δύο εκπαιδευτικοί, εκ των 

οποίων ο ένας ήταν βοηθός. Σε όλους τους μαθητές εφαρμόστηκε για τέσσερις μέρες 

μουσικοθεραπεία για 30 λεπτά την κάθε συνεδρία. Στα διαλείμματα των συνεδριών οι  

μαθητές πραγματοποιούσαν άλλες δραστηριότητες (όπως επισκέψεις στην βιβλιοθήκη) και 

έπειτα συνέχιζαν το μουσικοθεραπευτικό τους πρόγραμμα. Τα δεδομένα που συλέχθηκαν 

στόχευαν να εντοπίσουν τον χρόνο που χρειαζόντουσαν οι μαθητές για να ανταπεξέλθουν 

στις οδηγίες που περιλάμβανε η μετάβαση. Για την συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε 

βιντεοσκόπηση. Καταγράφονταν στην κάμερα η άφιξη του πρώτου παιδιού στην τάξη έως 

και την ώρα όπου ξεκινούσε η πρώτη παρέμβαση. Ακόμα, με την χρήση του βίντεο 

καταγράφονταν όλες οι λεκτικές προτροπές αλλά και οι φορές όπου έπρεπε να 

επαναφέρουν τους μαθητές στον σκοπό της παρέμβασης (Register & Humpal, 2007).   

 

Τέλος, η τρίτη μελέτη διεξήχθη σε μια τάξη συμπερίληψης της πρώιμης παρέμβασης, ενός 

δημόσιου σχολείου για μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας. Στην αίθουσα υπήρχαν δύο 

εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων ο ένας ήταν βοηθός δασκάλου. Τα παιδιά που συμμετείχαν 

ήταν συνολικά 17. Τα 8 ήταν αγόρια και τα 9 κορίτσια από τα 4-5 έτη. Από το σύνολο των 

παιδιών τα 4 είχαν διαγνωστεί με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, ένα παιδί είχε 

σύνδρομο Down, ένα είχε αυτισμό και 2 παιδιά είχαν γλωσσική καθυστέρηση. Όλα τα 

παιδιά ήταν παρόντα κατά την συλλογή των δεδομένων. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε 

περιλάμβανε συνεδρίες ομαδικής μουσικοθεραπείας στην τάξη για 30 λεπτά κάθε 

εβδομάδα. Ο μουσικοθεραπευτής χρησιμοποιούσε ένα μουσικό όργανο (Ζίλια), σε 

συνδυασμό με τις εκφράσεις του προσώπου του για την δημιουργία μιας ήσυχης 

ακροαματικής παρέμβασης. Η συνεδρία ξεκινούσε με τον μουσικοθεραπευτή να φοράει 

στα δάχτυλα του το όργανο και να παράγει ήχους χτυπώντας τα. Έπειτα, μετέφερε το 

δάχτυλο του κοντά στο αυτί του και με τις εκφράσεις του προσώπου του δήλωνε πως 

άκουσε τον ήχο που μόλις παρήγαγε. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβανόταν από το κάθε 

παιδί με την ομάδα στο τέλος της συνεδρίας να τραγουδάει το τραγούδι του 

αποχαιρετισμού. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν εντός έξι εβδομάδων και έγινε χρήση ενός 

χρονόμετρου. Αξιολογήθηκε ο χρόνος που χρειάζονταν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στις 

οδηγίες που περιλάμβανε η μετάβαση, από το να ακουστεί το μουσικό όργανο, έως την 

στιγμή που τραγουδούσαν το τραγούδι του αποχαιρετισμού. Πιο συγκεκριμένα, μετρήθηκε 

με το χρονόμετρο η καθυστέρηση από την στιγμή όπου εμφανίστηκε το οπτικό ερέθισμα, 

έως και την ώρα που ο τελευταίος μαθητές έκανε ότι του ζητήθηκε (Register & Humpal, 

2007).  

 

Τα αποτελέσματα της αυτής μελέτης και για τα τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια 

κατέδειξαν μια θετική επίδραση των μουσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας, ιδιαίτερα όταν η μουσική χρησιμοποιείται για ομαλή μετάβαση 

των παιδιών από την μια δραστηριότητα σε άλλη. Τα δεδομένα της πρώτης μελέτης 

πιθανόν να έχουνε επηρεαστεί από την  απροθυμία ενός ή δύο παιδιών να ολοκληρώσουν 

την προηγούμενη δραστηριότητα και δημιουργήθηκε μια χρονική καθυστέρηση που δεν 

αντιπροσώπευε την πλειονότητα της ομάδας. Ακόμα, φάνηκε από την πρώτη αυτή μελέτη 

πως τα παιδιά απαντούσαν πιο γρήγορα στο δεύτερο τραγούδι της μετάβασης. Ωστόσο, 

όλοι οι συμμετέχοντες είχαν συγκεντρωθεί για να τραγουδήσουν το κομμάτι του 
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αποχαιρετισμού και χρειάστηκε λιγότερος χρόνος για να ολοκληρώσουν την εργασία τους 

έπειτα από τη λήψη του τραγουδιού (Register & Humpal, 2007).  

 

Στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης, η μουσικοθεραπευτική μέθοδος φάνηκε να λειτουργεί 

αποτελεσματικά στην μετάβαση των παιδιών πίσω στην τάξη τους, έπειτα από την λήψη 

της κάθε δραστηριότητας που πραγματοποιούνταν εκτός σχολικής τάξης. Ωστόσο, ως 

μελλοντική έρευνα θα ήταν χρήσιμο να ερευνηθεί εάν αυτή η θετική επίδραση της 

παρέμβασης διατηρείται και μακροπρόθεσμα. Τέλος, φάνηκε αποτελεσματική η 

παρέμβαση της τρίτης μελέτης περίπτωσης με το παρεχόμενο ηχητικό ερέθισμα. Τέτοιου 

είδους παρεμβάσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και από τους δασκάλους ή από 

άλλους ειδικούς της πρώιμης παιδικής ηλικίας με σκοπό την σηματοδότηση μιας αλλαγής 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ακόμα, θα μπορούσε να οργανωθεί μια τέτοια στρατηγική 

και από τα ίδια τα παιδιά της τάξης. Για παράδειγμα με την χρησιμοποίηση ενός ηχητικού 

ερεθίσματος για να δηλώνεται πότε τα παιδιά θα πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά πίσω 

από την πόρτα πριν από την έξοδο τους από την τάξη (Register & Humpal, 2007).  

 

Συμπερασματικά, όπως φάνηκε από την αυτή έρευνα, η μουσική στην πρώιμη παιδική 

ηλικία παρέχει μια ιδανική δυνατότητα για την δημιουργία ενός πειθαρχημένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακόμα, μέσα από την αξιοποίηση της αυτής τέχνης τα 

παιδιά αποκτούν πολύ-αισθητηριακές εμπειρίες, χρήσιμες για την αντιληπτική και νοητική 

τους ανάπτυξη. Ωστόσο, παρότι οι παραπάνω μελέτες περίπτωσης δεν αποτελούν επίσημη 

μεθοδολογική έρευνα αλλά μια αφετηρία για να αναπτυχθεί ένα ερευνητικό πρωτόκολλο 

βασισμένο στις ιδέες του παρόντος άρθρου, όπως φάνηκε η μετάβαση από την μια 

δραστηριότητα στην επόμενη επιτεύχθηκε ευκολότερα όταν εφαρμόζονταν μουσικά 

προγράμματα. Όταν χρησιμοποιείται η μουσική με ένα συστηματικό τρόπο παρέχει 

ευκαιρίες στους μαθητές να εργαστούν συντονισμένα και να διατηρήσουν αυτή την θετική 

εμπλοκή με τους συμμαθητές τους, τους δασκάλους αλλά και το ίδιο το μαθησιακό 

περιβάλλον (Register & Humpal, 2007).   

 

 

5.9 ‘Έρευνες προσχολικής ηλικίας 

 

 Έρευνες, στις οποίες η ηλικία του δείγματος ξεκινούσε από την προσχολική περίοδο, 

συμπεριλήφθησαν στην υπό-ενότητα αυτή. Η πρώτη, σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα ενός αξιολογικού μουσικοθεραπευτικού εργαλείου, σε παιδιά με 

σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές και η δεύτερη, αποτελεί μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και αφορά την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε παιδιά με 

κάποια ψυχοπαθολογία.  

 

Οι Layman, Brook, Hussey και Laing, (2002), επιδίωξαν να εφαρμόσουν ένα 

μουσικοθεραπευτικό εργαλείο αξιολόγησης, σε παιδιά με σοβαρές συναισθηματικές 

διαταραχές. Η δημιουργία και εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου ήταν το 

αποτέλεσμα ποικίλων αδιάσειστων κλινικών αναγκών. Αρχικά, δεν υπήρχε στην 

βιβλιογραφία αντίστοιχο εργαλείο για παιδιά με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές και 

τα αξιολογικά εργαλεία για τα παιδιά με ήπια και μέτρια συναισθηματική διαταραχή δεν 
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κάλυπταν τις ανάγκες τους. Μέσα από την κατάλληλη αξιολόγηση παρέχονται σημαντικές 

πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στις θεραπευτικές αποφάσεις. Ακόμα, τα 

παιδιά αυτής της κατηγορίας αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα και η εφαρμογή ενός 

σταθμισμένου εργαλείου θα βοηθούσε στην σύγκριση των διαφορετικών τύπων της αυτής 

διαταραχής. Επιπλέον, με την χρήση του αξιολογικού εργαλείου θα εντοπίζεται το αρχικό 

επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού και θα μπορεί να συγκριθεί με τα τελικά 

αποτελέσματα έπειτα της ολοκλήρωσης του μουσικοθεραπευτικού προγράμματος. Αυτές 

όλες οι ανάγκες υποστηρίζονται εντόνως από την βιβλιογραφία της μουσικοθεραπείας. Έτσι 

το αυτό αξιολογικό εργαλείο δημιουργήθηκε με διττό σκοπό: 1) Να παρέχει συνοπτικά και 

με ακρίβεια την αρχική αξιολόγηση των μαθητών που μπορεί να οδηγήσει σε θεραπευτικό 

σχεδιασμό, 2) Να παρέχει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των αλλαγών σε 

βάθος χρόνου (Gold, Voracek & Wigram, 2004).   

 

Το δείγμα της έρευνας, αποτελούνταν από 20 παιδιά (13 αγόρια και 7 κορίτσια), ενός 

ιδρυματικού κέντρου θεραπείας για παιδιά με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές, στην 

περιοχή του Κλήβελαντ του Οχάιο. Οι ηλικίες των παιδιών κυμαίνονταν από 3-15 έτη και 

σχεδόν όλοι προέρχονταν από χαμηλές εισοδηματικά οικογένειες, με την συντριπτική τους 

πλειοψηφία, να είναι αστοί αφροαμερικάνοι. Όλοι τα παιδιά που συμπεριλήφθησαν σε 

αυτή την πιλοτική έρευνα, παραπέμπονταν στην μουσικοθεραπεία από την θεραπευτική 

τους ομάδα. Το κάθε παιδί, λάμβανε μια 60 λεπτών, ατομική, συνεδρία 

μουσικοθεραπευτικής αξιολόγησης, με τους 16 από τους 20 συμμετέχοντες να ακολουθούν 

έπειτα βάση της αρχικής τους αξιολόγησης μια μουσικοθεραπευτική παρέμβαση. Τα 

υπόλοιπα 4 παιδιά του δείγματος, παραπέμφθηκαν σε άλλης μορφής θεραπείες (Layman, 

Brook, Hussey & Laing, 2002). 

 

Το εργαλείο της μουσικόθεραπευτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε, ήταν το ‘’The 

Beech Brook Music Therapy Assessment’’ (Beech Brook, Cleveland, Ohio, 2002 όπως 

αναφέρεται στο Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002), που σχεδιάστηκε με σκοπό να 

αξιολογήσει τα παιδιά που βρίσκονταν στο θεραπευτικό κέντρο, ‘’Beech Brook’’ του 

Κλήβελαντ. Η πλειονότητα των παιδιών που παραπέμπονταν στις μουσικοθεραπευτικές 

υπηρεσίες του κέντρου, αντιμετώπιζαν συμπεριφορικές δυσκολίες, συναισθηματικές, 

κοινωνικές, αλλά και δυσκολίες της επικοινωνίας. Τόσο η δομή του εργαλείου, όσο και οι 

στόχοι που τέθηκαν, ορίστηκαν έπειτα από τριετή έλεγχο των δεδομένων. 

 

Γενικότερα, ο σκοπός του εργαλείου ήταν διττός: Αρχικά δημιουργήθηκε για να παρέχει 

στον μουσικοθεραπευτή ένα περιεκτικό και ακριβές εργαλείο αρχικής αξιολόγησης, ώστε 

να κατευθύνει τον σχεδιασμό του εξατομικευμένου μουσικοθεραπευτικού προγράμματος, 

και έπειτα, για να εντοπίζονται οι αλλαγές των πελατών στους διάφορους τομείς κατά το 

πέρασμα του χρόνου. Το εργαλείο, ενδείκνυται και για την επανεξέταση του πελάτη, έπειτα 

από την τρίμηνη μουσικοθεραπευτική παρέμβαση, με στόχο τον εντοπισμό της προόδου 

του (Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002).  

 

Η έρευνα, έδειξε πως το αξιολογικό αυτό εργαλείο (‘’The Beech Brook Music Therapy 

Assessment’’), είναι αποτελεσματικό και παρέχει στους κλινικούς σημαντικές πληροφορίες 

για την διαμόρφωση πιο εξελιγμένων και εξατομικευμένων θεραπευτικών στόχων και 
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σκοπών, για τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές. 

Παρατηρήθηκε πως τρία από τα τέσσερα πεδία, τα οποία αξιολογεί το εργαλείο 

(συμπεριφορική/ κοινωνική λειτουργικότητα, συναισθηματική ανταπόκριση, γλωσσικές/ 

επικοινωνιακές ικανότητες), είναι κοινά με το πεδίο της νοητικής υγείας. Ακόμα, η γλώσσα 

του εργαλείου είναι κατανοητή και σε ειδικούς πέρα του πεδίου της μουσικοθεραπείας, με 

αποτέλεσμα, να αποδεικνύεται ευρέως ο ρόλος της μουσικοθεραπείας, στην συλλογή 

χρήσιμων πληροφοριών του αξιολογούμενου παιδιού με σοβαρές συναισθηματικές 

διαταραχές. Κατ’ επέκταση, η εξειδικευμένη μουσικοθεραπευτική αξιολόγηση, 

μετατρέπεται σε μια ουσιώδη πηγή πληροφόρησης από πλήθος κλινικών, που ασχολούνται 

με τα παιδιά αυτής της κατηγορίας (Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002). 

 

Συγκεκριμένα, μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα ερευνητικό εργαλείο, καθώς συμφωνεί 

με το πεδίου της νοητικής υγείας, το οποίο χρηματοδοτεί τις αποδεδειγμένα 

αποτελεσματικές θεραπείες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της σταθμισμένης αξιολόγησης, είναι 

και η αξιοποίηση της ως μέτρο σύγκρισης έπειτα από την παρέμβαση, για να εντοπιστεί η 

εξέλιξη του παιδιού. Ωστόσο, τα πιλοτικά δεδομένα της έρευνας, έδειξαν πως το εργαλείο 

αποδείχθηκε αξιόπιστο, αν και η εφαρμογή του σε εξατομικευμένα περιβάλλοντα 

περιορίζεται από τις φυσικές και χρονικές συνθήκες. Ως προς τις χρονικές, τα 60 λεπτά που 

απαιτούνται δεν επαρκούν για να αποκτήσει ο μουσικοθεραπευτής μια ολοκληρωμένη 

εικόνα τις συνολικής λειτουργικότητας του παιδιού. Ακόμα, δεν συγκαταλέγεται ο έλεγχος 

της κινητικότητας των συμμετεχόντων, καθώς επιδίωξαν να ασχοληθούν μόνο με τις 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών, που χρήζουν άμεσης 

προσοχής. Τα αποτελέσματα ωστόσο όλων των συμμετεχόντων, αν και φάνηκαν 

υποσχόμενα, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή επιπρόσθετης έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα. 

Εν κατακλείδι, οι κλινικοί που εργάζονται με σοβαρά συναισθηματικά διαταραγμένα 

παιδιά, ενδέχεται να ωφεληθούν από την χρήση του συγκεκριμένου αξιολογικού 

εργαλείου, κατά την εξειδικευμένη αξιολόγηση των αναγκών αυτού του πληθυσμού 

(Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002).     

 

Το δεύτερο άρθρο αφορά μια μεταναλυτική έρευνα έντεκα μελετών των Gold, Voracek και 

Wigram (2004), που επιδίωκαν να εξετάσουν αρχικά την συνολική αποτελεσματικότητα της 

μουσικοθεραπείας σε παιδιά με κάποιας μορφής ψυχοπαθολογία, και έπειτα, να ελέγξουν 

πως το μέγεθος της επίδρασης της μουσικοθεραπείας επηρεάζεται από μια σειρά 

παραγόντων, όπως από τον τύπο της παθολογίας, την ηλικία του πελάτη, την προσέγγιση 

της μουσικοθεραπείας και τέλος, από το είδος των αποτελεσμάτων (Gold, Voracek & 

Wigram, 2004). 

 

Ειδικότερα, οι Gold, Voracek και Wigram (2004), προσπάθησαν να εντοπίσουν την 

αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε παιδιά (4-19 ετών) με ένα μεγάλο εύρος 

κλινικών διαγνώσεων, από αναπτυξιακές διαταραχές, έως διαταραχές της συμπεριφοράς. Η 

μουσικοθεραπεία εφαρμοζόταν άλλοτε σε ομάδες και άλλοτε ατομικά, βασιζόμενη τόσο σε 

ένα από τα ποικίλα μουσικοθεραπευτικά μοντέλα, όσο και στον συνδυασμό τους. Τα αυτά 

μοντέλα βασίζονταν σε πληθώρα θεωρητικών υποβάθρων, συμπεριλαμβανομένων των 

ψυχοδυναμικών, συμπεριφορικών, και ανθρωπιστικών προσεγγίσεων. Τα πιο διακεκριμένα 

μουσικοθεραπευτικά μοντέλα με ψυχοδυναμικό προσανατολισμό ήταν τα ‘’Analytical Music 
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Therapy (‘’ATM’’) (Priestley, 1994 όπως αναφέρεται στο Gold, Voracek & Wigram, 2004) και 

‘’Guided Imagery and Music ‘’ (‘’GIM’’) (Bonny, 1975 όπως αναφέρεται στο Gold, Voracek & 

Wigram, 2004). Στο ‘’ΑΤΜ’’ χρησιμοποιείται ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός με σκοπό να 

εκφράσουν συμβολικά ψυχικές διαθέσεις, ενώ στο ‘’GIM’’ συγκαταλέγονταν η ακρόαση 

ηχογραφημένων μουσικών για την εξωτερίκευση των ψυχικών τους εικόνων. Και τα δύο 

μοντέλα δίνουν έμφαση στην λεκτική εξωτερίκευση των εσωτερικευμένων διαδικασιών που 

προκαλούνται από την μουσική. Τα ανθρωπιστικά μοντέλα της μουσικοθεραπείας 

επηρεάστηκαν από τις θεραπείες του Roger που στο επίκεντρο της διαδικασίας ήταν ο 

πελάτης και από την θεραπεία του Perl Gestalt. Αυτές οι δύο θεραπείες χρησιμοποιούν τον 

μουσικό αυτοσχεδιασμό για να τονίσουν τις εμπειρίες του ‘’εδώ και τώρα’’ και να 

προκαλέσουν επαγρύπνηση των συναισθημάτων (Frohne- Hagemann, 1990 όπως 

αναφέρεται στο Gold, Voracek & Wigram, 2004).  

 

Τα μουσικοθεραπευτικά μοντέλα που βασίζονται μερικώς στην ανθρωπιστική θεωρία 

περιλαμβάνουν τα ‘’Creative Music Therapy’’ (Nordolf & Robbinw, 1997), ‘’Orff music 

Therapy’’ (Orff, 1974, 1989) και χρησιμοποιούν το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Η 

συμπεριφορική μουσικοθεραπεία βασίζεται στις συμπεριφορικές θεωρίες του Skinner και 

χρησιμοποιούν ποικίλα είδη παιξίματος, τραγουδιού ή μουσικής ακρόασης ως πιθανή 

ενίσχυση ή ως κίνητρο για τροποποίηση της συμπεριφοράς (Madsen, Cotter & Madsen, 

1968). Τέλος, υπάρχουν πολλά είδη μουσικοθεραπείας όπου έχουν συνδυάσει ιδέες και 

τεχνικές από ποικίλα θεωρητικά υπόβαθρα, όπως είναι η ‘’eclectic music therapy’’ παρμένη 

από το μοντέλο του Alvin ‘’Free Improvisation Therapy (Bruscia, 1999). Όλες αυτές οι 

μέθοδοι αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν στην αυτή μεταναλυτική έρευνα καθώς παρότι 

υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας με 

την άνοια και γενικότερα με την ιατρική θεραπεία (Standley, 1986 όπως αναφέρεται στο 

Gold, Voracek & Wigram, 2004), δεν υπάρχει μια μεταναλυτική έρευνα που να δείχνει την 

αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε παιδιά με ψυχοπαθολογία. Ειδικότερα, οι 

έντεκα αυτές μελέτες επιλέχθηκαν καθώς εστίαζαν σε παιδιά με ψυχοπαθολογία και είτε 

σύγκριναν την μουσικοθεραπεία με άλλης μορφής θεραπεία, είτε δεν την παρέθεταν με 

άλλο τρόπο παρέμβασης, είτε παρουσίαζαν τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις των παιδιών 

πριν και έπειτα του μουσικοθεραπευτικού προγράμματος (Gold, Voracek & Wigram, 2004 ).  

 

Οι διάφορες ψυχοπαθολογίες των παιδιών (αναπτυξιακές και συμπεριφορικές διαταραχές), 

κατηγοριοποιήθηκαν στις: ‘’συμπεριφορικές διαταραχές’’ (εσωτερικευμένες και 

εξωτερικευμένες, διαταραχές της συμπεριφοράς), ‘’συναισθηματικές διαταραχές’’ 

(εσωτερικευμενες, εξωτερικευμένες και συναισθηματικές διαταραχές), ‘’αναπτυξιακές 

διαταραχές’’ (νοητική καθυστέρηση, διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης, διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές) και τέλος, περιλάμβαναν μια κατηγορία ποικίλων διαταραχών, 

όπου σε αυτήν συγκαταλέγονταν οι περιπτώσεις συννοσηρότητας που υπήρχαν σε 

ορισμένα άτομα του δείγματος (Gold, Voracek & Wigram, 2004).  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως η μουσικοθεραπεία, ήταν αποτελεσματική σε 

αυτές τις κατηγορίες παιδιών, με τον βαθμό επίδρασης της να κυμαίνεται από μέτριος έως 

υψηλός. Το μέγεθος της αυτής επίδρασης, υπολογίστηκε βάση του ‘’Cohen’s d’’(Gold, 

Voracek & Wigram, 2004), ο οποίος αποτελεί  τον πιο ευρέως διαδεδομένο δείκτη για τον 
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υπολογισμό του μεγέθους της επίδρασης, στην ψυχοθεραπεία και χρησιμοποιήθηκε για 

λόγους συγκρισιμότητας. Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αποδείχθηκε στα παιδιά που 

αντιμετώπιζαν αναπτυξιακές διαταραχές, συμπεριφορικές διαταραχές και είχαν 

συννοσυρότητα με την ύπαρξη πολλαπλών ψυχοπαθολογιών. Αυτό πιθανόν να οφείλεται, 

σύμφωνα με τους ερευνητές, στο ότι η μουσικοθεραπεία και κυρίως η ενεργητική μουσική 

(έναντι της παθητικής ακρόασης), βοηθάει αυτά τα παιδιά να συγκεντρωθούν και να 

διατηρήσουν την προσοχή τους. Ακόμα, η ελευθερία έκφρασης που νοιώθουν τα παιδιά 

στο μη επεμβατικό και επικριτικό περιβάλλον της μουσικοθεραπείας, τους παρέχει την 

δυνατότητα να επιδείξουν ικανότητες όπου σε άλλες καταστάσεις θα δεν θα είχαν την 

ευκαιρία. Τέλος, η μουσική αποτελεί έναν παρακινητικό παράγοντα για όλους τους μαθητές 

και κυρίως για αυτές τις κατηγορίες όπου συνήθως χρειάζονται ένα μεγαλύτερο κίνητρο για 

να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους, όπως αναφέρεται σε πολλά ανέκδοτα στοιχεία (Wigram 

& de Becker, 1999 όπως αναφέρεται στο Gold, Voracek & Wigram, 2004). Με άλλα λόγια, 

μέσα από την μουσικοθεραπεία, ορίζεται ένα σκηνικό όπου προωθείται η επιτυχία των 

παιδιών.  

 

Επιπρόσθετα, προέκυψε ακόμα πως οι μεικτές μουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπου 

συνδυάζονται τεχνικές από διαφορετικά μοντέλα και θεωρίες, είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές από τη εφαρμογή μεμονωμένων προσεγγίσεων (Casey & Berman, 1985 

όπως αναφέρεται στο Gold, Voracek & Wigram, 2004). Ακόμα, οι εξατομικευμένες 

μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις, όπου ο θεραπευτής επιλέγει τα θεραπευτικά 

προγράμματα βάση των ατομικών αναγκών του παιδιού, αποδείχθηκαν περισσότερο 

αποτελεσματικά από τα σταθερά για όλους θεραπευτικά προγράμματα, με τα 

συμπεριφορικά μοντέλα να επιδεικνύουν μικρότερη επίδραση από άλλες προσεγγίσεις 

(γεγονός που έρχεται σε αντιδιαστολή με προγενέστερες βιβλιογραφικές 

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (Casey & Berman, 1985 όπως αναφέρεται στο Gold, 

Voracek & Wigram, 2004).  

 

Το δεύτερο ερώτημα της έρευνας ‘’πως το μέγεθος της επίδρασης της μουσικοθεραπείας 

επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως από τον τύπο της παθολογίας, την ηλικία 

του πελάτη, την προσέγγιση της μουσικοθεραπείας και τέλος, από το είδος των 

αποτελεσμάτων’’, απαιτείται μεγαλύτερη έρευνα. Το πρώτο ωστόσο ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας της μουσικοθεραπείας σε αυτές τις κατηγορίες παιδιών 

περιλαμβάνει όλες τις σχετικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο με συνέπεια, 

ακόμα και οι ανέκδοτες έρευνες που δεν εντοπίστηκαν, να μην μπορούν να αλλάξουν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση. Έτσι, το δείγμα 

των ερευνών κατά το πρώτο ερώτημα, μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό των μελετών 

που έχουν διεξαχθεί (Gold, Voracek & Wigram, 2004).  
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5.10 Έρευνες σχολικής ηλικίας  

 

Σε αυτή την υπό-ενότητα, εντάσσονται οι έρευνες όπου οι ηλικίες των δειγμάτων ξεκινούν 

κατά τα σχολικά χρόνια. Ωστόσο ορισμένες μελέτες αναφέρονται σε παιδιά των τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού και εκτείνονται έως και την εφηβεία. Ειδικότερα, διερευνώνται 

παρακάτω, τέσσερις μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 

μουσικοθεραπείας στις προαναφερθείσες κατηγορίες των παιδιών, σχολικής ηλικίας.   

 

Οι Chong και Kim, (2010), σε έρευνα τους, επιδίωξαν να εξετάσουν πως ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, που προσανατολίζεται στην μουσικοθεραπεία 

(Education-oriented Music Therapy- EoMT), μπορεί να επιδράσει στις κοινωνικές 

δεξιότητες, στα προβλήματα συμπεριφοράς και στις ακαδημαϊκές ικανότητες των παιδιών 

του δημοτικού, με κοινωνικό-συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα (Chong & 

Kim, 2010).  

 

Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος βασίστηκε σε μια σειρά παραγόντων. 

Γενικότερα, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας αποτελούν μια πετυχημένη 

εκπαιδευτική στρατηγική στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά 

και στην υποστήριξη του γενικότερου επιπέδου των ικανοτήτων τους. Μαθητές που 

συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα μείωσαν την αρνητική συμπεριφορά τους (Mahoney, 

2000 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010), την χρήση ουσιών (Carlini- Cotrim & de 

Carrelho, 1993 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010) καθώς και την σχολική διαρροή. 

Ακόμα, μέσα από αυτά τα προγράμματα καλύπτονται οι συναισθηματικές και κοινωνικές 

ανάγκες των μαθητών. Μια από τις προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς σε αυτά 

τα προγράμματα είναι και η ένταξη των τεχνών. Οι δραστηριότητες που βασίζονται στις 

τέχνες έχουν αναδειχθεί αποτελεσματικές στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, στην βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και στην αύξηση των ηγετικών ικανοτήτων των μαθητών 

(Mason & Chuang, 2001 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010). Η μουσική 

συγκεκριμένα αποτελεί ένα ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο λόγω του βιωματικού και οικείου 

χαρακτήρα της και οι μουσικές δραστηριότητες έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές σε 

μαθητές με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας τυπικών 

τάξεων (Chong, 2003 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010).  

 

Έρευνες για την μουσικοθεραπεία έχουν παρουσιάσει τον θετικό της αντίκτυπο στα 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά αποτελέσματα των μαθητών, όπως στον τομέα της 

αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και στο πεδίο των κοινωνικών δεξιοτήτων (Sausser & 

Waller, 2006 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010). Η χρήση επομένως της 

μουσικοθεραπείας αποτελεί μια αποτελεσματική παρέμβαση για τα συμπεριφορικά 

προγράμματα των μαθητών (Clark & Breman, 2009 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 

2010). Ακόμα, η εφαρμογή της μουσικοθεραπείας στα προγράμματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας ενισχύει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάπτυξη τόσο των 

μαθησιακών τους δεξιοτήτων, όσο και των ακαδημαϊκών τους ικανοτήτων. Υποστηρίζεται 

ακόμα πως η χρήση της μουσικής στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας βελτιώνει την 

συναισθηματική και συμπεριφορική λειτουργικότητα των μαθητών και πως οι αποκτημένες 

από το πρόγραμμα δεξιότητες μπορούν να μεταφερθούν και στις ακαδημαϊκές τους 
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επιδόσεις. Έτσι προκλήθηκε η δημιουργία του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας, που 

προσανατολίζεται στην μουσικοθεραπεία (Education -oriented Music Therapy- EoMT). Το 

πρόγραμμα δομήθηκε βάση τριών στοιχείων: 1) Τις μουσικές δραστηριότητες για μαθητές 

με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, 2) Την βελτίωση των μουσικών 

δραστηριοτήτων έπειτα από την αξιολόγηση των συμπεριφορικών προβλημάτων των 

παιδιών, που σχετίζονταν με τα ατομικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους, 3) Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αναζητά να επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των παιδιών. Σε έρευνα των Chong και Chung (2006 όπως αναφέρεται στο Chong 

& Kim, 2010) δηλώνεται πως ένα τέτοιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας με 

προσανατολισμό στην μουσική μπορεί να επιφέρει διπλό όφελος, τόσο θεραπευτικό, όσο 

και εκπαιδευτικό. Με το θεραπευτικό να κατευθύνονται οι συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές και με το εκπαιδευτικό να βελτιώνονται οι ακαδημαικές 

δεξιότητες των μαθητών. Βάση όλων των παραπάνω επιλέχθηκε το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα για αυτή την κατηγορία μαθητών.  

 

Το δείγμα της έρευνας, αποτελούνταν από 89 μαθητές, προερχόμενοι από 13 διαφορετικά 

δημοτικά σχολεία και χωρίς να έχουν διδαχθεί κάποιο μουσικό μάθημα. Κανένα από τα 

παιδιά δεν είχε λάβει κλινική διάγνωση των δυσκολιών του, παρά επιλέχθηκαν για την 

έρευνα, από τα εμφανή κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα συμπεριφοράς που 

εμφάνιζαν. Ο τρόπος επιλογής τους περιλάμβανε τρία στάδια. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν μια φόρμα, σχετική με την συχνότητα και την ένταση των 

δυσκολιών του κάθε μαθητή, τόσο στα πλαίσια της σχολικής τάξης, όσο και έξω από αυτήν. 

Έπειτα, οι φόρμες αυτές αξιοποιήθηκαν από τους μουσικοθεραπευτές, κατά τον καθορισμό 

του σκοπού και των στόχων, των συνεδριών  τους. Τέλος, το τρίο στάδιο περιλάμβανε την 

εμπλοκή των γονέων. Χορηγήθηκε στους γονείς μια φόρμα συγκατάθεσης, την οποία 

κλήθηκαν να υπογράψουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας και έπειτα, τους ζητήθηκε να 

συμμετάσχουν και εκείνοι στο πρόγραμμα. Οι οικογένειες οι οποίες είχαν ενημερωθεί για 

τον σκοπό της έρευνας ήταν 128, αλλά οι 95 μόνο επέστρεψαν την φόρμα συγκατάθεσης. 

Από αυτές, αποκλείστηκαν οι 6, λόγω της απουσίας τους σε πάνω από 1-3 συνεδρίες του 

προγράμματος (Chong & Kim, 2010).   

 

Για τις ανάγκες της έρευνας, χορηγήθηκε το ‘’Social Skills Rating System’’- ‘’SSRS’’ (Gresham 

& Elliott, 1990 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010), και εφαρμόστηκε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, που προσανατολίζονταν στην μουσικοθεραπεία (EoMT). Το ‘’SSRS’’, 

περιλάμβανε 3 πεδία ως υποκλίμακες. Το πρώτο πεδίο, αφορούσε τις κοινωνικές 

δεξιότητες με υποκατηγορίες την ‘’Διεκδίκηση’’, τον  ‘’Έλεγχο’’ και την ‘’Συνεργασία’’. Το 

δεύτερο πεδίο, περιλάμβανε την προβληματική συμπεριφορά με υπό-ενότητες τα 

‘’Εσωτερικευμένα προβλήματα’’, τα ‘’Εξωτερικευμένα’’ και την ‘’Υπερκινητικότητα’’. Τέλος, 

το τρίτο πεδίο αποτελούνταν από τις ακαδημαϊκές ικανότητες, χωρίς επιπλέον υπό-

κλίμακες. Το σύνολο των υποκλιμάκων, υποδήλωνε την συχνότητα της μελετούμενης 

συμπεριφοράς και το άθροισμα των βαθμολογιών τους παρουσίαζε τα τυποποιημένα 

αποτελέσματα, σε μια εκατοσταβαθμιαία κλίμακα. Το ‘’SSRS’’, εφαρμόστηκε από τους 

εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια της σχολικής τάξης (Chong & Kim, 2010).  
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Το ‘’EoMT’’, αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, με σκοπό αρχικά, να διαχειριστεί τα 

κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών και έπειτα, να ενισχύσει τις 

μαθησιακές τους δεξιότητες, μέσα από μουσικές εργασίες και να τις γενικεύσει σε ποικίλα 

πεδία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικές εργασίες, για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών, 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων των μαθητών. Κάθε συνεδρία, 

εμπεριείχε έναν εκπαιδευτικό στόχο και ένα θεραπευτικό, ακολουθούμενοι από την 

αιτιολόγηση της επιλογής, τόσο του μουσικού υλικού, όσο και της γενικότερης 

παρέμβασης. Η δομή της κάθε συνεδρίας, αποτελούνταν από τρείς δραστηριότητες: μια 

εισαγωγική, την κύρια και την τελική. Κατά την εισαγωγική, οι συμμετέχοντες εντάσσονταν 

σε μια μουσική εμπειρία και αποκτούσαν μια κοινή μουσική βάση, που θα τους επέτρεπε 

την συμμετοχή κατά το δεύτερο μέρος της συνεδρίας. Σε αυτό το δεύτερο τμήμα, όπου 

βρίσκονταν η κύρια δραστηριότητα, ο μουσικόθεραπευτής και τα παιδιά εμπλέκονταν σε 

μια αλληλουχία μουσικών δραστηριοτήτων, όπου στόχος τους ήταν η επίτευξη των  

ακαδημαϊκών ή των κοινωνικών δεξιοτήτων. Κατά το τελευταίο τμήμα της συνεδρίας, οι 

συμμετέχοντες μοιράζονταν μουσικές προκλήσεις και αποκτούσαν την αίσθηση, ότι 

επιτεύχθηκε η δραστηριότητα τους και μπορούν να γενικεύσουν τις δεξιότητες πέρα από το 

πεδίο της μουσικής. Το πρόγραμμα (‘’ΕοΜΤ’’), περιλάμβανε τρία επίπεδα μουσικής 

παρέμβασης, με σκοπό να ομαδοποιηθούν οι μαθητές των έξι τάξεων του δημοτικού. Στο 

πρώτο επίπεδο, ήταν τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας δημοτικού, στο δεύτερο, τα 

παιδιά της τρίτης και τετάρτης και τέλος στο τρίτο επίπεδο, βρίσκονταν οι μαθητές της 

πέμπτης και έκτης τάξης. Το πόσο σύνθετη και απαιτητική ήταν η παρέμβαση, αλλά και η 

δομή των προγραμμάτων όπου συμμετείχαν οι μαθητές, εξαρτιόνταν από τις νοητικές και 

λειτουργικές τους δεξιότητες. Ακόμα, ο βαθμός δυσκολίας των ρυθμικών μοτίβων, των 

μελωδιών και των μουσικών φορμών, εντείνονταν και αυτός ανάλογα των δυνατοτήτων 

τους. Τέλος, σε κάθε συνεδρία, το μουσικοθεραπευτικό πλάνο, ακολουθούσε τις 

απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να ικανοποιούνται οι ατομικές ανάγκες όλων των 

συμμετεχόντων της κάθε ομάδας (Chong & Kim, 2010).      

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως η ‘’ΕοΜΤ’’, ήταν αποτελεσματική στο να 

βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες και να τροποποιεί την συμπεριφορά των μαθητών. 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν πως οι υπό-κατηγορίες των κοινωνικών 

δεξιοτήτων του SSRS, εμφάνισαν αλλαγές κατά την αποφασιστικότητα, τον αυτό-έλεγχο και 

την συνεργασία των παιδιών. Αυτές οι θετικές αλλαγές της συμπεριφοράς, πιθανόν να 

οφείλονται, στο πλήθος των μουσικών δραστηριοτήτων και των κανόνων, που οδήγησαν τα 

παιδιά να εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, σχετικού με την 

μουσική δημιουργία. Αυτά τα αποτελέσματα, βρίσκονται σε συμφωνία και με 

προγενέστερη έρευνα των Mason και Chuang (2001 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 

2010), όπου εντόπισαν πως οι τέχνες προσφέρουν στους μαθητές κοινά ενδιαφέροντα, με 

αποτέλεσμα, να αλληλεπιδρούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.  

 

Ακόμα, από τα αποτελέσματα φάνηκε πως μέσα από αυτό το πρόγραμμα ωφελήθηκαν 

τόσο οι μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, όσο και με 

εσωτερικευμένα. Από την μια, οι μαθητές με τα εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς, μείωσαν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά τους, μέσα από τις μουσικές 

δραστηριότητες. Αυτό συμφωνεί με αντίστοιχες θεματικά έρευνες (Jeckson, 2003· Montello 
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& Coons, 1998 όπως αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010). Ακόμα, φάνηκε μέσα από την 

έρευνα πως οι μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες, βοήθησαν αυτούς τους μαθητές, να 

αυξήσουν το επίπεδο της συμμετοχής τους κατά τις μουσικές δραστηριότητες, δείχνοντας 

πως η παρορμητική τους ενέργεια μετατράπηκε σε σκόπιμη μουσική συμπεριφορά, όπως 

παίξιμο κρουστών ή τραγούδι. Από την άλλη, φάνηκε πως μαθητές με εσωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς, έπειτα του μουσικοθεραπευτικού προγράμματος, ήταν σε 

θέση να εκφράζονται περισσότερο, καθώς αυξήθηκε η συχνότητα και η διάρκεια του 

τραγουδιού τους. Σε αυτή την θεραπευτική λογική κινήθηκαν και προγενέστερες έρευνες, 

όπου αξιοποιούσαν κρουστά μουσικά όργανα, για να κατευθύνουν τις επιθετικές ενέργειες 

των μαθητών τους και να τις μετατρέψουν σε κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές 

(Henderson, 1993· Rickson, 2006· Rickson & Watkins, 2003 όπως αναφέρεται στο Chong & 

Kim, 2010). Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα, υποστήριζε τις προσπάθειες των 

παιδιών και οι ήχοι που παρήγαγαν, μετατρέπονταν σε επιτυχημένες μουσικές παραγωγές. 

Ωστόσο, η ενσωμάτωση θεραπευτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, φάνηκε 

πως αποτελεί μια σημαντική υποστήριξη των μαθητών του δημοτικού, που παρουσιάζουν 

προκλητικές συμπεριφορές, ακόμα και αν δεν έχουν κλινικές διαγνώσεις (Chong & Kim, 

2010).   

 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του ‘’ΕοΜΤ’’, είναι ότι η εξατομικευμένη υποστήριξη που 

παρέχεται στα παιδιά, γίνεται εφικτή μέσα από το πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας και 

σε σχέση με άλλα αντίστοιχα προγράμματα, όπως το Paths (Promoting AlternativeThinking), 

δεν απαιτείται επιπρόσθετως χρόνος από τον εκπαιδευτικό, κατά την προετοιμασία του. 

Ωστόσο, παρότι ο απώτερος στόχος του προγράμματος, ήταν να μεταφέρει την μάθηση των 

δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκά πλαίσια, μέσα από τα αποτελέσματα φάνηκε πως δεν υπήρξε 

εμφανής θετική αλλαγή των ακαδημαϊκών τους ικανοτήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση, 

πιθανόν να συντέλεσαν ποικίλοι λόγοι. Αρχικά, ίσως ευθύνεται η σύντομη περίοδος της 

εφαρμογής του προγράμματος, ή κρίθηκε ελλιπής η συχνότητα των συνεδριών στην 

επίδραση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων (2 συνεδρίες την εβδομάδα). Ακόμα, ίσως η μη 

επίτευξη αυτού του στόχου, να οφείλεται στην ανάγκη για περισσότερη δόμηση των 

μουσικοθεραπευτικών προγραμμάτων, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν τις θετικές 

τους επιδράσεις και στις ακαδημαϊκές εργασίες. Τέλος, αναφέρεται, πως το πρόγραμμα 

εφαρμόστηκε από μουσικοθεραπευτές, που καθόριζαν τους εαυτούς τους περισσότερο ως 

θεραπευτές, παρά ως παιδαγωγούς, με αποτέλεσμα να δίνουν περισσότερη βάση στην 

θεραπευτική οπτική του προγράμματος και όχι στην εκπαιδευτική, περιορίζοντας τα 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα.  

 

Επομένως, παρότι παρατηρήθηκαν αλλαγές έπειτα του προγράμματος, στις 

προαπαιτούμενες για την μάθηση δεξιότητες (στην συμπεριφορά που επιδείκνυαν κατά την 

τοποθέτηση τους την καρέκλα, στο εύρος της προσοχής τους, στην ικανότητα τους να 

ακολουθούν οδηγίες, να μιμούνται, και να εντοπίζουν ολικά ή μερικώς της μουσικές δομές), 

δεν φάνηκε να επηρέασε σημαντικά τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες. Εν κατακλείδι, μέσα 

από την έρευνα, φάνηκε πως η ενσωμάτωση μιας μουσικοθεραπευτικής εφαρμογής σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, παρέχει ένα κρίσιμο στοιχείο για την 

ενίσχυση των κοινωνικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων, που μπορεί να επιδράσει τελικά 
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με την πραγματοποίηση περισσότερης έρευνας, στην εκπαιδευτική και προσωπική 

ωρίμανση (Chong & Kim, 2010).         

 

 

Οι Porter, McConnell, McLaughlin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan και Holmes, (2017), σε 

έρευνα τους, αποσκοπούσαν να εξετάσουν, την αποτελεσματικότητα της 

μουσικοθεραπείας κατά την κλινική άσκηση, καθώς όπως αναφέρουν στο αυτό άρθρο, αν 

και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας στο πεδίο της ειδικής 

αγωγής, δεν είναι ξεκάθαρη η επίδραση της στην κλινική πρακτική. Συνολικά, 

απασχολήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας 251 συμμετέχοντες, ηλικίας 8-16 ετών, έπειτα 

από τυχαία επιλογή, μέσα από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, έξι κοινοτικών κέντρων, για 

παιδιά και ενηλίκους. Το 56% των συμμετεχόντων, αποτελούνταν από άντρες και το 97%, 

ήταν λευκοί. Το δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (παιδιών και 

ενηλίκων), όπου λάμβαναν κλινικές υπηρεσίες σε αυτά τα κέντρα.  

 

Οι συμμετέχοντες είχαν λάβει ένα μεγάλο εύρος διαγνώσεων που αφορούσαν, κοινωνικές, 

συναισθηματικές, συμπεριφορικές και αναπτυξιακές διαταραχές. Ωστόσο, η συμπερίληψη 

τους στην έρευνα, πραγματοποιούνταν μόνο εάν κατείχαν από τους ειδικούς του ‘’CAMHS’’,  

μια κλινική διάγνωση, στα πλαίσια του ICD-10 ‘’των νοητικών και συμπεριφορικών 

διαταραχών (‘’Mental and Behavioral Disorders F00-F99 όπως αναφέρεται στο Porter et al., 

2017). Ειδικότερα, το 53% των ατόμων, είχε διαγνωστεί με άγχος (αγοραφοβία, κοινωνικές 

φοβίες, άλλες φοβικές αγχώδης διαταραχές, ακαθόριστη αγχώδης φοβική διαταραχή), το 

37% με κατάθλιψη (καταθλιπτικές αντιδράσεις, ψυχογενετική κατάθλιψη, αντιδραστική 

κατάθλιψη) και το 19% με αυτισμό, (παιδικό αυτισμό, άτυπο αυτισμό, σύνδρομο Rett, 

άλλες παιδικές αποσαρθρωτικές διαταραχές, υπερκινητικότητα σχετιζόμενη με νοητική 

αναπηρία, στερεοτυπίες, σύνδρομο Asperger, άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, 

ακαθόριστη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή). Από την έρευνα, εξαιρέθηκαν όσοι είχαν 

υποστεί σοβαρές και χρόνιες μορφές κακοποίησης, όσοι είχαν διάφορων μορφών 

ψυχώσεις, επαναλαμβανόμενες αυτοκτονικές συμπεριφορές, ή δεν ήταν σε θέση να 

συμπληρώσουν με κάποια βοήθεια ερωτηματολόγια ή να συμμετέχουν σε 

μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες.  

 

Η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε, με σκοπό τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της μουσικοθεραπείας στην κλινική πράξη, ήταν  το μοντέλο του 

Alvin,‘’Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός’’ (‘’Free Imrovisation’’ Bruscia, 1987 όπως αναφέρεται 

στο Porter et al., 2017 587). Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος παρέμβασης καθώς όλο 

και περισσότερο αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα της μουσικοθεραπείας στις διαταραχές 

αυτές (NICE, 2013 όπως αναφέρεται στο Porter et al., 2017), με την αξιοποίηση του 

μουσικού βιώματος και με την καλλιέργεια της σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον 

θεραπευόμενο για την επίτευξη των τιθέμενων από το πρόγραμμα στόχων (Bruscia, 1998 

όπως αναφέρεται στο Porter et al., 2017). Παρότι μια σειρά στοιχείων παρουσιάζουν την 

επίδραση της μουσικοθεραπείας στην συμπεριφορά και γενικότερα στην ανάπτυξη των 

παιδιών (Gold, Wigram & Voracek, 2007 όπως αναφέρεται στο Porter et al., 2017) οι 

ερευνητές αναρωτιούνται εάν αυτή η αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί και στην 

κλινική πρακτική (Gold, Wigram & Voracek, 2007 όπως αναφέρεται στο Porter et al., 2017). 
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Λόγω της έλλειψης λοιπόν ξεκάθαρων στοιχείων, υπάρχει μια άμεση ανάγκη για 

μεθοδολογικά ισχυρές κλινικές δοκιμές που να αξιολογούνε τη μουσικοθεραπεία σε 

ποικίλα κλινικά σκηνικά με ένα αντιπροσωπευτικό πληθυσμό που να χαρακτηρίζεται από 

σύνθετα και συνοδά προβλήματα. Σε αυτή την προσπάθεια στρέφεται η αυτή έρευνα των 

Porter, McConnell, McLaughlin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan και Holmes, (2017). 

 

Οι 251 συμμετέχοντες της έρευνας χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η πρώτη ήταν η 

ομάδα ελέγχου, η οποία αποτελούνταν από 128 άτομα. Οι αυτοί συμμετέχοντες λάμβαναν 

μόνο την προκαθορισμένη, βάση της θεραπείας τους φροντίδα, η οποία συμπεριλάμβανε 

ψυχιατρική συμβουλευτική και/ ή φαρμακευτική αγωγή (όπου η συχνότητα και η 

δοσολογία των φαρμάκων ορίζονταν από τους ειδικούς του ‘’CAMHS’’). Η δεύτερη ομάδα 

της έρευνας, ήταν η πειραματική, στην οποία εντάχθηκαν 123 συμμετέχοντες και λάμβαναν 

πέραν της συνηθισμένης καθημερινής τους φροντίδας την μουσικοθεραπευτική 

παρέμβαση του Alvin, όπου ενθαρρύνονταν ο ανεπιτήδευτος αυτοσχεδιασμός, για την 

δημιουργία μουσικής και ήχων, με την χρήση της φωνής τους, των μουσικών οργάνων ή της 

κίνησης. Ο κάθε συμμετέχοντας, λάμβανε την απαραίτητη στήριξη και ενθάρρυνση που 

απαιτούνταν, βάση των αναγκών του. Η τεχνική αυτή, κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, στα 

άτομα που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην επικοινωνία, αλλά και στις διαπροσωπικές 

δεξιότητες, καθώς αυτά τα δύο στοιχεία, αποτελούν βασική προϋπόθεση κατά τον 

αυτοσχεδιασμό (Wigram, 2004 όπως αναφέρεται στο Porter et al., 2017). Στην παρέμβαση, 

αξιοποιούνταν ποικίλα μουσικά όργανα, όπως κιθάρες, πλήκτρα, ξυλόφωνα, ντραμς και οι 

συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν προσωπικά CDs. Οι συνεδρίες, 

πραγματοποιούνταν σε ατομική βάση και πρόσωπο με πρόσωπο με τον μουσικοθεραπευτή 

σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που παρέχονταν από το ‘’CAMHS’’. Η παρέμβαση ολοκληρωνόταν, 

έπειτα από δώδεκα συνεδρίες, όπου η καθεμιά διαρκούσε 30 λεπτά. Όσοι συμμετέχοντες 

δεν έλαβαν μέρος στο σύνολο των συνεδριών, δεν συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση των 

δεδομένων. Πριν από τον καθορισμό των θεραπευτικών σκοπών από τον 

μουσικοθεραπευτή, όλα τα άτομα του δείγματος συμμετείχαν σε τρις αρχικές συνεδρίες με 

σκοπό την αξιολόγηση τους. Σε όλες τις συνεδρίες, την καθοδήγηση αναλάμβανε ο ίδιος ο 

συμμετέχοντας, καλούμενος να επιλέξει το μουσικό όργανο, με σκοπό να εκφράσει το τι 

αισθάνεται εκείνη την μέρα, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά την λήψη των 

συνεδριών, ακολουθούσε ένας λεκτικός ή μουσικός αναστοχασμός και έπειτα, ο 

σχεδιασμός της επόμενης εβδομάδας (Porter et al., 2017).     

 

Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν πληθώρα εργαλείων, όπως το: ‘’Social Skills 

Improvement System Rating Scales’’ (SSIS, Gresham & Elliott, 2008), αξιοποιώντας τις 

κλίμακες των γονέων και της αυτό-αναφοράς, για την μέτρηση των επικοινωνιακών και 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων, ‘’Rosenberg Self-Esteem Scale’’, (Rosenberg, 1965), για τον 

έλεγχο της αυτό-εκτίμησης, ‘’Centre for Epidemiological Studies Depression Scale for 

Children’’(CES-DC, Weissman, Orvaschel, & Padian, 1980), σχετικά με τα συμπτώματα της 

κατάθλιψης, ‘’Child Behaviour Checklist’’ (Achenbach & Rescorla, 2001), για τον εντοπισμό 

της κοινωνικής λειτουργικότητας και τέλος το ‘’Family Assessment Device’’ (Epstein, 

Baldwin, & Bishop, 1983), για τον έλεγχο της οικογενειακής λειτουργικότητας, έπειτα από 

τις δηλώσεις των ίδιων των γονέων (Porter et al., 2017).    

 



102 
 

Από την έρευνα, φάνηκε η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας, στην αύξηση της 

αυτό-εκτίμησης και στην πιθανή μείωση της κατάθλιψης, σε όλο τον πληθυσμό του 

δείγματος, που εντάχθηκε στο μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, ανεξαρτήτως ηλικίας και 

φύλου. Σε αυτά τα αποτελέσματα, συμφωνούν και προγενέστερες έρευνες (Frieder-

Sowislok & Ulrich, 2013 όπως αναφέρεται στο Porter et al., 2017). Ωστόσο, αν και ήταν 

εμφανής η επίδραση της μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης στο κομμάτι της αυτό-

εκτίμησης και της μείωσης της κατάθλιψης, τα αποτελέσματα τους δεν μπόρεσαν να 

διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, καθώς έπειτα από την 26η εβδομάδα άρχισαν να 

εξασθενούν. Σε αυτό το σημείο, θα ήταν αναγκαία περαιτέρω έρευνα, με σκοπό, τον 

εντοπισμό των παραγόντων που διατηρούν μακροπρόθεσμα αυτά τα θετικά αποτελέσματα. 

Αντιθέτως, σχετικά με την κοινωνική λειτουργικότητα, αν και δεν φάνηκε κάποια 

βραχυπρόθεσμη επίδραση, μακροπρόθεσμα παρατηρήθηκε μια βελτίωση σε αυτόν τον 

τομέα και πάλι στο σύνολο του πληθυσμού, χωρίς διακρίσεις ηλικίας και φύλου. Ως προς 

την οικογενειακή λειτουργικότητα, δεν προέκυψε κάποια θετική εξέλιξη από κανέναν 

συμμετέχοντα. Τέλος, ως προς τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, κατά τα 

αρχικά αποτελέσματα, φάνηκε πως η μουσικοθεραπεία, δεν επηρέασε όλους τους 

συμμετέχοντες, όπως καθορίστηκε από τις αυτό-αναφορές των γονέων, έπειτα από την 

πρώτη εβδομάδα της εφαρμογής της παρέμβασης. Ειδικότερα, αποδείχθηκε μια μικρή, 

αλλά κλινικά σημαντική βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων, στους συμμετέχοντες που η 

ηλικία τους ήταν μεγαλύτερη των 13 ετών. Αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται σε συμφωνία με 

προηγούμενη έρευνα των Geretsegger, Elefant, Mossler και Gold, (2014 όπως αναφέρεται 

στο Porter et al., 2017), όπου παρουσίασαν πως ενήλικοι που λάμβαναν κάποιο 

μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, βελτίωσαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Κατά τα 

δεύτερα αποτελέσματα, αυτή η μικρή βελτίωση των επικοινωνιακών και διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων στα άτομα άνω των 13 ετών, φάνηκε να μην διατηρείται, με αποτέλεσμα, να 

απαιτείται περισσότερη έρευνα, για να εντοπιστεί η αναγκαία διάρκεια των 

μουσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων, ώστε να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα τα θετικά της 

αποτελέσματα (Porter et al., 2017).  

 

 

Η μελέτη των Rickson και Watkins, (2003), αποσκοπούσε να ερευνήσει, εάν η 

μουσικοθεραπεία, είναι αποτελεσματική κατά την προώθηση των προκοινωνικών 

συμπεριφορών (‘’prosocial behavior’’), στα επιθετικά αγόρια 11-15 ετών, με κοινωνικές, 

συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες (Rickson & Watkins, 2003). Κατ΄επέκταση, 

επιδίωκαν να εντοπίσουν, αν η μουσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική στην μείωση της 

επιθετικής τους συμπεριφοράς. Η αρχική υπόθεση της έρευνας, ήταν πως αυτού του είδους 

η θεραπεία, προωθεί την προκοινωνική συμπεριφορά σε αυτούς τους μαθητές, τόσο στο 

πλαίσιο της τάξης, όσο και στο γενικότερο περιβάλλον του ιδρύματος (Rickson & Watkins, 

2003).   

 

Αρχικά, προσεγγίστηκαν 88 παιδιά, με νοητικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

δυσκολίες, από τις τάξεις της ειδικής αγωγής, ενός ιδρύματος στην Νέα Ζηλανδία. Ωστόσο, 

λόγω δυσκολιών στην ολοκλήρωση του μουσικοθεραπευτικού προγράμματος, 

αποκλείστηκαν από την έρευνα αρκετά από αυτά (49). Οι εναπομείναντες 39 μαθητές, 

αξιολογήθηκαν για τον εντοπισμό του βαθμού της επιθετικότητας τους, μέσα από το 
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εργαλείο ‘’Child Behavior Checklist’’- ‘’CBCL’’. Από τους μαθητές, οι 18 δεν 

συμπεριλήφθησαν στην έρευνα, λόγω ήπιας επιθετικότητας και 3 ακόμα, αποκλείστηκαν 

εξαιτίας της προγενέστερης συμμετοχής τους σε μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, 

απομένοντας με 18 συμμετέχοντες. Οι ηλικίες των παιδιών ξεκινούσαν από τα 11 χρόνια και 

6 μήνες έως τα 15 χρόνια και 3 μήνες, με μέσο όρο τα 13 χρόνια και 2 μήνες. Όλα τα παιδιά 

της έρευνας, παρουσίασαν κλινικά σημαντικές βαθμολογίες κατά την κλίμακα 

‘’Επιθετικότητας/ Εχθρικότητας’’, του ‘’CBCL’’. Από τα 18 παιδιά του δείγματος, οι 12 είχαν 

διαγνωστεί με Διάσπαση Ελλειμματικής προσοχής ή με ΔΕΠ-Υ, 4 παιδιά με γενική 

αναπτυξιακή καθυστέρηση και 1 με τραύμα στο κεφάλι και κατάθλιψη. Από τα παιδιά με 

ΔΕΠ-Υ και Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής, τα 5 είχαν διπλή διάγνωση 

συμπεριλαμβανομένης της επιθετικότητας ή της διαταραχής της συμπεριφοράς, σύμφωνα 

με το DSM-IV (APA, 1994 όπως αναφέρεται στο Rickson & Watkins, 2003 286). Τα μισά 

αγόρια του δείγματος λάμβαναν κάποια ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή. Ακόμα, το 50% 

των παιδιών προέρχονταν από την Νέα Ζηλανδία, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό, ήταν Μαορί. 

Οι συμμετέχοντες, χωρίστηκαν τυχαία σε τρις ισόποσες ομάδες, η μια εκ των οποίων 

αποτελούσε την ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 6 

μαθητές, όπου όλοι είχαν διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ, η δεύτερη από  5, όπου απαρτίζονταν από 

4 παιδιά με γενική αναπτυξιακή καθυστέρηση και 1 με τραύμα στο κεφάλι και κατάθλιψη, 

και τέλος, η τρίτη ομάδα (ελέγχου) είχε 4 παιδιά. Σε όλες τις ομάδες, εφαρμόζονταν η ίδια 

μουσικοθεραπευτική θεραπεία (Rickson & Watkins, 2003).  

 

Η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση που ακολουθήθηκε, περιλάμβανε 16 συνεδρίες, των 

30-45 λεπτών την φορά, με συχνότητα δύο φορών την εβδομάδα για όλους τους 

συμμετέχοντες. Ακολουθήθηκε αυτή η παρέμβαση καθώς ενώ φαίνεται να υπάρχουν 

σημαντικά ανέκδοτα στοιχεία ως προς την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας για 

τα παιδιά, υπάρχει μια έλλειψη πρόσφατης βιβλιογραφίας για παιδιά με κοινωνικές και 

συναισθηματικές διαταραχές. Οι μουσικοθεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν στην 

έρευνα έχουν όλες αποδειχθεί αποτελεσματικές στο να τροποποιούν την συναισθηματική 

συνθήκη, να χαλαρώνουν και να βελτιώνουν τις σκέψεις για τον εαυτό και την ζωή τους. 

Ακόμα, οι ρυθμικές δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 

καθώς είναι σε θέση να οδηγήσουν σε εσωτερική οργάνωση (Gaston, 1996 όπως 

αναφέρεται στο Rickson & Watkins, 2003), συντονισμό μυαλού και σώματος (Montello, 

1996 όπως αναφέρεται στο Rickson & Watkins, 2003) και έλεγχο των παρορμήσεων 

(Bruscia, 1987 όπως αναφέρεται στο Rickson & Watkins, 2003), κάτι που έχουν ανάγκη τα 

παιδιά με κοινωνικές, συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες. Αυτοί ήταν και οι λόγοι 

ένταξης αυτής της παρέμβασης στην συγκεκριμένη μελέτη.   

 

Οι διαφορά ανάμεσα στις τρις ομάδες, ήταν πως οι πρώτες δύο έλαβαν το πρόγραμμα κατά 

το τρίτο εξάμηνο του 2001, ενώ στην ομάδα ελέγχου, εφαρμόστηκε κατά το τέταρτο 

εξάμηνο του ίδιου έτους. Οι πρώτες συνεδρίες, αποτελούνταν από ξεκάθαρη δομή, 

ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, ωστόσο από την τέταρτη συνεδρία και έπειτα, 

δόθηκαν περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά για δημιουργική έκφραση και λήψη 

αποφάσεων. Οι στόχοι του προγράμματος, ήταν αρχικά, να αξιοποιηθεί η ομαδική μουσική 

προσπάθεια, ώστε να αυξηθεί η επαγρύπνηση των παιδιών στην παρουσία και τα 

συναισθήματα τόσο των άλλων, όσο και των δικών τους. Ακόμα, αποσκοπούσαν, στην 
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συμμετοχή των παιδιών στις ομαδικές δραστηριότητες και στην συνειδητοποίηση τους, ότι 

αποτελούν ένα σημαντικό μέλος της ομάδας. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα, στοχεύονταν, 

η ανάπτυξη ενός δεσμού μεταξύ των παιδιών, ο οποίος, θα βασίζονταν, στον σεβασμό και 

την εμπιστοσύνη (Rickson & Watkins, 2003). 

 

 Οι δραστηριότητες της παρέμβασης, περιλάμβαναν: 1)Παρουσίαση μουσικών κομματιών 

που επέλεγαν τα ίδια τα παιδιά, 2) Τραγούδια όπου καλωσόριζαν ο ένας τον άλλον και 

έκαναν χειραψία με την εισαγωγή τους, 3) Ρυθμικές δραστηριότητες, όπου τα παιδιά 

ενθάρρυναν τα μέλη της ομάδας αλλά και μεμονωμένα άτομα στην εκτέλεση τους, 4) 

Ευκαιρίες για επαφή με διάφορα μουσικά όργανα και παρουσίαση τους στα μέλη της 

ομάδας, με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, 5) Ομαδική συγγραφή τραγουδιών, όπου ο κάθε 

μαθητής είχε μια συμβολή στην συλλογική προσπάθεια. Μόλις τα παιδιά εξοικειώνονταν με 

την διαδικασία και τις δραστηριότητες, λάμβαναν ομαδικές αποφάσεις, σχετικά με την 

επιλογή των εκάστοτε δραστηριοτήτων (Rickson & Watkins, 2003).  

 

Κατά την έρευνα, χορηγήθηκε μια σειρά εργαλείων. Ειδικότερα, δόθηκε το Developmental 

Behaviour Checklist (Einfeld & Tonge, 1994), με σκοπό την μέτρηση των πιθανών 

επιδράσεων του μουσικοθεραπευτικού προγράμματος στην επιθετική συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων, αξιοποιώντας τις υποκλίμακες της ‘’Αντικοινωνικής συμπεριφοράς’’, της 

‘’Διαταραχής’’, της  ‘’Επικοινωνιακής διαταραχής’’, του ‘’Άγχους’’ και της ‘’Αυτό-

προσήλωσης’’. Ακόμα, εφαρμόστηκε ανάλυση με χρήση βίντεο, για την μέτρηση της 

αλλαγής της συμπεριφοράς, κατά την διάρκεια των συνεδριών. Η διαδικασία περιλάμβανε 

την καταγραφή των μουσικοθεραπευτικών δραστηριοτήτων και την ατομική συμπεριφορά 

του κάθε συμμετέχοντα, για διάστημα 10 λεπτών. Κατά την ανάλυση των δεδομένων, 

απαριθμώνταν, τα θετικά και αρνητικά γεγονότα που συνέβησαν για τον κάθε μαθητή σε 

αυτή την χρονική περίοδο.  

 

Από τα αποτελέσματα, φάνηκε πως το μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, μπορεί να αυξήσει 

την επαγρύπνηση αυτών των παιδιών, στην παρουσία και τα συναισθήματα των άλλων και 

να βοηθήσει την ανάπτυξη θετικών σχέσεων, ανάμεσα στους συνομηλίκους, τουλάχιστον 

για δύο αγόρια, χωρίς σοβαρές δυσκολίες προσοχής. Ακόμα, φάνηκε πως οι ρυθμικές 

δραστηριότητες, μπορούν να διευκολύνουν την εσωτερική οργάνωση αυτών των παιδιών 

και να βοηθήσουν στον έλεγχο της παρόρμησης, σε αγόρια που είναι σε θέση να 

παρακολουθήσουν ένα ερέθισμα. Μέσα από τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, έπειτα 

από τις μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες, παρατηρήθηκε πως τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (1η 

ομάδα), διεγείρονταν από την δημιουργική μουσικοθεραπευτική ομάδα, υποδηλώνοντας, 

πως οι υψηλής δόμησης θεραπείες, ίσως να είναι πιο αποτελεσματικές για αυτόν τον 

μαθητικό πληθυσμό. Αυτά τα αποτελέσματα , συμφωνούν και με τα ευρήματα παλαιότερης 

έρευνας των Montello και Coons (1998 όπως αναφέρεται στο Rickson & Watkins, 2003). 

Ωστόσο, από τα στοιχεία που πάρθηκαν μέσα από την Developmental Behaviour Checklist 

(Einfeld & Tonge, 1994 όπως αναφέρεται στο Rickson & Watkins, 2003), υποστηρίχτηκε, πως 

η μουσικοθεραπεία πιθανόν να είναι αποτελεσματική στην βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων, σε λιγότερο δομημένα περιβάλλοντα. Αυτή η παρατηρούμενη από το προσωπικό 

του ιδρύματος βελτίωση, υποδηλώνει, πως πιθανόν η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση, να 

βοήθησε τα παιδιά με επιθετική συμπεριφορά στο να αλληλεπιδρούν πιο κατάλληλα, σε 
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ανεπίσημα περιβάλλοντα, όπως αυτό του ιδρύματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται εφικτή η 

γενίκευση αυτών των δεξιοτήτων του πληθυσμού αυτού και σε άλλα σκηνικά. Παρότι 

υπάρχουν ενδείξεις, πως το μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, μπορεί προσωρινά να 

οδηγήσει σε κάποια επιδείνωση της σχολικής συμπεριφοράς για ορισμένα από αυτά τα 

αγόρια κατά την διάρκεια της παρέμβασης, δεν παρατηρήθηκε κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα. 

Εν κατακλείδι, μέσα από την έρευνα, δεν είμαστε σε θέση να εξάγουμε σταθερά 

αποτελέσματα, αλλά οι βελτιώσεις που εντοπίστηκαν, θα πρέπει να διερευνηθούν σε 

επιπρόσθετες μελέτες (Rickson & Watkins, 2003).  

 

 

Η έρευνα των Montello L. και Coons E. E. (1998), επιδίωξε να συγκρίνει τα συμπεριφορικά 

αποτελέσματα της ενεργητικής ομαδικής μουσικοθεραπείας, που περιλάμβανε ρυθμικές 

και αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες, έναντι της ομαδικής παθητικής 

μουσικοθεραπευτικής ακρόασης, σε παιδιά με συναισθηματικές, συμπεριφορικές και 

μαθησιακές διαταραχές. Η αρχική υπόθεση της έρευνας, ήταν πως με την ενεργητική 

μουσικοθεραπευτική ομάδα, τα παιδιά θα σημείωναν μεγαλύτερη βελτίωση κατά τις 

στοχευμένες συμπεριφορές, που περιλάμβαναν την αύξηση της προσοχή και του κινήτρου 

για μάθηση, καθώς και την μείωση της επιθετικότητας/εχθρικότητας τους (Montello & 

Coons, 1998).  

 

Γενικότερα, οι μουσικοθεραπευτικές τεχνικές διακρίνονται στις παθητικές (μουσική 

ακρόαση) και ενεργητικές (παραγωγή μουσικής). Αν και τα δύο αυτά είδη έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικά στις συναισθηματικές διαταραχές των παιδιών, ωστόσο δεν υπάρχει 

αρκετή έρευνα που να αποδεικνύει ποια από τις δύο αυτές προσεγγίσεις είναι πιο 

αποτελεσματική για αυτή την κατηγορία ειδικών αναγκών (Haines, 1989 όπως αναφέρεται 

στο Montello & Coons, 1998). Ειδικότερα, η ενεργητική μουσικοθεραπεία έχει δείξει πως 

βελτιώνει την αυτοεκτίμηση τις σχέσεις των συνομηλίκων και την επικοινωνία μεταξύ των 

παιδιών (Wosserman, 1972 όπως αναφέρεται στο Montello & Coons, 1998), ενώ η παθητική 

φαίνεται πως οφείλεται στην δημιουργία συνοχής ανάμεσα στις ομάδες των παιδιών 

(Haines, 1989 όπως αναφέρεται στο Montello & Coons, 1998). Με την αξιοποίηση 

επομένως αυτών των δύο τεχνικών γίνεται μια προσπάθεια για τον εντοπισμό της πιο 

αποτελεσματικής μεθόδου για αυτά τα παιδιά.   

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 16 παιδιά (14 αγόρια και 2 κορίτσια) ηλικιών 11-

14 ετών, όπου συμμετείχαν σε πρόγραμμα ειδικής αγωγής ενός δημόσιου σχολείου της 

Νέας Υόρκης. Οι διαγνώσεις των παιδιών, περιλάμβαναν, συναισθηματικές διαταραχές, 

μαθησιακές δυσκολίες και/ή διάσπαση ελλειμματικής προσοχής. Στα συμπτώματα που 

εμφάνιζαν, συμπεριλαμβάνονταν: χαμηλός συναισθηματικός έλεγχος, έντονο αίσθημα 

ματαίωσης, χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, κατάθλιψη, υπερκινητικότητα, μικρό εύρος 

προσοχής και/ή παρορμητικότητα. Τα μισά παιδιά του δείγματος λάμβαναν κάποια 

ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή και σχετικά με την καταγωγή τους, τα 7 παιδιά ήταν 

Αφροαμερικάνοι, οι 6 ήταν λευκοί και οι 3 Ισπανοί. Σχετικά με την κοινωνικό-οικονομική 

κατάσταση των συμμετεχόντων, παρατηρήθηκε ποικιλομορφία, καθώς προέρχονταν από 

διαφορετικές τάξεις (Montello  & Coons, 1998).  
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Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ενεργητικής και της παθητικής μουσικοθεραπείας, 

πραγματοποιήθηκε με το Teacher’s Report Form (TRF), που εντάσσεται στο Achenbach 

(1991a όπως αναφέρεται στο Montello & Coons, 1998). Ειδικότερά, αξιοποιήθηκαν 24 

ερωτήσεις του αυτού εργαλείου, που παρουσιάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

σχετικά με το εύρος της προσοχής των μαθητών τους, το μαθησιακό τους κίνητρο και τα 

επίπεδα της επιθετικότητας τους. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους δασκάλους, 

τόσο πριν από την έναρξη του προγράμματος όσο και κατά την λήξη του. Οι απαντήσεις 

δινόντουσαν σε μια τρίβαθμη κλίμακα (‘’καθόλου αλήθεια’’, ‘’αλήθεια’’, πολύ αλήθεια’’) 

και όσο χαμηλότερη ήταν η τελική βαθμολογία, τόσο πιο πετυχημένα θεωρούνταν τα 

αποτελέσματα (Montello & Coons, 1998).     

 

Η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση, τόσο η ενεργητική, όσο και η παθητική, 

παρουσιάστηκε στα παιδιά ως μουσικό μάθημα, ενταγμένο στο σχολικό αναλυτικό 

πρόγραμμα. Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε τρις ομάδες (ομάδα Α, Β και Γ). Στην ομάδα 

Α, οι συμμετέχοντες ήταν 6 (πέντε αγόρια και ένα κορίτσι), στην ομάδα Β, παρευρίσκονταν 

4 αγόρια και στην ομάδα Γ, συμμετείχαν 6 και πάλι μαθητές με την ίδια σύνθεση (πέντε 

αγόρια και ένα κορίτσι). Από τις τρις αυτές ομάδες, η Α και η Γ, παρακολουθούσαν μια 

ενεργητική μουσικοθεραπευτική παρέμβαση, ενώ στην ομάδα Β, εφαρμόστηκε το παθητικό 

πρόγραμμα. Η πρώτη φάση της παρέμβασης, ολοκληρώθηκε έπειτα από 12 συνεδρίες των 

45 περίπου λεπτών και με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα. Κατά την δεύτερη φάση του 

προγράμματος, υπήρξαν αλλαγές στο είδος της μουσικοθεραπείας που λάμβαναν οι 

ομάδες. Στην ομάδα Α εφαρμόστηκε για άλλες 12 εβδομάδες μια ομαδική παθητική 

μουσικοθεραπευτική παρέμβαση, στην ομάδα Β, μια ενεργητική, ενώ η ομάδα Γ, δεν 

υπέστη κάποια τροποποίηση, διατηρώντας την αρχική ενεργητική μουσικοθεραπεία και 

υπολογίζοντας 24 εβδομάδες εφαρμογής της. Κατά την ενεργητική μορφή του 

προγράμματος, οι μαθητές απασχολούνταν με ρυθμικές ασκήσεις και δραστηριότητες 

αυτοσχεδιασμού, κάνοντας χρήση οργάνων, ενώ στην παθητική του εκδοχή, οι μαθητές 

άκουγαν ποικίλα μουσικά είδη, που είτε τα επέλεγε ο μουσικοθεραπευτής, είτε τα ίδια τα 

παιδιά. Έπειτα της ακροαματικής διαδικασίας, ενθαρρύνονταν η συζήτηση για την έκφραση 

των εντυπώσεων τους, για την εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους, που προέκυψαν 

από τους διάφορους ήχους και για την εκδήλωση των μουσικών τους προτιμήσεων 

(Montello & Coons, 1998).   

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν πως η γενικότερη μουσικοθεραπευτική παρέμβαση, 

είχε μεγαλύτερη επίδραση στον τομέα της επιθετικότητας/ εχθρικότητας, διακρίνοντας 

διαφορετικές επιρροές, της ενεργητικής και παθητικής θεραπείας στο δείγμα της έρευνας. 

Αναλυτικότερα, στα παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές, συνίσταται η παθητική 

μουσικοθεραπευτική παρέμβαση, έναντι της ενεργητικής, καθώς αυτή η προσέγγιση δεν 

περιλαμβάνει παίξιμο κάποιου οργάνου ή την εκπόνηση ενός τραγουδιού, καταστάσεις που 

στα παιδιά αυτής της κατηγορίας πιθανόν να προκαλέσουν άγχος. Ειδικότερα, σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά της Α ομάδας, βίωσαν καταστάσεις άγχους όταν 

εφαρμόστηκε η ενεργητική μουσικοθεραπεία, το οποίο εντάθηκε στις περιόδους όπου οι 

ρυθμικές δραστηριότητες γινόντουσαν πιο περίπλοκες. Αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί και 

με προγενέστερες έρευνες των Montello και Coons (1993 όπως αναφέρεται στο Montello & 

Coons, 1998). Ακόμα, ίσως να μην επωφελήθηκε αυτή η ομάδα από την παρέμβαση, καθώς 
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οι συμμετέχοντες είχαν τους υψηλότερους δείκτες διάσπασης προσοχής, σε σχέση με τις 

άλλες ομάδες. Από τα δεδομένα της έρευνας, τονίστηκε πως για την εφαρμογή ενός 

ενεργητικού προγράμματος, θα πρέπει αρχικά οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν το 

αίσθημα της ασφάλειας και της ετοιμότητας, πριν τον ενεργητικό τους ρόλο.  Ωστόσο, τα 

παιδιά που επωφεληθήκαν από την ενεργητική μουσικοθεραπεία, ήταν εκείνα με 

εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, διαταραχή συμπεριφοράς), 

καθώς η ρυθμική εξάσκηση φάνηκε να εκτονώνει την ενέργεια τους, μέσα σε ένα δομημένο 

περιβάλλον (Montello & Coons, 1998).    

 

Από την άλλη, η παθητική μουσικοθεραπεία, αποδείχθηκε λιγότερο αγχωτική διαδικασία, 

καθώς οι μουσικές που επιλέγονταν ήταν γνωστές και αποδεκτές από όλους τους 

συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα την σταδιακή ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας στο 

διάστημα των 12 εβδομάδων. Ακόμα, η παθητική προσέγγιση, φάνηκε να χαλαρώνει τις 

άμυνες των επιθετικών παιδιών και να δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης με τον 

μουσικοθεραπευτή, καθώς το πρόγραμμα είχε στο επίκεντρο του τους συμμετέχοντες και 

δεν ακολουθούσε τις αυστηρές προδιαγραφές των τυπικών μαθημάτων. Μέσα από αυτή 

την σχέση, προωθήθηκε η συνεργασία και η δημιουργικότητα. Έτσι, ομάδα Β, επωφελήθηκε 

από την παθητική παρέμβαση, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, αυτή η προσέγγιση, 

επέτρεψε στα παιδιά να βιώσουν αρχικά την μάθηση μέσα από την παρατήρηση, χωρίς να 

αναγκάζονται να δρουν άμεσα. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα φάνηκε πως οι μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ αντιμετώπιζαν δυσκολίες στον χειρισμό των ομαδικών ρυθμικών δραστηριοτήτων. 

Παρόλα αυτά, τα επίπεδα της συγκέντρωσης και της συμμετοχής τους αυξάνονταν, σε 

καταστάσεις ένας προς έναν με τον θεραπευτή (Montello & Coons, 1998).   

 

Παρακάτω, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε μορφή πίνακα, οι έρευνες τόσο της πρώιμης  

παρέμβασης, όσο και της προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτική παρουσίαση των διερευνηθέντων μελετών για την 

αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε πρώιμη παιδική ηλικία και σε προσχολική 

και σχολική για παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές 
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Κατηγορία 

ερευνών 

 

Έρευνα 

 

Ηλικία  

 

Διάγνωση 

 

Μουσικο-                

θεραπευτικές 

μέθοδοι 

 

Μουσικο-          

θεραπευτικά 

εργαλεία 

 

Αποτελέσματα 

Μουσικοθεραπείας 

Πρώιμη 

Παρέμβαση  

0-5 ετών 

1) Lorenzο, 

Herrera, 

Hernandez-

Candelas & 

Badea, 

2014 

3-4  ΜΕΘΟΔΟΣ  

Μαθήματα μουσικής 

εκπαίδευσης 20’ για 

τρις φορές την 

εβδομάδα σε 

διάστημα δύο 

χρόνων με στόχο τον 

εντοπισμό της 

επίδρασης της 

μουσικής στην 

γλωσσική ανάπτυξη  

 Αποτελεσματικότητα των 

μαθημάτων μουσικής 

εκπαίδευσης σε ενίσχυση της 

πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης 

των παιδιών.  

 2) Kern, 

Porter & 

Aldridge, 

2006 

3-5  ΜΕΘΟΔΟΣ 

Μουσικοθεραπευτικ

ή παρέμβαση με 

χρήση τραγουδιών 

και αξιοποίηση 

μουσικών οργάνων 

για την βελτίωση της 

αλληλεπίδρασης των 

συνομηλίκων και του 

παιχνιδιού στην 

παιδική χαρά 

 Αποτελεσματικότητα 

μουσικοθεραπευτικής 

παρέμβασης σε παρακίνηση και 

συμμετοχή παιδιών με αυτισμό 

στην αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους τους στην 

παιδική χαρά. Τα τραγούδια 

που αντιστοιχούσαν στο κάθε 

παιδί είχαν θετική επίδραση 

στους θεραπευτικούς τους 

στόχους και αναδείχθηκε η 

χρησιμότητα των 

εξατομικευμένων παρεμβάσεων 

για την ενίσχυση της μάθησης 

και της ανάπτυξης των παιδιών 

με αυτισμό. Τέλος, 

επισημάνθηκε ο ρόλος της 

μουσικοθεραπείας στην 

βελτίωση των μουσικών 

ρουτινών της παιδικής χαράς.  

 3) Register 

& Humpal, 

2007 

Μελέτη 

Περίπτω

σης 

1η 2-3     

2η 4-5   

 ΜΕΘΟΔΟΣ                            

1Η ομαδική 

μουσικοθεραπευτική 

παρέμβαση (30΄κάθε 

βδομάδα) 

 

 Αποτελεσματικότητα 

μουσικοθεραπευτικών 

παρεμβάσεων σε μετάβαση 

παιδιών πρώιμης προσχολικής 

ηλικίας 

 



109 
 

3η 4-5 2η 

Μουσικοθεραπευτικ

ή παρέμβαση 

(30΄για 4 μέρες) 

3η Ομαδική 

μουσικοθεραπευτική 

παρέμβαση  (30’ 

κάθε βδομάδα) 

1η: Όλοι συγκεντρώθηκαν και 

τραγούδησαν το τραγούδι του 

αποχαιρετισμού και 

ολοκλήρωσαν γρηγορότερα της 

δραστηριότητες 

2η: Αποτελεσματική επαναφορά 

στην τάξη έπειτα των 

δραστηριοτήτων εκτός της τάξης 

3η : Αποτελεσματικότητα 

μουσικοθεραπευτικής 

παρέμβασης με την χρήση 

ηχητικών ερεθισμάτων στην 

μετάβαση των δραστηριοτήτων 

της παρέμβασης 

Προσχολική                        

ηλικία 

1)Gold, 

Varacek & 

Wigram, 

2004 

 

 

 

 

  

4-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχοπαθολο

γία: 

συναισθημα

τικές, 

συμπεριφορι

κές 

αναπτυξιακέ

ς 

διαταραχές-

συννοσηρότ

ητα 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ          

CMT, behavioral, 

GIM, Orff, eclectic, 

psycho-dynamic and 

humanistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελεσματικότητα μεθόδων 

σε όλες τις κατηγορίες της 

ψυχοπαθολογίας και κυρίως για 

τις συμπεριφορικές, 

αναπτυξιακές διαταραχές και τις 

καταστάσεις συννοσηρότητας 

 

 

 

 

 

 2)Layman, 

Brook, 

Hussey & 

Laing, 2002 

3-15 Σοβαρές 

συναισθημα- 

τικες 

διαταραχές 

 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

‘’The Beech 

Brook Music 

Therapy 

Assessment’’ 

Αποτελεσματικότητα 

μουσικοθεραπευτικού 

εργαλείου, για την αξιολόγηση 

παιδιών με σοβαρές 

συναισθηματικές διαταραχές 

και για την ανάδειξη του ρόλου 

της μουσικοθεραπείας σε αυτή 

την κατηγορία παιδιών 
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Σχολική                                

ηλικία 

1)Chong & 

Kim, 2010 

6-12             Κοινωνικό-

συναισθημα

τικά και 

συμπεριφορι

κά 

προβλήματα 

ΜΕΘΟΔΟΣ    

‘’Education-oriented 

Music Therapy’’ 

(‘’EoMT’’) 

 Αποτελεσματικότητα ‘’EoMT’’ 

μεθόδου, σε κοινωνικές και   

συμπεριφορικές δεξιότητες. 

Κυρίως σε εσωτερικευμένα  

εξωτερικευμένα προβλήματα 

συμπεριφοράς. Ωστόσο, 

αδυναμία σε μεταφορά                               

των δεξιοτήτων στις 

ακαδημαϊκές ικανότητες.  

                                                                                       

 2)Porter, 

McConel, 

McLaugin, 

Lynn, 

Cardwel, 

Braiden, 

Boylan & 

Holmes, 

2017 

8-16 Κοινωνικές, 

Συναισθηματ

ικές 

Συμπεριφορι

κές 

Αναπτυξιακέ

ς διαταραχές 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ                                                                                                                               

‘’Free Improvisation’’ 

(Bruscia, 1987) 

 Αποτελεσματικότητα 

μουσικοθεραπευτικής                                

παρέμβασης σε αύξηση 

αυτoεκτίμησης και                                           

πιθανή μείωση κατάθλιψης 

όλου του δείγματος,                 

αλλά με βραχυπρόθεσμη 

επίδραση. Η κοινωνική 

λειτουργικότητα επηρεάστηκε 

μακροπρόθεσμα, η 

οικογενειακή λειτουργικότητα 

δεν είχε κάποια επίδραση και οι 

επικοινωνιακές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες, 

βελτιώθηκαν ελάχιστα, μόνο σε 

άτομα άνω των 13 ετών με 

βραχυπρόθεσμη επίδραση. 

 3)Rickson & 

Watkin, 

2003 

11-15 Κοινωνικές 

Συναισθηματ

ικές 

Νοητικές 

δυσκολίες 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Μουσικοθεραπευτικ

ή παρέμβαση 16 

συνεδριών με 

συχνότητα 2 φορές 

την εβδομάδα, 

διάρκειας 30-45’ 

 Αποτελεσματικότητα 

παρέμβασης στην επαγρύπνηση 

της παρουσίας και των                                         

συναισθημάτων των άλλων και 

στην ενίσχυση της θετικής 

σχέσεις συνομηλίκων 

(τουλάχιστον 2 χωρίς σοβαρές 

δυσκολίες προσοχής) και σε                                

λιγότερα δομημένα 

περιβάλλοντα. Ακόμα, οι 

ρυθμικές δραστηριότητες 

βοήθησαν στην εσωτερική 

οργάνωση και στον έλεγχο των                          

παρορμήσεων. Παιδιά με ΔΕΠ-Υ, 

διεγείρονταν                                       

από το δημιουργικό ομαδικό 
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μουσικοθεραπευτικό 

πρόγραμμα. Δεν εξάγονται 

σταθερά αποτελέσματα, αλλά 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα 

στα σημεία που εμφανίστηκε 

βελτίωση.   

 4) Montello 

& Coons, 

1998 

11-14 Συναισθημα- 

τικές 

διαταραχές 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

και/ή 

διάσπαση 

προσοχής 

ΜΕΘΟΔΟΣ                   

Διπλή 

μουσικοθεραπευτική 

παρέμβαση 

(ενεργητική-

παθητική), σε 

διάστημα 12 

εβδομάδων, με 

συχνότητα μια φορά 

την εβδομάδα από 

45 λεπτά η κάθε 

συνεδρία.     

 Αποτελεσματικότητα 

μουσικοθεραπευτικής 

παρέμβασης σε επιθετικότητα/ 

εχθρικότητα, με  μεγαλύτερη 

επίδραση της ενεργητικής σε 

μαθητές με εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς 

(επιθετικότητα) και της 

παθητικής σε συναισθηματικά 

διαταραγμένους μαθητές                                               

καθώς: χαλαρώνει τις άμυνες 

των επιθετικών παιδιών, είναι 

λιγότερο αγχωτική, δημιουργεί                                

σχέσεις εμπιστοσύνης με τον 

θεραπευτή, προωθώντας την 

συνεργασία και βιώνουν την                                   

μάθηση αρχικά με την 

παρατήρηση. Ακόμα, παιδιά με 

ΔΕΠ-Υ, δυσκολεύονται στις 

ομαδικές ρυθμικές 

δραστηριότητες, καλύτερη 

απόδοση σε ένα-προς ένα. 

 

 

Στο πέμπτο αυτό κεφάλαιο, εντοπίστηκαν αφενός διάφορα μουσικοθεραπευτικά 

προγράμματα όπου εφαρμόστηκαν για τα παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας και 

παρουσιάστηκαν αφετέρου, ποικίλες μουσικοθεραπευτικές μέθοδοι και ένα αξιολογικό 

εργαλείο, όπου ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα τους στα παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Η ένταση ωστόσο 

της αποτελεσματικότητας τους, φάνηκε να ποικίλη ανάλογα την ηλικία και την διάγνωση 

των παιδιών.  

 

Ειδικότερα, για τα παιδιά που εντάσσονται στην πρώιμη παιδική ηλικία, φάνηκε πως οι 

μουσικοθεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ενίσχυσαν πληθώρα τομέων της 

ανάπτυξης τους, όπως: την γλώσσα (με υπεροχή στις επιδόσεις της ομάδας ελέγχου όπου 

εφαρμόστηκε εντατικό μουσικό πρόγραμμα) (Lorenzo, Herrera, Hernandez -Candelasb, & 

Badeac, 2014), την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους σε ορισμένο πλαίσιο (παιδική 
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χαρά) (αναδεικνύοντας τον ενισχυτικό ρόλο των τραγουδιών και των εξατομικευμένων 

παρεμβάσεων στα παιδιά του φάσματος για την ανάπτυξη των κοινωνικών τους 

δεξιοτήτων) (Kern, Porter & Aldridge, 2006) , καθώς και την μετάβαση των παιδιών από την 

μια σχολική δραστηριότητα στη επόμενη. Τονίστηκε πως η μετάβαση των δραστηριοτήτων 

επιτεύχθηκε ευκολότερα με την εφαρμογή μουσικών προγραμμάτων (Register & Humpal, 

2007).   

 

Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ελέγχθηκαν διάφορες μέθοδοι αλλά και ένα αξιολογικό 

μουσικοθεραπευτικό εργαλείο, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της 

μουσικοθεραπείας στα παιδιά αυτής της κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη 

έρευνα οι μέθοδοι ‘’CMT’’, ‘’Behavioral’’, ‘’GIM’’, ‘’Orff’’, ‘’Eclectic’’, ‘’Psycho-dynamic and 

humanistic’’(Gold, Varacek & Wigram, 2004), φάνηκαν αποτελεσματικές για όλες τις 

κατηγορίες ψυχοπαθολογίας, με μεγαλύτερη ωστόσο επίδραση στις συμπεριφορικές, 

αναπτυξιακές διαταραχές και στις καταστάσεις συννοσηρότητας. Κατά την δεύτερη μελέτη, 

το εργαλείο ‘’The Beech Brook Music Therapy Assessment’’ (Layman, Brook, Hussey & Laing, 

2002) αναδείχθηκε πλέον κατάλληλο για την αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής 

εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουν σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές.  

Ως προς την ηλικιακή ομάδα της σχολικής εκπαίδευσης, ανάλογα και πάλι με το είδος της 

μουσικοθεραπευτικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε, παρατηρήθηκε η ανάδειξη 

διαφορετικών τομέων της ανάπτυξης. Το ‘’Education -oriented Music Therapy’’ (‘’EoMT’’) 

(Chong & Kim, 2010) για παράδειγμα, βελτίωσε τις κοινωνικές και συμπεριφορικές 

δεξιότητες των μαθητών, με μια αδυναμία ωστόσο στην μεταφορά των δεξιοτήτων στις 

ακαδημαϊκές τους ικανότητες. Το μοντέλο του Alvin ‘’Free Improvisation’’ (Bruscia, 1987 

όπως αναφέρεται στο Porter, McConnell, McLaugin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan & 

Holmes, 2017), αύξησε την αυτό-εκτίμηση των μαθητών και μείωσε ταυτόχρονα τα 

καταθλιπτικά τους συμπτώματα. Αν και σε αυτά τα στοιχεία τα αποτελέσματα είχαν 

βραχυπρόθεσμη ισχύ, η βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας που επέφερε το αυτό 

μοντέλο, είχε μακροπρόθεσμη επίδραση. Ακόμα, όσον αφορά τα αποτελέσματα μιας 

μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης 16 συνεδριών (Rickson & Watkins, 2003), αν και 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της, φάνηκε πως η αυτή 

παρέμβαση λειτούργησε ενισχυτικά τόσο, στην επαγρύπνηση της παρουσίας και των 

συναισθημάτων των άλλων, όσο και στην ενίσχυση της θετικής σχέσεις των συνομηλίκων. 

Ακόμα, φάνηκε πως οι ρυθμικές δραστηριότητες βοήθησαν στην εσωτερική οργάνωση και 

στον έλεγχο των παρορμήσεων, με τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να διεγείρονται περισσότερο από το 

ομαδικό δημιουργικό μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα. Τέλος, η διπλή 

μουσικοθεραπευτική παρέμβαση (ενεργητική-παθητική) (Montello & Coons, 1998), φάνηκε 

πως μείωσε την επιθετικότητα/εχθρικότητα μεταξύ των μαθητών με κάθε ένα από τα δύο 

είδη να έχει μεγαλύτερη επίδραση σε διαφορετική κατηγορία μαθητών. Η ενεργητική 

παρέμβαση φάνηκε να έχει περισσότερα αποτελέσματα στους μαθητές με εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ η παθητική σε αυτούς με συναισθηματικές διαταραχές.  

Συμπερασματικά, από όλες τις παραπάνω έρευνες όπου εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν, 

παρατηρείται πως τα διάφορα μουσικοθεραπευτικά προγράμματα ενισχύουν αφενός τα 

παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην ανάπτυξη ορισμένων τομέων και δεξιοτήτων και 

υποβοηθούν αφετέρου τα παιδιά προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, με 
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συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από τις 

προαναφερθείσες έρευνες, οι επιδράσεις του κάθε μουσικοθεραπευτικού προγράμματος 

ποικίλουν, ανάλογα με την εκάστοτε ψυχοπαθολογία, την ηλικία, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. Ακόμα, το κάθε μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα 

στοχεύει στην ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων. Επομένως, αν και ο θετικός αντίκτυπος 

της μουσικοθεραπείας σε αυτές τις κατηγορίες παιδιών έχει αποδειχθεί,  κρίνεται αναγκαίο 

να ορίζονται εξ’αρχής οι επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος και να λαμβάνονται 

υπόψη τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να 

επιλέγεται το κατάλληλο μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα, με σκοπό να επέλθουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συζήτηση- Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης, ήταν η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της μουσικοθεραπείας, στις συναισθηματικές διαταραχές και στα 

προβλήματα συμπεριφοράς, που παρουσιάζουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας, μέσα από τον εντοπισμό ποικίλων μεθόδων και προγραμμάτων, καλύπτοντας 

ελάχιστα το κομμάτι της πρώιμης παρέμβασης από 0-5 ετών. Η αναφορά στο πεδίο της 

πρώιμης παρέμβασης ήταν σκόπιμη αφενός καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα 

έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στην εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, (Καρτασίδου, 

2008) και αφετέρου, λόγω της σημασίας του έγκαιρου εντοπισμού των αυτών διαταραχών 

στην αποτροπή της παγίωσης και στην εξάλειψη των παραβατικών και άλλων μορφών 

συμπεριφοράς στην μετέπειτα ενήλική ζωή τους (βλ. κεφάλαιο 3 τρία). Στα πλαίσια λοιπόν 

της ολόπλευρης ενημέρωσης των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών και της συσχέτισης 

τους με το πεδίο της μουσικοθεραπείας, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει μια μικρή αναφορά 

στον σημαντικό ρόλο της πρώιμης παρέμβασης. Για να βρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία 

που αποδεικνύουν την σχέση των αυτών διαταραχών και του πεδίου της 

μουσικοθεραπείας, εκπονήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και ερευνήθηκαν οι μελέτες 

που το δείγμα τους αφορούσε τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί πως υπάρχουν πολλές πηγές στην βιβλιογραφία που αναφέρουν πληθώρα 

παρεμβάσεων στο πεδίο των συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών, αλλά εν 

γνώση μου επέλεξα να ασχοληθώ με τη μουσικοθεραπεία ως μέθοδο παρέμβασης στο 

συγκεκριμένο ηλικιακό φάσμα προσχολική - σχολική), γνωρίζοντας ότι αυτή  η επιλογή θα 

περιόριζε την παράθεση των σχετικών με το θέμα ερευνών.  

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η 

μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα. Έπειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε δεν εντοπίστηκαν ελληνικές μελέτες επί του συγκεκριμένου θέματος 

και για τον λόγο αυτό στράφηκα σε αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού, όπου και 

βρέθηκαν ποικίλοι τρόποι εφαρμογής της μουσικοθεραπείας στα ηλικιακά ορόσημα που εκ 

των προτέρων είχαν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη ομάδα της πρώιμης 

παρέμβασης, εντοπίστηκαν τρις μελέτες όπου αναδείκνυαν την αποτελεσματική εφαρμογή 

των μουσικοθεραπευτικών προγραμμάτων σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας από 0-5 

ετών. 

Ειδικότερα, κατά την πρώτη μελέτη των Lorenzο, Herrera, Hernandez- Candelas & Badea, 

(2014), αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα της συνεχόμενης μουσικής εκπαίδευσης στην 

ενίσχυση της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών. Παρότι και οι δύο ομάδες της 

έρευνας (πειραματική- ελέγχου) φάνηκε να ενισχύονται γλωσσικά στο πέρας του χρόνου, 

τα παιδιά που παρακολουθούσαν τα μουσικά μαθήματα παρουσίασαν υψηλότερες 

επιδόσεις. Τα αποτελέσματα είναι σε πλήρη συμφωνία με παλαιότερες έρευνες, όπου 

υποστηρίζουν πως η μουσική έχει θετικό αντίκτυπο στους τομείς της μάθησης (Herholz & 

Zatorre, 2012· Patel & Iversen, 2007· Trainor, Shahin, & Roberts, 2009 όπως αναφέρεται στο 

Lorenzo, Herrera, Hernandez- Candelasb, & Badeac, 2014), και κυρίως στην γλωσσική 
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ανάπτυξη των παιδιών (Bhide, Power, & Goswami, 2013· Jentschke & Koelsch, 2009 όπως 

αναφέρεται στο Lorenzo, Herrera, Hernandez-Candelasb, & Badeac, 2014).  

Η δεύτερη έρευνα των Kern, Porter & Aldridge, (2006), ανέδειξε την αποτελεσματικότητα 

της μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των 

συνομηλίκων με αυτισμό στα πλαίσια της παιδικής χαράς. Φάνηκε πως η εξατομικευμένη 

παρέμβαση ενίσχυσε την μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό, συμπέρασμα 

που βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Fujiki, Brinton, Isaacson & Summers, 

2001 · Nabors & Bedowi, 1997 όπως αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Παρόλο 

που τα μουσικά όργανα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ωστόσο τα παιδιά 

παρακινήθηκαν από τα μουσικά κομμάτια, πλησίασαν τους συνομηλίκους τους και 

συμμετείχαν σε κοινή δραστηριότητα, με τα στοιχεία αυτά να υποδηλώνουν την 

παρακίνηση και το ενδιαφέρον τους για αλληλεπίδραση. Ακόμα, αναδείχθηκε η θετική 

επίδραση των τραγουδιών που είχαν εξατομικευμένους θεραπευτικούς στόχους για κάθε 

παιδί με αυτισμό. Στην ενισχυτική επίδραση των τραγουδιών  καταλήγουν και τα 

συμπεράσματα παλαιότερων ερευνών, που δήλωναν πως έκαναν χρήση αυτών με σκοπό 

να βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό στην ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων 

(Brownell, 2002 ·Pasiali, 2004  όπως αναφέρεται στο Kern, Porter & Aldridge, 2006). Τέλος, 

μέσα από αυτή την έρευνα τονίστηκε ο ενισχυτικός ρόλος της μουσικοθεραπείας στις 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών να βελτιώσουν τις μουσικές ρουτίνες της παιδικής χαράς 

(Kern, Porter & Aldridge, 2006).  

Στην τρίτη έρευνα των Register & Humpal, (2007) παρουσιάστηκαν τρις υπό-μελέτες όπου 

και αυτές υποστηρίζουν πως οι μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις είναι σε θέση να 

βοηθήσουν την μετάβαση των παιδιών από την μια δραστηριότητα στην άλλη. Ειδικότερα, 

η πρώτη υπό-μελέτη ανέδειξε την θετική επίδραση της μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης 

με την χρήση τραγουδιών και μουσικών οργάνων, κατά τη μετάβαση των παιδιών της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας από την μια σχολική δραστηριότητα στη επόμενη. Αν και είναι 

πιθανόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας να επηρεάστηκαν από την απροθυμία ενός ή 

δύο παιδιών να ολοκληρώσουν την προηγούμενη δραστηριότητα, ωστόσο φάνηκε πως στο 

δεύτερο τραγούδι της μετάβασης τα παιδιά ανταποκρίθηκαν γρηγορότερα διατηρώντας 

αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή τους ενώ όλοι τραγουδούσαν το τραγούδι του 

αποχαιρετισμού. Ακόμα, με την λήψη του τραγουδιού φάνηκε πως τα παιδιά χρειάστηκαν 

λιγότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Στην δεύτερη υπό-μελέτη, 

αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπευτικής μεθόδου στην μετάβαση 

των παιδιών πίσω στην τάξη, έπειτα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν σε 

χώρους εκτός τάξης (π.χ. βιβλιοθήκη). Ωστόσο κρίνεται αναγκαίο να ερευνηθούν εάν αυτά 

τα θετικά αποτελέσματα έχουν μακροπρόθεσμη ισχύ. Τέλος, η τρίτη μελέτη παρουσίασε 

την θετική επίδραση μια μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης με ηχητικό ερέθισμα στην 

μετάβαση των δραστηριοτήτων της παρέμβασης. Τα παιδιά σε αυτή την έρευνα 

ακολούθησαν την διαδοχή των δραστηριοτήτων και φάνηκε πως επήλθε απομείωση του 

χρόνου ανταπόκρισης κατά την εναλλαγή των δραστηριοτήτων έπειτα των μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν (Register & Humpal, 2007). Συμπερασματικά σε αυτή την πρώτη 

κατηγορία της πρώιμης παρέμβασης φάνηκε η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας 

στην ανάπτυξη ποικίλων τομέων και δεξιοτήτων για τα παιδιά της πρώιμης παιδικής 

ηλικίας. Έχοντας λοιπόν καλύψει ελάχιστα την πρώιμη παρέμβαση, ερευνήθηκε στην 
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παρούσα εργασία η μουσικοθεραπεία και ως μέθοδος παρέμβασης, αλλά και ως εργαλείο 

αξιολόγησης των συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών, για τις ηλικιακές 

ομάδες της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με την ομάδα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, εντοπίστηκε η εφαρμογή 

ενός μουσικοθεραπευτικού εργαλείου αξιολόγησης ‘’The Beech Brook Music Therapy 

Assessment’’ (Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002). Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 

μελέτης ξεκινάνε με την παρουσίαση του αυτού εργαλείου, καθώς ευθύνεται για τον 

εντοπισμό μέσω της μουσικοθεραπείας των παιδιών με σοβαρές συναισθηματικές 

διαταραχές. Ακόμα, η χρήση τέτοιων εργαλείων αφενός βοηθά τους κλινικούς στο 

σχεδιασμό των εξατομικευμένων θεραπευτικών στόχων και αφετέρου, μπορούν να 

αξιοποιηθούν και ως μέτρο σύγκρισης έπειτα από την παρέμβαση, για να εντοπιστεί η 

εξέλιξη του παιδιού (Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002). Παρουσιάζοντας λοιπόν αρχικά 

ένα εργαλείο αξιολόγησης όπου μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τυχόν 

ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, έπειτα παρατίθενται μια σειρά μουσικοθεραπευτικών 

μεθόδων και προγραμμάτων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυτών 

διαταραχών. Τέτοια προγράμματα και μέθοδοι εντοπίστηκαν στην δεύτερη έρευνα της 

αυτής κατηγορίας και ειδικότερα έγινε λόγος για τα: ‘’CMT’’, ‘’behavioral’’, ‘’GIM’’, ‘’Orff’’, 

‘’eclectic’’, ‘’psycho -dynamic and humanistic’’ (Gold, Varacek & Wigram, 2004). Σύμφωνα με 

την κατηγορία των παιδιών σχολικής εκπαίδευσης οι μουσικοθεραπευτικές μέθοδοι που 

παρατηρήθηκαν ήταν οι εξής: ‘’Education -oriented Music Therapy’’ (‘’EoMT’’) (Chong & 

Kim, 2010), ‘’Free Improvisation’’ (Bruscia, 1987 όπως αναφέρεται στο Porter, McConnell, 

McLaugin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan & Holmes, 2017), ‘’Μουσικοθεραπευτική 

παρέμβαση 16 συνεδριών με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, διάρκειας 30-45 λεπτών’’ 

(Rickson & Watkins, 2003) και ‘’Διπλή μουσικοθεραπευτική παρέμβαση (ενεργητική-

παθητική), σε διάστημα 12 εβδομάδων, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα από 45 

λεπτά η κάθε συνεδρία’’ (Montello & Coons, 1998).  

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας, αφορούσε την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της 

μουσικοθεραπείας στις διερευνηθείσες διαταραχές. Αν και πάλι το δείγμα της έρευνας 

περιλάμβανε μελέτες του εξωτερικού, καθώς δεν βρέθηκαν μουσικοθεραπευτικές 

παρεμβάσεις που να εφαρμόζονται στην Ελλάδα, παρόλα αυτά όλες οι εργασίες που 

παρέχονται στην αυτή βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζουν την μουσικοθεραπεία ως 

μια αποτελεσματική μέθοδο για την αντιμετώπιση και διαχείριση των 

ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών. Ειδικότερα, στην προσχολική ηλικία σε δείγμα παιδιών 

που ξεκινούσε από τα 4 έτη και είχαν διαγνωστεί με συναισθηματικές, συμπεριφορικές, 

αναπτυξιακές διαταραχές και καταστάσεις συννοσηρότητας, φάνηκε πως οι ποικίλες 

μουσικοθεραπευτικές μέθοδοι (CMT, behavioral, GIM, Orff, eclectic, psycho -dynamic and 

humanistic) ήταν αποτελεσματικές για όλες τις κατηγορίες ψυχοπαθολογίας, αλλά κυρίως 

για τις συμπεριφορικές, τις αναπτυξιακές διαταραχές και τις καταστάσεις συννοσηρότητας 

(Gold, Varacek & Wigram, 2004). Ειδικότερα, φάνηκε πως τέτοιου είδους παρεμβάσεις 

βοηθάνε στην συγκέντρωση της προσοχής των παιδιών, τους επιτρέπουν μέσα από τον μη 

επικριτικό χαρακτήρα της μουσικής να εκφραστούν ελεύθερα και να δείξουν τις ικανότητες 

τους και τέλος, τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως παρακινητικός 

παράγοντας για την συμμετοχή των παιδιών σε σχολικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώνονται και από προγενέστερες έρευνες (Wigram & de Becker, 1999 όπως 
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αναφέρεται στο Gold, Voracek & Wigram, 2004). Ακόμα, σε δείγμα παιδιών από τα 3 έτη με 

σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές, το μουσικοθεραπευτικό εργαλείο ’’The Beech Brook 

Music Therapy Assessment’’, αναδείχθηκε αποτελεσματικό κατά την αξιολόγηση τους και 

κατά την ανάδειξη του ρόλου της μουσικοθεραπείας σε αυτή την κατηγορία παιδιών 

(Layman, Brook, Hussey & Laing, 2002).  

Όσον αφορά τις έρευνες τις σχολικής ηλικίας και εδώ παρατηρούνται αντίστοιχα 

συμπεράσματα, με την μέθοδο ‘’Education -oriented Music Therapy’’ να παρουσιάζεται ως 

αποτελεσματική στην ανάδειξη των κοινωνικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων για παιδιά 

από 6 ετών με κοινωνικό-συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, καθώς και στην 

διαχείριση των εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς τους. 

Αν και η αυτή μέθοδος έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα, ωστόσο στην έρευνα τονίστηκε 

η αδυναμία της στην μεταφορά των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στις ακαδημαϊκές 

ικανότητες των μαθητών (Chong & Kim, 2010). Τα αποτελέσματα αυτά, βρίσκονται σε 

συμφωνία με προγενέστερες έρευνες (Jeckson, 2003· Montello & Coons, 1998 όπως 

αναφέρεται στο Chong & Kim, 2010). Σε έρευνα των Porter, McConnell, McLaugin, Lynn, 

Cardwell, Braiden, Boylan & Holmes, (2017), παρουσιάστηκε η αποτελεσματικότητα του 

μοντέλου ’’Free Improvisation’’ (Bruscia, 1987 όπως αναφέρεται στο Porter, McConnell, 

McLaugin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan & Holmes, 2017), σε παιδιά από 8 ετών με 

κοινωνικές, συναισθηματικές συμπεριφορικές και αναπτυξιακές διαταραχές. Ειδικότερα, 

φάνηκε πως η συγκεκριμένη παρέμβαση αύξησε την αυτοεκτίμηση και μείωσε τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης αλλά με βραχυπρόθεσμη επίδραση. Ακόμα, οι επικοινωνιακές 

και διαπροσωπικές δεξιότητες δεν επηρεάστηκαν στα παιδιά σχολικής ηλικίας και η 

κοινωνική λειτουργικότητα τους είχε μακροπρόθεσμη ισχύ (Porter, McConnell, McLaugin, 

Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan & Holmes, 2017). Σε αυτά το συμπεράσματα συμφωνούν 

και παλαιότερες έρευνες των Frieder -Sowislok και Ulrich, (2013 όπως αναφέρεται στο 

Porter, McConnell, McLaughlin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan & Holmes, 2017). 

 Ακόμα μια έρευνα που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα μιας μουσικοθεραπευτικής 

παρέμβασης είναι η εργασία των Rickson & Watkins, (2003) σε παιδιά από 11 ετών με 

κοινωνικές, συναισθηματικές και νοητικές δυσκολίες. Η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση 

των 16 συνεδριών που εφαρμόστηκε, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα και διάρκεια 30-

45 λεπτών, ενίσχυσε την επαγρύπνηση της παρουσίας και των συναισθημάτων των άλλων 

και την θετική σχέση των συνομηλίκων. Ακόμα φάνηκε πως οι ρυθμικές δραστηριότητες του 

προγράμματος βοήθησαν στην εσωτερική οργάνωση και στον έλεγχο των παρορμήσεων, με 

τα αποτελέσματα αυτά να συμφωνούν με τα ευρήματα παλαιότερης έρευνας των Montello 

και Coons (1998 όπως αναφέρεται στο Rickson & Watkins, 2003). Τονίζεται ακόμα πως τα 

παιδιά με ΔΕΠ-Υ διεγείρονταν από το δημιουργικό ομαδικό πρόγραμμα. Ωστόσο 

επισημαίνεται πως ανεξάρτητα από την θετική επίδραση της μεθόδου, δεν μπορούν να 

εξαχθούν σταθερά αποτελέσματα και απαιτείται περαιτέρω έρευνα στα σημεία που 

παρουσιάστηκε βελτίωση (επαγρύπνηση της παρουσίας και των συναισθημάτων των 

άλλων, ενίσχυση της θετικής σχέσεις των συνομηλίκων, επιτελέσει εσωτερικής οργάνωσης 

και έλεγχος των παρορμήσεων) (Rickson & Watkins, 2003).  

Τέλος, η τέταρτη και τελευταία έρευνα της ανασκόπησης, τονίζει πως σε παιδιά από 11 

ετών με συναισθηματικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες και/ή διάσπαση προσοχής, 
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μια διπλή μουσικοθεραπευτική παρέμβαση (ενεργητική-παθητική), σε διάστημα 12 

εβδομάδων, με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα από 45 λεπτά η κάθε συνεδρία, μπορεί 

να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Τέτοιου είδους αποτελέσματα είναι η μείωση της 

επιθετικότητας/εχθρικότητας των μαθητών, με μεγαλύτερη την επίδραση της ενεργητικής 

μουσικής σε παιδιά με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς και της παθητικής σε 

παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές. Η παθητική μουσική, όπως παρατηρήθηκε 

ενίσχυσε τους μαθητές με συναισθηματικές διαταραχές καθώς αυτού του είδους η 

παρέμβαση χαλάρωνε τις άμυνες των επιθετικών παιδιών, ήταν λιγότερο αγχωτική, 

συντελούσε στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή, προωθούσε την 

συνεργασία και επέτρεπε στους μαθητές να βιώνουν την μάθηση αρχικά μέσα από την 

παρατήρηση. Ωστόσο, η αυτή έρευνα επισήμανε πως τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ αντιμετώπισαν 

δυσκολίες κατά τις ομαδικές ρυθμικές δραστηριότητες και είχαν καλύτερες επιδόσεις στην 

‘’ένα προς ένα’’ διαδικασία (Montello & Coons, 1998), με τα συμπεράσματα αυτά να 

συμφωνούν με παλαιότερες έρευνες των Montello και Coons (1993 όπως αναφέρεται στο 

Montello & Coons, 1998).   

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες έρευνες, μπορεί κάποιος να 

καταλήξει στο ότι σε αντιδιαστολή με την ελληνική στην ξένη βιβλιογραφία υπάρχουν 

έρευνες για το ηλικιακό φάσμα (προσχολική-σχολική), που συμπεραίνουν πως η 

μουσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική και σαν μέθοδο παρέμβασης και σαν εργαλείο 

αξιολόγησης, για παιδιά με ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Ειδικότερα, για τα παιδιά 

της πρώιμης παιδικής ηλικίας, φάνηκε πως οι μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις 

ενισχύουν πληθώρα τομέων της ανάπτυξης τους. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο 

θετικός αντίκτυπος των αυτών προγραμμάτων στην πρώιμη γλωσσική τους ανάπτυξη 

(Lorenzo, Herrera, Hernandez- Candelasb, & Badeac, 2014), στην ανάπτυξη της 

αλληλεπίδρασης των συνομηλίκων στα πλαίσια της παιδικής χαράς για παιδιά στο φάσμα 

του αυτισμού (Kern, Porter & Aldridge, 2006) και τέλος, στην ομαλή μετάβαση των παιδιών 

από την μια σχολική δραστηριότητα στην επόμενη. Μέσα από την έρευνα φάνηκε πως η 

διαδικασία της μετάβασης επιτεύχθηκε ευκολότερα με την εφαρμογή του μουσικού 

προγράμματος (Register & Humpal, 2007).  

Για τα παιδιά της προσχολικής, αν και έγινε αντιληπτή η αποτελεσματικότητα της 

μουσικοθεραπείας σε όλες τις διερευνηθήσες κατηγορίες (συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές), αναδείχθηκε μια υπεροχή των αυτών προγραμμάτων σε 

εκείνα τα παιδιά που βιώνουν συμπεριφορικές διαταραχές αλλά και καταστάσεις 

συννοσυρότητας των ψυχοπαθολογιών, όπως με την ταυτόχρονη συνύπαρξη 

συναισθηματικών, συμπεριφορικών και αναπτυξιακών διαταραχών. Ακόμα, φάνηκε πως η 

μουσικοθεραπευτική αξιολόγηση ’’The Beech Brook Music Therapy Assessment’’, (Layman, 

Brook, Hussey & Laing, 2002), ήταν καταλληλότερη για τον εντοπισμό των σοβαρά 

συναισθηματικών διαταραγμένων παιδιών, έναντι των μαθητών με άλλες ψυχοπαθολογίες. 

Όσον αφορά τους μαθητές σχολικής ηλικίας, παρατηρήθηκε πως τα ποικίλα 

μουσικοθεραπευτικά προγράμματα (όπως το ‘’Education -oriented Music Therapy’’ και το 

μοντέλο του Alvin ‘’Free Improvisation’’ (Bruscia, 1987), επιτελούν διαφορετικούς σκοπούς, 

όπως την μείωση της επιθετικότητας, την ανάπτυξη συμπεριφορικών, κοινωνικών 

δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, την ρύθμιση τον παρορμήσεων, την 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, άλλα και πολλούς άλλους σκοπούς, ανάλογα με τους στόχους 
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του εκάστοτε μουσικοθεραπευτικού εργαλείου. Ακόμα, παρατηρήθηκε πως  οι ποικίλες 

παρεμβάσεις (όπως η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση 16 συνεδριών και η διπλή 

μουσικοθεραπευτική παρέμβαση (ενεργητική-παθητική), είχαν διαφορετικά αποτελέσματα 

για κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών (μαθητές με ΔΕΠ-Υ αντιμετώπισαν δυσκολίες στις 

ομαδικές ρυθμικές δραστηριότητες), εφιστώντας την προσοχή των θεραπευτών για την 

επιλογή της κατάλληλης παρέμβασης. Τα θετικά ωστόσο αποτελέσματα των 

μουσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε αυτές στις ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές 

καθιστούν χρήσιμη την ένταξη τους και στα ελληνικά δεδομένα.  

Συνοψίζοντας και απαντώντας συγκεντρωτικά στα διερευνητικά ερωτήματα, φάνηκε πως 

παρά την απουσία των ελληνικών ερευνών (πιθανόν λόγω της ελειπούς πληροφόρησης από 

τους επαγγελματίες που συνεργάζονται με τα παιδιά αυτής της κατηγορίας για το πεδίο της 

μουσικοθεραπείας και την αποτελεσματικότητα τους στις αυτές διαταραχές), η ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει μια ποικιλία μουσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων οι 

οποίες θεωρούνται αποτελεσματικές για την εφαρμογή τους σε παιδιά πρώιμης παιδικής 

ηλικίας, προσχολικής και σχολικής ηλικίας με ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. 

Προγράμματα που προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση, επηρεάζουν ποικίλες 

πτυχές της ζωής των παιδιών και λειτουργούν ενισχυτικά στην αντιμετώπιση των 

συγκεκριμένων διαταραχών. Ανάλογα με την ηλικία και την ψυχοπαθολογία του εκάστοτε 

παιδιού, μέσα από τα μουσικοθεραπευτικά προγράμματα αναπτύσσονται και ενισχύονται 

αφενός πληθώρα δεξιοτήτων (όπως κοινωνικές, συμπεριφορικές κλπ.) και αφετέρου 

αντιμετωπίζονται εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (όπως η 

επιθετικότητα με την εφαρμογή μιας ενεργητικής μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης). 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε μέσα από την έρευνα πως σε ορισμένες περιπτώσεις  κάποια από 

τα αποτελέσματα των μουσικοθεραπευτικών προγραμμάτων είχαν βραχυπρόθεσμη 

επίδραση (βλ. έρευνα των Porter, McConnell, McLaugin, Lynn, Cardwell, Braiden, Boylan & 

Holmes, 2017), καθιστώντας αναγκαίο τον συνεχή έλεγχο των αποκτηθέντων δεξιοτήτων. 

Ακόμα, σε ορισμένες έρευνες παρατηρήθηκε η αδυναμία των μουσικοθεραπευτικών 

προγραμμάτων για γενίκευση των κατεκτημένων δεξιοτήτων στις ακαδημαϊκές ικανότητες 

των μαθητών. Εν κατακλείδι, χρήσιμο κρίνεται αφενός η συνεχή αξιολόγηση του μαθητή 

έπειτα της μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης, ώστε να ελέγχεται εάν διατηρούνται 

μακροπρόθεσμα οι κατακτημένες δεξιότητες και αφετέρου, να λαμβάνονται όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες για την κάθε παρέμβαση πριν από την εφαρμογή της. Όπως 

παρατηρήθηκε μέσα από την έρευνα η κάθε μουσικοθεραπευτική μέθοδος αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση ποικίλων διαταραχών. 

Γνωρίζοντας τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα της κάθε μεθόδου, είμαστε σε θέση να 

επιλέγουμε την κατάλληλη κάθε φορά, ανάλογα τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.     
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Περιορισμοί έρευνας/ Μελλοντικές προτάσεις 

Η βιβλιογραφική αυτή μελέτη παρέχει αφενός τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την 

φύση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών, καθώς και των 

προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν από αυτές τις διαταραχές και αφετέρου 

συσχετίζει τις αυτές διαταραχές με το πεδίο της μουσικοθεραπείας. Μέσα από την εργασία 

αυτή επομένως, εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς παιδιών με τέτοιου είδους ψυχοπαθολογία 

θα είναι σε θέση αφενός να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκάστοτε 

διαταραχή (συναισθηματική-συμπεριφορική) και αφετέρου, να ενημερωθούν για μια 

συγκεκριμένη και βιβλιογραφικά αποτελεσματική μέθοδο παρέμβασης σε αυτές τις 

διαταραχές, την μουσικοθεραπεία. Το πεδίο της μουσικοθεραπείας εκτείνετε τόσο σε 

θεωρητικό πλαίσιο, όσο και σε πρακτικό, από τις παρεχόμενες μουσικοθεραπευτικές 

παρεμβάσεις του τελευταίου κεφαλαίου για μια πιο ολόπλευρη ενημέρωση των 

αναγνωστών. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα οι μελέτες που παρατίθενται αποσπάστηκαν 

εξ ολοκλήρου από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς δεν βρέθηκαν ελληνικής 

προέλευσης μελέτες. Ως μελλοντική έρευνα επομένως, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα 

ελληνικά πλαίσια, διάφορα μουσικοθεραπευτικά προγράμματα για τα παιδιά αυτών των 

ηλικιακών ομάδων, με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Ακόμα, θα ήταν 

χρήσιμο να διερευνηθεί η κάθε κατηγορία συναισθηματικών και συμπεριφορικών 

διαταραχών, τόσο με τα ενεργητικά όσο και τα παθητικά μουσικοθεραπευτικά 

προγράμματα, ώστε να εντοπιστούν οι αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις για την κάθε 

υπό-κατηγορία αυτών των διαταραχών. Τέλος, σκόπιμο θα ήταν να δοθεί έμφαση στην 

αναζήτηση εργαλείων όπου εντοπίζουν τις σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, όπως το ‘’Beech Brook Music Therapy Assesment’’, ή να ξεκινήσουν 

εργασίες για την στάθμιση του αυτού εργαλείου στα ελληνικά, καθώς έχει αποδειχθεί η 

αποτελεσματικότητα του.   
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