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Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση μελετών 

σχετικών με την αποτελεσματική συμβολή των μουσικοκινητικών παρεμβάσεων στην 

διδακτική των μαθηματικών εννοιών ,σε μαθητές που αντιμετωπίζουν ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα δοθεί 

το θεωρητικό πλαίσιο της μουσικοκινητικής συμβολής, όπως αυτό σκιαγραφείται σε 

Ελλάδα και Εξωτερικό. Επιπλέον, θα αποτυπωθεί το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα το φαινόμενο της  

δυσαριθμησίας. Σε επόμενο στάδιο, θα γίνει παρουσίαση ενός εναλλακτικού 

εκπαιδευτικού σεναρίου βασιζόμενου στην μουσική και στην κίνηση με συγκεκριμένη 

διαδικασία και στόχους, ως προς την εκμάθηση των μαθηματικών. Η αναγκαιότητα της  

συγκεκριμένης θεματικής έχει της απαρχές της στην διαφοροποιημένη διδασκαλία, ως η  

πλέον αποτελεσματική στην αντιμετώπιση δυσκολίων στην μάθηση. Η χρήση των τεχνών 

όπως η μουσική ή ο χορός, αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος ελκύει τους μαθητές 

στην μαθησιακή διαδικασία και τους επιτρέπει να διαχειριστούν δύσκολες εκπαιδευτικές 

θεματικές όπως είναι τα Μαθηματικά. Από αυτήν την οπτική, οι εναλλακτικές μορφές 

εκπαίδευσης δύναται να αποδεσμεύσουν τον μαθητή ,με κάποια δυσκολία στην 

μαθηματική σκέψη, από το παραδοσιακό μαθησιακό πρότυπο διδασκαλίας. Η 

παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης, θέτει τον μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς επιτρέπει την απόκλιση και την 

διαφορετική κοινωνική θέση μέσα στην σχολική τάξη. Αυτό συνεπάγεται 

συναισθηματικές δυσκολίες και άρνηση συμμετοχής στην διδακτική διαδικασία. Οι 

δραστηριότητες με έναν πιο δημιουργικό χαρακτήρα, όπως είναι η μουσικοκινητική, 

δύναται να προσφέρει στον μαθητή την ευκαιρία να ενεργήσει και να μάθει, με βάση 
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 αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες και να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο δυσκολίας 
 

 που αντιμετωπίζει. 

 
 
 
 

Λέξεις Κλειδιά: ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, δυσκολία 

στην μάθηση, μουσικοκινητική αγωγή , μαθηματικά, δυσαριθμησία, διδακτικές 

παρεμβάσεις 
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Abstract 
The main purpose of this thesis is to present studies on the effective contribution 

of music-kinetic interventions to the teaching of mathematical concepts to students with 

mild disabilities. Through an extensive bibliographic review, the theoretical framework of 

the music-kinetic contribution will be given, as outlined in Greece and Abroad. In 

addition, the profile and characteristics of students with learning disabilities will be 

presented, particularly in the phenomenon of dyscalculia. An alternative educational 

scenario based on music and movement with a specific process and objectives for 

mathematics learning will be presented at a later stage. 

The necessity of this subject has its origins in differentiated teaching as the most 

effective in addressing learning difficulties. The use of arts such as music or dance is a 

factor that attracts students to the learning process and allows them to manage difficult 

educational topics such as mathematics. From this perspective, alternative forms of 

education may liberate the student, with some difficulty in mathematical thinking, from 

the traditional teaching model of teaching. The traditional form of education puts the 

student with learning disabilities at the center of the educational process, as it allows for 

divergence and different social status within the classroom.This implies emotional 

difficulties and refusal to participate in the teaching process. Activities of a more creative 

nature, such as music- kinetics, can provide the student with the opportunity to act and 

learn based on these needs and to significantly reduce the level of difficulty he faces. 
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Εισαγωγή 
Τα μαθηματικά αποτελούν μια δύσκολη διδακτική ενότητα για όλους τους 

μαθητές. Η εμφάνιση, ωστόσο, τάξεων με διαφοροποιημένες ανάγκες, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, μετέτρεψε την διδασκαλία των Μαθηματικών σε μια ακόμα 

δυσκολότερη διαδικασία. Η ανάγκη για νέες πρακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 

ήρθαν να απασχολήσουν τους ερευνητές και να αποτυπώσουν πιο αποτελεσματικούς 

τρόπους μάθησης των μαθηματικών εννοιών. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση προσέγγισης 

της διδακτικής αυτής ενότητας, ιδιαίτερα σε μεικτές τάξεις, είναι η σύνδεση των 

μαθηματικών με την Μουσική. Οι μελέτες έχουν να επιδείξουν αρκετά σημαντικά οφέλη 

αυτής της συσχέτισης και ένα διαφορετικό και πιο δημιουργικό τρόπο μάθησης. Η 

παρούσα εργασία έχει σκοπό να καταδείξει την σημασία αυτών των μουσικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες σε συνδυασμό με την κίνηση, προσφέρουν ένα ευχάριστο και 

πιο αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση και την αντίληψη των μαθηματικών εννοιών.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η θεωρητική θεμελίωση της 

έρευνας, ορίζονται οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και το προφίλ αυτής της κατηγορίας 

των μαθητών, και περιγράφεται η εικόνα των μαθητών που παρουσιάζουν 

συγκεκριμένες δυσκολίες στα Μαθηματικά. Επιπλέον, αποτυπώνεται η σημασία μιας 

διαφορετικής προσέγγισης στην μάθηση, αυτής μέσω της μουσικής και της κίνησης μέσω 

επιστημονικών μελετών που αφορούν τη συσχέτιση αυτών των δύο, στη διδασκαλία των 

μαθηματικών σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον ,παρουσιάζονται τα 

μουσικοκινητικά προγράμματα που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο και οι τρόποι μάθησης 

μέσω της μουσικής. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται το είδος της έρευνας και η συμβολή αυτού 

του τύπου ερευνών στην επιστημονική κοινότητα, καθώς διατυπώνονται και τα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση μουσικοκινητικής 

αγωγής για την κατανόηση και την επαφή των παιδιών με τις μαθηματικές πράξεις της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της βιβλιογραφίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μελέτες των τελευταίων δέκα ετών, που 

αποτυπώνουν, μέσα από την έρευνα, την σημασία της σύνδεσης της μουσικής και της 

κίνησης με τα μαθηματικά, παρουσιάζοντας τα θετικά αποτελέσματα αυτής της 

συσχέτισης. 
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Κεφάλαιο 1. 

Θεωρητική Θεμελίωση της έρευνας 

1.1. Άτομα με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 
Οι μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και περιορισμούς στη γενική 

νοητική λειτουργία, στην επεξεργασία εξειδικευμένων πληροφοριών ή στην 

κοινωνική προσαρμογή και επικοινωνία, συνοψίζονται στον όρο : «Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (mild disabilities). Η κατάλληλη προσαρμογή και 

τροποποίηση των διδακτικών μεθόδων, αλλά και η κατάλληλη εκπαιδευτική στήριξη, 

είναι οι πλέον καταλληλότερες πρακτικές ώστε να καταστήσουν ικανούς τους 

μαθητές αυτούς, να κατακτήσουν τους στόχους του γενικού σχολείου, μέσα στη 

γενική τάξη (Αγαλιώτης, 2012). 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ήπια νοητική αναπηρία, 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, προβλήματα-διαταραχές λόγου, 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ήπιες περιπτώσεις 

αυτιστικού φάσματος, ήπιες αισθητηριακές αναπηρίες, θεωρείται ότι ανήκουν στην 

κατηγορία των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών. Οι τελευταίες δύο κατηγορίες 

ωστόσο, δεν γίνονται δεκτές από όλους τους ερευνητές (Αγαλιώτης, 2016). Σύμφωνα 

με τη γνώμη των περισσότερων ερευνητών, οι κατηγορίες που ανήκουν στις ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η ήπια νοητική 

αναπηρία, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα, τα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Αγαλιώτης, Πλατσίδου & Καρτασίδου, 2011). 
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1.1.1. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
Η επιστημονική αναζήτηση, θεωρητική και ερευνητική, έχει οδηγήσει σε 

αρκετούς διαφορετικούς ορισμούς για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα νέα ερευνητικά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, ο ορισμός 

του National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD, 

LettertoNJCLDmemberorganizations, 1988), που παρουσιάζεται στη συνέχεια, όπως η 

ετερογένεια των δυσκολιών, η επιμονή των δυσκολιών, η ενδογενής αιτιολογία και η 

πιθανή συνύπαρξη με άλλα προβλήματα. 

«Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην 

πρόσκτηση και τη χρήση δεξιοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισμού ή μαθησιακής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, 

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να 

υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα στις συμπεριφορές αυτοελέγχου, 

προβλήματα κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 

συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. 

Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις 

μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) 

ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ακατάλληλη 

διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ήεπιδράσεων. 

Από μια προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω ορισμού προκύπτουν κάποια 

στοιχεία που διαφοροποιούν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, από τους τυπικούς 

συμμαθητές τους ή από μαθητές με άλλα προβλήματα. 
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Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών 
 

Οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται με μια σειρά από δυσκολίες και 

χαρακτηριστικά, που όμως δεν είναι κοινά σε όλο τον πληθυσμό της κατηγορίας. Ως 

χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών έχουν καταγραφεί οι δυσκολίες αντίληψης, οι 

κινητικές διαταραχές, οι δυσκολίες προσοχής, τα προβλήματα μνήμης, τα προβλήματα 

κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης, τα προβλήματα κινήτρων και οι μεταγνωστικές 

δυσκολίες. Επιπλέον , στην περίπτωση των παιδιών με ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες, 

40% αυτών παρουσιάζουνε προβλήματα και οπτικοχωρικής και ακουστικοφωνητικής 

αντίληψης, πάνω από 50% έχουν μόνο ακουστικοφωνητικές δυσκολίες, ενώ μόνο 10 % 

των παιδιών αντιμετωπίζουν κυρίως οπτικοχωρικές δυσκολίες. Με βάση αυτές τις 

διαφοροποιήσεις, είναι αδύνατον να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο προφίλ για τους 

μαθητές με ΕΜΔ. 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν οργανική αιτιολογία που είναι ενδογενής στο 

μαθητή και όχι συνέπεια εξωτερικών παραγόντων 

Αν και δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι αιτιακοί παράγοντες ούτε ο μηχανισμός 

λειτουργίας τους, έχει γίνει σαφές πως εδράζονται σε δυσλειτουργίες του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Τα περισσότερα σχετικά δεδομένα προέρχονται από την έρευνα 

στο χώρο της δυσλεξίας. Η νευροβιολογική βάση της δυσλεξίας έχει τεκμηριωθεί από 

απεικονιστικές μεθόδους που συγκρίνουν την εγκεφαλική δραστηριότητα μεταξύ 

δυσλεξικών και καλών αναγνωστών, όταν αυτοί καλούνται να απαντήσουν σε οπτικά, 

ακουστικά και αναγνωστικά έργα. Επιπλέον, η βάση αυτή έχει τεκμηριωθεί από έρευνες 

κληρονομικότητας. Έρευνες σχετικά με την κληρονομικότητα στη δυσλεξία (κυρίως 

μακροχρόνιες έρευνες διδύμων), κατέδειξαν ότι τα δύο τρίτα της αναγνωστικής επίδοσης 
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εξηγούνται από βιολογικούς παράγοντες, ενώ μόνο το ένα πέμπτο αποδίδεται σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, με την επίδραση των εξωτερικών παραγόντων να παίζει 

σημαντικότερο ρόλο στις νεαρές ηλικίες. 

Αν και γίνεται σαφής η οργανική βάση των ΕΜΔ, αποκλείονται άλλοι ενδογενείς 

παράγοντες, όπως η νοητική αναπηρία, τα αισθητηριακά προβλήματα (όρασης, ακοής) 

και οι σύνθετες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι 

ένα παιδί τυφλό μπορεί να έχει και μαθησιακές δυσκολίες, αυτές όμως δεν πρέπει να 

οφείλονται στο πρόβλημα της όρασης. 

Με τη συνθήκη της ενδογενούς φύσης των μαθησιακών δυσκολιών 

προσδιορίζονται επίσης όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι δεν αποτελούν το αίτιο 

της δημιουργίας των μαθησιακών δυσκολιών. Έτσι, παράγοντες οικογενειακοί, 

οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί δεν αποτελούν αίτια των ΕΜΔ. Φυσικά, οι 

παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν με τις μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς όμως να 

προκαλούν οι ίδιοι μαθησιακές δυσκολίες. 

Το ίδιο ισχύει για το ρόλο της διδασκαλίας, η οποία μπορεί να βελτιώσει η να 

επιδεινώσει σημαντικά τις υπάρχουσες ΕΜΔ, χωρίς όμως να τις προκαλεί. Ευρήματα 

σύγχρονων ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά τα οποία δεν 

ανταποκρίνονται σε κατάλληλη διδασκαλία έχουν διαφορετικά γνωστικά προφίλ από 

εκείνα που ανταποκρίνονται. Τα ευρήματα αυτά προσδίδουν εγκυρότητα και αξιοπιστία 

στα μοντέλα ανταπόκρισης στη διδασκαλία, καθώς αποδεικνύουν ότι τα μοντέλα αυτά 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά με ΕΜΔ. 

Επιπρόσθετα, στο νέο ορισμό οι μαθησιακές δυσκολίες διαχωρίζονται από άλλες 

συνθήκες, για παράδειγμα, την υπερκινητικότητα και το σύνδρομο ελλειμματικής 
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προσοχής. Αν και αναγνωρίζεται η πιθανότητα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  να 

παρουσιάζουν προβλήματα αυτοελέγχου ή κοινωνικής αντίληψης, τονίζεται ότι αυτά 

από μόνα τους δεν αποτελούν μαθησιακές δυσκολίες. Ασφαλώς στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα τέτοιες διακρίσεις δεν είναι εύκολες, αποτελούν όμως βασική αρχή για 

τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζονται από μια απρόσμενη απόκλιση 

μεταξύ του γνωστικού δυναμικού και της σχολικής επίδοσης του μαθητή. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες περιγράφονται συνήθως με βάση μια σημαντική 

απόκλιση απ’ τη μέση επίδοση, η οποία πιστοποιείται συνήθως με την απόκλιση του 

δείκτη νοημοσύνης από την επίδοση σε σταθμισμένες δοκιμασίες ακαδημαϊκού τύπου.  

Η βασική υπόθεση είναι ότι, εφόσον τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν κανονική 

νοημοσύνη, θα πρέπει να αποδίδουν στο σχολείο όπως και οι υπόλοιποι τυπικοί 

μαθητές. Εάν αυτό δε συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη απόσταση από τους τυπικούς 

μαθητές, τότε υποθέτουμε ότι υπάρχει μια νευρολογική δυσλειτουργία που οδηγεί σε 

διαταραχή των ψυχολογικών λειτουργιών και στη συνέχεια σε αποτυχία στη σχολική 

επίδοση. 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται πάντα με σημαντικά προβλήματα στη 

μάθηση 

Στη σημαντική τους πλειονότητα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

εντοπίζονται αφού έχουν ήδη αποτύχει στο σχολείο. Οι απόψεις αναφορικά με το πόσο 

μεγάλη πρέπει να είναι η σχολική αποτυχία ενός παιδιού για να θεωρηθεί ότι αυτό 

παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, τη γνωστική 

περιοχή στην οποία εντοπίζονται οι δυσκολίες (ανάγνωση, ορθογραφία ή μαθηματικά) ή 
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τη διαγνωστική ομάδα (δημόσιο παιδοψυχιατρικό κέντρο, ΚΕΔΔΥ, ή ιδιωτικό κέντρο) – 
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και βέβαια δεν περιλαμβάνονται σε κανέναν ορισμό. Συνήθως ένα παιδί θεωρείται ότι 

μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες όταν η σχολική 

επίδοσή του είναι χαμηλότερη κατά δύο χρόνια τουλάχιστον από την αναμενόμενη. 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο του ορισμού αφορά τη διαχρονική φύση των 

δυσκολιών μάθησης. Στο παρελθόν τόσο η έρευνα και ο επιστημονικός προβληματισμός 

όσο και η παροχή υπηρεσιών είχαν εστιάσει το ενδιαφέρων τους περισσότερο στην 

πρωτοβάθμια και λιγότερο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρώντας ότι στην ενήλικη 

ζωή οι μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνιούνται. Ο τελευταίος ορισμός όμως επισημαίνει ότι 

οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν συνθήκη που διορθώνεται με την πάροδο του 

χρόνου, αντίθετα, εξακολουθούν να υπάρχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. 

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε σοβαρά μαθησιακά 

προβλήματα, κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή και στα μαθηματικά, τα οποία δε 

μπορούν να αποδοθούν σε κανέναν σαφή παράγοντα, ενδογενή ή εξωγενή, ενώ 

υπονοείται ότι υπάρχουν άλλες γνωστικές περιοχές στις οποίες ο μαθητής δεν 

αντιμετωπίζει προβλήματα. Υπολογίζεται ότι διεθνώς το ποσοστό των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών δεν ξεπερνά το 3%-5%. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών, αλλά οι κατηγορίες που αναφέρονται συχνότερα είναι η 

δυσλεξία ή ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση, η δυσγραφία , η δυσαριθμησία. 
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Η δυσορθογραφία, η ειδική μαθησιακή δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου και η 

μεικτή μαθησιακή διαταραχή (Παντελιάδου, 2015). 

 

1.1.1.2. Χαρακτηριστικά μαθητών με ΕιδικέςΜαθησιακές 
Δυσκολίες 

Το προφίλ του κάθε παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διαφοροποιείται 

και παρουσιάζει μια μοναδικότητα, εξαιτίας ακριβώς της ετερογένειας που χαρακτηρίζει 

το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών. Οι δυσκολίες αποτελούν εξατομικευμένα 

χαρακτηριστικά (Τσούγη κ.α.,2016). Η αδυναμία κατασκευής ενός ενιαίου προφίλ 

αποτελεί ένα δύσκολο έργο για τους ερευνητές, καθώς τα παιδιά με την ίδια ακριβώς 

δυσκολία δύναται να παρουσιάσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, γεγονός που 

δυσκολεύει εκτός από την αξιολόγηση και την διάγνωση και την εκπαιδευτική 

παρέμβαση, που θα ακολουθηθεί στο σχολικό πλαίσιο (Τρίγκα-Μέρτικα,2010). Παρ ’όλα 

αυτά εμφανίζονται κάποια κοινά στοιχεία όπως ελλείμματα σε τομείς όπως η μνήμη, η 

αντίληψη, ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η χαμηλή σχολική επίδοση, η τυπική 

νοημοσύνη κτλ., χαρακτηριστικά που αποτελούν την αρχή για μια έγκαιρη διάγνωση. 

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και τα μοναδικά ξεχωριστά χαρακτηριστικά που εμφανίζει 

το κάθε παιδί ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, εμφανίζοντας παράλληλα 

ελλείμματα και σε συναισθηματικό, κοινωνικό και σε επίπεδο κινήτρων για την 

μάθηση(Μπότσας&Παντελιάδου,2007). 

Η δημιουργία ενός προφίλ με την παρουσίαση αναλυτικών χαρακτηριστικών, είναι 

σαφέστατα ένα δύσκολο έργο και μπορεί να αποσαφηνιστεί μόνο όταν το παιδί μπει για 

πρώτη φορά στον σχολικό χώρο και δεν έχει δεχτεί έως τώρα επαρκής εκπαίδευση. 

Μόνο σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να μιλάμε για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

και για τα χαρακτηριστικά που τις συνοδεύουν. Αυτό το αναλυτικό προφίλ αποτελεί ένα 
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εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού προκειμένου να δομήσει, εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα και η θέληση, ένα καλά οργανωμένο διδακτικό πρόγραμμα παρέμβασης, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου,& Μπίμπου, 

2010). Μια σύντομη αναφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά, που αποτελούν ορόσημα 

για την διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών, από την στιγμή που έχουν 

διάρκεια και κάποιο βαθμό έντασης αποτελούν(Τζιβινίκου,2015): 

 Δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή 

 
 Δυσκολίες στα μαθηματικά 

 
 Προβλήματα που σχετίζονται με την βραχύχρονη και την μακρόχρονη μνήμη 

 
 Προβλήματα διατήρησης της προσοχής. Εμφάνιση υπερκινητικότητας 

 
 Δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό και στην οργάνωση 

 
 Μη υπακοή σε κανόνες της τάξης 

 
 Παρορμητική ή ακατάλληλη συμπεριφορά 

 
 Δυσκολία στην συγκέντρωση 

 
 Δυσκολία κατανόησης εννοιών σχετικών με τον χωροχρόνο 

 
 Γενική δυσκολία στην αντίληψη και κατανόηση φράσεων και εννοιών 

 
 Έλλειμμα στην έκφραση 

 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι περιοχές που εμφανίζουν προβληματικές 

συμπεριφορές είναι ο τομέας της αντίληψης, η μνήμη, ή γλωσσική ανάπτυξη, η 

μεταγνωστική ικανότητα που έχουν, η γενικότερη συμπεριφορά, τα κίνητρα καθώς και οι 
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τομείς του συναισθήματος και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Φλωράτου,2009). 

Ειδικότερα αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

Α. Αντίληψη 
 

Στον τομέα της αντίληψης εμφανίζονται ελλείμματα στην ακουστική και οπτική 

επεξεργασία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια μειονεξία στα αντίστοιχα αισθητηριακά 

όργανα. Κατά την οπτική επεξεργασία, οι δυσκολίες επικεντρώνονται στην οπτική 

αντίληψη του χώρου, την οπτική διάκριση και την οπτική μνήμη. Πιο συγκεκριμένα 

εμφανίζεται μια αδυναμία του παιδιού να εντοπίσει την θέση των πραγμάτων στον χώρο 

και να βρουν την σωστή κατεύθυνση ανάμεσα στα αντικείμενα. Δυσκολεύονται , δηλαδή 

με την διάκριση της δεξιάς και της αριστερής πλευράς ακόμα και στο ίδιο τους το σώμα, 

γεγονός που εμποδίζει την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων(Βούλγαρη,2019). 

Επίσης, εμφανίζεται μια ευαισθησία απέναντι σε αντιθέσεις πάνω σε χαρτί ή πίνακα. Για 

παράδειγμα, αδυνατούν να συλλάβουν μαύρα γράμματα επάνω σε λευκό φόντο λόγω 

λανθασμένου ή ελλιπούς φωτισμού (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου,& Μπίμπου, 2010). 

Επιπλέον, η σύνθεση αντικειμένων από τα ξεχωριστά μέρη τους αποτελεί μια δύσκολη 

διαδικασία, καθώς οι μαθητές αδυνατούν να κατανοήσουν σε ποια θέση μπαίνει το κάθε 

κομμάτι και να συνθέσουν την εικόνα ενός αντικειμένου. Αυτό αποτελεί μια δυσκολία  

οπτικής διάκρισης και εμφανίζεται αρκετά συχνά στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων 

και στην αντίληψη εννοιών και συμβόλων(Μπότσας&Παντελιάδου,2007). Τέλος, όσον 

αφορά την οπτική μνήμη οι δυσκολίες αναφέρονται στην αποθήκευση και την ανάκτηση 

πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω του αισθητηριακού οργάνου της όρασης. 

Αναφορικά με την ακουστική αντίληψη, τα ελλείμματα εμφανίζονται σε τομείς 

της ακουστικής μνήμης και της ακουστικής ακολουθίας. Με άλλα λόγια οι μαθητές δεν 
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μπορούν να διακρίνουν ήχους ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα στην μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, να 

μπερδεύουν λέξεις που ηχούν όμοια. Ακόμη δυσκολεύονται ως προς την ακουστική 

μνήμη ως προς την ανάκτηση πληροφοριών αλλά και στην ακουστική σύνθεση και 

ακολουθία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνθέσουν μια λέξη, αν έχουν στην 

διάθεσή τους κάποιο φώνημα ή να προσθαφαιρέσουν συλλαβές από μια ήδη 

σχηματισμένη λέξη (Νικολακάκη,2015). 

Β. Μνήμη 
 

Η μνήμη αποτελεί βασικό στοιχείο στην διαδικασία της μάθησης καθώς αποτελεί 

μια διεργασία με την οποία ο μαθητής έχει την ικανότητα οργάνωσης, επεξεργασίας και 

ανάκλησης πηλοφοριών όταν έχει να πραγματευτεί με ένα διδακτικό έργο. Αυτή η 

ικανότητα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί πρόβλημα, καθώς 

παρουσιάζουν ελλείμματα στην βραχύχρονη, μακρόχρονη αλλά και την μνήμη εργασίας. 

Με άλλα λόγια αυτές οι δυσκολίες αφορούν σε ολόκληρο τον μηχανισμό της μνήμης, με 

επακόλουθες συνέπειες στην εκτέλεση έργων αναφορικά με την ανάγνωση και την 

γραφή(Καραντζής,2004). Η βραχύχρονη και η μνήμη εργασίας περιλαμβάνουν χαμηλή 

χωρητικότητα. Έτσι κατά την ανάγνωση ο μαθητής φαίνεται να μην θυμάται την αρχή της 

πρότασης όταν φτάσει στο τέλος του κειμένου. Επίσης, η εκτέλεση οδηγιών και η 

ακολουθία συγκεκριμένων βημάτων σε ένα διδακτικό έργο, αποτελεί μια δύσκολη 

διαδικασία και συναντάται ιδιαίτερα στην ενότητα των Μαθηματικών και την εκτέλεση 

πράξεων με συγκεκριμένο τρόπο (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου,& Μπίμπου, 2010).  
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Γ. Προσοχή και συγκέντρωση 
 

Η ένταση των προβλημάτων σε αυτούς τους τομείς είναι τόσο μεγάλη, ώστε 

συχνά υπάρχει συσχέτιση των μαθησιακών δυσκολιών με την Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ως προς την ποιότητα, την 

ένταση και την αιτία εκδήλωσης( Δροσίνου-Κορέα &Σκληβάγκου,2017). Στις μαθησιακές 

δυσκολίες η προσοχή έχει μικρή διάρκεια και επιλεκτικό χαρακτήρα, δηλαδή η 

συγκέντρωση αφορά σε μια μόνο πληροφορία και σε συγκεκριμένα στοιχεία αυτής. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, οι γνώσεις που λαμβάνουν να είναι σαφώς περιορισμένες. 

Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι η σχολική ηλικία των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζει μια επιβράδυνση σε σχέση με αυτή των συνομηλίκων τους. Το 

γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε ελλιπείς εκπαιδευτικές πρακτικές , στα 

κίνητρα των μαθητών απέναντι στην μαθησιακή διαδικασία αλλά και στον 

αυθορμητισμό που διακατέχει την συμπεριφορά τους (Τζιβινίκου,2015; 

Μπότσας&Παντελιάδου,2007). 

Δ. Μεταγνώση 
 

Η μεταγνωστική ικανότητα αφορά στην γνώση που έχει το άτομο για τον εαυτό 

του ως προς την σχέση του με ένα διδακτικό έργο και τις γνωστικές ικανότητες που έχει 

ως προς την υλοποίηση του, καθώς και τις στρατηγικές που ακολουθεί όταν στην πορεία 

αντιμετωπίζει δυσκολίες σε αυτό και τον βαθμό αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

(Κωσταρίδη-Ευκλείδη,2011). Οποιοδήποτε έλλειμμα σε αυτήν την ικανότητα, αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο στην μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται ,αρχικά, να εντοπίσουν τις απαιτήσεις ενός 

διδακτικού έργου και εν συνεχεία να το ολοκληρώσουν με επιτυχία. Δηλαδή, η 
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επεξεργασία των πληροφοριών, που αφορούν ένα έργο, κατανοούνται ή ακόμα 

ερμηνεύονται με λανθασμένο τρόπο(Ζυμβρακάκης,2007). Σε δεύτερο επίπεδο, οι 

δυσκολίες παρουσιάζονται στην επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών και ενεργειών, 

ώστε να δομηθεί σωστά το έργο. Συνήθως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

επιλέγουν εύκολες και επιφανειακές στρατηγικές, που δεν ανταποκρίνονται στο 

μαθησιακό τους επίπεδο (Μπότσας&Παντελιάδου,2007). Σε ένα τρίτο επίπεδο, οι 

μαθητές δυσκολεύονται να οργανώσουν και να παρακολουθήσουν την πορεία του έργου 

τους, ως προς την εμφάνιση λαθών ή δομικής ασάφειας. Το γεγονός αυτό, οφείλεται 

στην αδυναμία να ανακαλέσουν πρότερες γνώσεις και να τις συνδέσουν με το 

περιεχόμενο (Παντελιάδου,2011). Τέλος, με βάση τα παραπάνω, διακρίνεται μια 

σημαντική δυσλειτουργία ως προς την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος από τον 

ίδιο τον μαθητή. Αδυνατεί ,δηλαδή, να συλλάβει την ολοκληρωτική εικόνα του έργου και 

να την αξιολογήσει ως προς την επιτυχή υλοποίηση των στόχων , που  τέθηκαν εξαρχής 

και την χρήση των κατάλληλων τεχνικών για την επίτευξή τους (Τρίγκα-Μέρτικα,2010). 

Ε. Τα κίνητρα 
 

Είναι παρατηρήσιμο το γεγονός ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

εμφανίζουν μειωμένα κίνητρα για μάθηση, αποφεύγοντας την ανάληψη διδακτικών, 

έχοντας ταυτόχρονα χαμηλή εκτίμηση για τον εαυτό τους και αρνητικά συναισθήματα 

απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εικόνα που εμφανίζεται στο πλαίσιο του 

σχολείου είναι αυτή ενός παθητικού μαθητή και σε παλαιότερα χρόνια, που οι 

μαθησιακές δυσκολίες δεν ήταν ανιχνεύσιμες και υπαρκτές, αυτή του τεμπέλη μαθητή 

(Μπότσας, 2008). Η χαμηλή σχολική επίδοση και η αναμενόμενη σχολική αποτυχία, 

οδηγεί τους μαθητές σε χαμηλά επίπεδα γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων, 
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τοποθετώντας τους σε ένα πλαίσιο ματαίωσης, με την αναζήτηση της συνεχόμενης 

επιβεβαίωσης και ενίσχυσης από το περιβάλλον γύρω τους 

(Μπότσας&Παντελιάδου,2007). 

Πιο συγκεκριμένα, οι ίδιοι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν την τάση 

να αποδίδουν την σχολική αποτυχία στο χαμηλό επίπεδο νοητικής ικανότητας και όχι 

στην έλλειψη προσπάθειας από την μεριά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται μια φτωχή αυτοεικόνα με αναμενόμενη μείωσης της 

αυτοαποτελεσματικότητας τους στον σχολικό χώρο. Από αυτό και μόνο, διακρίνεται ότι  

η εξέλιξη της εκπαιδευτικής τους πορείας θα παρουσιάζει εμπόδια. Από έρευνες 

παρατηρείται ότι η χαμηλή αυτοεικόνα συναντάται στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες σε ένα ποσοστό 70%( Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου,&Μπίμπου, 2010). Μελέτες 

έχουν δείξει ότι αυτά τα αρνητικά συναισθήματα λαμβάνουν χώρα μέχρι και την ηλικία 

των 10 ετών. Οπότε, οποιαδήποτε παιδαγωγική παρέμβαση θα πρέπει να υλοποιείται 

μέσα στο διάστημα αυτό, καθώς όσο το παιδί μεγαλώνει και φτάνει στην εφηβεία, τόσο 

πιο δύσκολα αλλάζει η αυτοεικόνα του παιδιού(Κρόκου,2010). 

ΣΤ. Η συμπεριφορά 
 

Η μελέτη της διδακτικής διαδικασίας έχει δείξει ότι πολύ συχνά οι μαθησιακές 

δυσκολίες σχετίζονται με γενικευμένα προβλήματα στην συμπεριφορά, τα οποία 

μπορούν να εκδηλωθούν με την μορφή μιας μη δικαιολογημένης επιθετικότητας και 

μιας γενικευμένης άρνησης απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας στον σχολικό χώρο 

(Κρόκου,2010). Ένας μαθητής με δυσμενή κοινωνική θέση μέσα στο σχολικό πλαίσιο 

λόγω της αποτυχίας του στα μαθήματα δύναται να εμφανίσει εκρήξεις θυμού, να 
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προτιμήσει την απόσυρση και την απομόνωση ή και ακόμα να εμφανίσει προκλητικές 

συμπεριφορές προκειμένου να τραβήξει την προσοχή (Μπότσας&Παντελιάδου,2007).  

Ωστόσο, αυτό που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας είναι η σύνδεση αυτών των δυσκολιών με 

την ενδεχόμενη εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 

παραβατική συμπεριφορά μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί μια μαθησιακή 

δυσκολία. Αυτό έρχεται να ενισχύσει την πεποίθηση ότι ο χαρακτήρας των μαθησιακών 

δυσκολιών είναι εγγενής και ότι αποτελούν ένα πρόβλημα που αποδίδεται στην μάθηση 

σε σχολικό πλαίσιο. Αν το περιβάλλον γνωρίζει για την δυσκολία του μαθητή αλλά και αν 

ο ίδιος ο μαθητής νιώθει απογοητευμένος από την σχολική του επίδοση, είναι πολύ 

πιθανόν και οι δυο παράγοντες να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη μιας μη 

κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς(Δροσίνου-Κορέα & Σκληβάγκου, 2017). 

Ζ. Η κοινωνική αλληλεπίδραση 
 

Όπως προαναφέρθηκε η κοινωνική αποδοχή από το σχολικό πλαίσιο, 

διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων. Η σχολική 

αποτυχία και η χαμηλή επίδοση θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την κοινωνική θέση 

μέσα στο περιβάλλον της τάξης. Παρόλο, που οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

δύναται να παρουσιάζουν επιτυχημένη επίδοση σε άλλες σχολικές δραστηριότητες, 

ωστόσο φαίνεται ότι η εικόνα ενός αποτυχημένου μαθητή είναι και αυτή που θα 

καθορίζει την κοινωνική του εξέλιξη (Μπότσας,2008). 

Αρχικά, οι δυσκολίες εντοπίζονται ως προς την ανάπτυξη μιας σωστής κοινωνικής 

συμπεριφοράς, που να διακατέχεται από συνεργασία, αποδοχή και ομαλή έναρξη και 

διατήρηση μιας συζήτησης. Σε αυτούς τους τομείς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

αποτυγχάνουν και πολλές φορές παρερμηνεύουν τις κοινωνικές συμπεριφορές των 
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άλλων με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν ανάρμοστες αντιδράσεις 

(Παντελιάδου,Πατσιοδήμου& Μπότσας, 2004). Με άλλα λόγια δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν τα συναισθήματα και τους ρόλους που εμπεριέχονται σε μια μορφή 

επικοινωνίας με το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να χάνεται ο έλεγχος. 

Η. Η συναισθηματική κατάσταση 
 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, μπορεί 

να προκαλέσουν στον μαθητή ένα φάσμα συναισθηματικών διαταραχών, όπως 

επαυξημένο άγχος, χαμηλή αυτοεικόνα και καταστάσεις ματαίωσης ακόμα και 

κατάθλιψη(Κρόκου,2010). 

Το έντονο άγχος και η υπερβολική ανησυχία για την επίδοσή τους μέσα στην τάξη 

οδηγούν σε μειωμένα κίνητρα και καταστάσεις αποφυγής. Αυτή η επαναλαμβανόμενη 

διαδικασία επιφέρει έντονα αρνητικά συναισθήματα , τα οποία συσσωρεύονται και 

μπορεί να δημιουργήσουν, ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία, καταθλιπτικές 

καταστάσεις(Μπότσας,2008). 

Είναι σαφές από τις παραπάνω κατηγορίες δυσκολιών ότι θεωρείται επιτακτική η 

ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης , ιδιαίτερα με εναλλακτικούς διδακτικούς τρόπους που να 

μην θέτουν τον μαθητή στο επίκεντρο της τάξης. 

 

1.1.1.3. Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία σταΜαθηματικά- 
Δυσαριθμησία 

Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε πολλές υποομάδες με βάση τα γνωστικά τους ελλείμματα, τα 

οποία όμως δε φαίνονται να έχουν έναν κοινό πυρήνα. Η πιο διαδεδομένη απλή 

κατηγοριοποίηση, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από έρευνες γενετικών και  
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περιβαλλοντικών παραγόντων, διακρίνει τους μαθητές με αριθμητικές δυσκολίες σε δύο 

κατηγορίες: στην πρώτη εντάσσονται όσοι έχουν προβλήματα μόνο στα  μαθηματικά, 

ενώ στη δεύτερη τοποθετούνται όσοι εμφανίζουν και άλλες δυσκολίες, όπως δυσλεξία. 

Υπάρχουν παιδιά με δυσλεξία που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στα μαθηματικά ή 

που είναι , μάλιστα, εξαιρετικά προικισμένα στα μαθηματικά. Όμως περίπου 40% των 

δυσλεξικών μαθητών αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στα μαθηματικά. Οι πλέον συχνές 

δυσκολίες αφορούν στην ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται ότι έξι αντικείμενα είναι 

έξι χωρίς να τα μετρούν ένα ένα, την ικανότητά τους να μετρούν ανάποδα, να μετρούν 

δύο-δύο ή τρία τρία, να γράφουν αριθμούς με μηδενικά σε διάφορε θέσεις, τη δυσκολία 

στους νοητικούς υπολογισμούς, τη δυσκολία στην εκμάθηση της ώρας και τη δυσκολία 

στη χρήση χρημάτων και στον υπολογισμό στα ρέστα. 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά διακρίνονται 

γενικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε βασικές δεξιότητες (π.χ. μέτρηση, 

εκμάθηση προπαίδειας) και σε εκείνους των οποίων οι δυσκολίες αφορούν στη γνωστική 

επεξεργασία που συνδέεται με αυτές τις έννοιες (επίλυση προβλημάτων) (Παντελιάδου, 

2015). 

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού και τη 

δεξιότητα για απαρίθμηση-μέτρηση, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να 

εμφανίζουν αδυναμίες σε βασικές έννοιες, όπως η ταξινόμηση και η σειροθέτηση, ενώ 

συχνά δυσκολεύονται να ομαδοποιήσουν αντικειμενικά με βάση τα κοινά 

χαρακτηριστικά τους. Αυτές οι δυσκολίες είναι εμφανείς κυρίως στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού αλλά και αργότερα, καθώς η κατανόηση της ισοδυναμίας των κλασμάτων ή  
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των δεκαδικών αριθμών προϋποθέτει υψηλού επιπέδου ανάπτυξη και εσωτερίκευση της 

δεξιότητας για ταξινόμηση. 

Πολύ συχνά τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δυσκολεύονται στην 

ανάκληση των βασικών αριθμητικών δεδομένων (π.χ. στο άθροισμα στη δεκάδα ή στην 

εκμάθηση της προπαίδειας) καθώς και στη μετάβασή τους από την εφαρμογή απλών 

στρατηγικών αριθμητικών υπολογισμών σε πιο σύνθετες στρατηγικές. Ενώ οι τυπικοί 

μαθητές εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, μεταβαίνοντας σταδιακά από τις 

στρατηγικές «επιφανειακής επεξεργασίας» σε αντίστοιχες «βαθιάς επεξεργασίας» , οι 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθυστερούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση. 

Συνεχίζουν να βασίζονται στην απαρίθμηση με τα δάχτυλα ή στην απαρίθμηση από την 

αρχή, ακόμη κι απ’ τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, βελτιώνουν δύσκολα την αδυναμία 

τους στην ανάκληση των βασικών αριθμητικών δεδομένων και κάνουν πολλά 

υπολογιστικά λάθη που αφορούν τόσο στην ακρίβεια όσο και στην ταχύτητα κατά την 

εκτέλεση των πράξεων. Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ηλικίας 9-14 ετών κάνουν 

επίσης πολλά περισσότερα λάθη κατά την εκτέλεση πράξεων, τα οποία προκύπτουν από 

λάθη στον «δανεισμό» κατά την αφαίρεση, από λάθη στο «κρατούμενο» κατά την 

πρόσθεση και από την έλλειψη κατανόησης της θεσιακής αξίας των αριθμών καθώς και 

της λειτουργίας του μηδενός. 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δυσκολίες τους στην επίλυση προβλημάτων, όπου 

οι μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση του προβλήματος, στον εντοπισμό της 

άσχετης πληροφορίας όταν αυτή υπάρχει, στον εντοπισμό του ζητούμενου, όταν αυτό 

παρουσιάζεται στην αρχή και όχι στο τέλος του προβλήματος, και στην επιλογή της 

σωστής πράξης. Πολλές φορές οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόηση της μαθηματικής γλώσσας, ιδιαίτερα όσοι 

εμφανίζουν συγχρόνως και μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση. Σε περίπτωση 

μάλιστα κατά την οποία η διαδικασία επίλυσης απαιτεί πολλά βήματα, οι μαθητές αυτοί 

συχνά χρειάζονται εξωτερική καθοδήγηση προκειμένου να φτάσουν στο σωστό 

αποτέλεσμα, ακόμη κι όταν γνωρίζουν τη λύση των μεμονωμένων στοιχείων του  

προβλήματος. Πέρα απ’ τα σύνθετα προβλήματα, όμως, η επίδοσή τους είναι χαμηλή και 

σε προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

Ένας άλλος τομέας των μαθηματικών όπου οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κατασκευή και ερμηνεία 

γραφημάτων. Συνήθως ερμηνεύουν τα γραφήματα με βάση το μέγεθος των γραμμών, 

των ράβδων κ.λ.π., χωρίς να προσέχουν τι αντιπροσωπεύουν οι άξονες, ενώ 

δυσκολεύονται και στις συγκρίσεις των μεταβλητών που παρουσιάζονται σε ένα 

γράφημα. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά συχνά θεωρούν σωστή 

την πρώτη απάντηση που δίνουνε χωρίς να την επανεξετάζουν, και παραλείπουν 

συστηματικά να ελέγξουν τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν (Παντελιάδου,  

2015). 

Συνοπτικά, οι δυσκολίες μάθησης στην διδακτική ενότητα των μαθηματικών 

αποτελεί ίσως μια θεματική με τις λιγότερες μελέτες και έρευνες. Έως και την δεκαετία 

του ’90, οι περισσότερες μελέτες ήταν προσανατολισμένες στην αποσαφήνιση των 

δυσκολιών γύρω από την ανάγνωση και την γραφή. Ωστόσο, η όποια προσπάθεια 

κατανόησης του φαινομένου έχει αποτυπώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα μαθηματικά και αναφέρονται σε  
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συγκεκριμένες ικανότητες γνωστικού και αντιληπτικού περιεχομένου(Αγαλιώτης,2004). 

Αρχικά, να επισημανθεί ότι η διδακτική ενότητα των μαθηματικών αποτελεί ένα 

γνωστικό αντικείμενο, το οποίο προϋποθέτει την εκμάθηση κάποιων αναγκαίων 

μαθησιακών δεξιοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται με την ικανότητα για διαδοχική 

ακολουθία συμβόλων, ανεπτυγμένη αίσθηση προσανατολισμού και οργάνωσης του 

χώρου, οπτικοποίηση, δηλαδή να μπορεί ο μαθητής να δημιουργεί νοητικές 

αναπαραστάσεις των αριθμητικών συμβόλων, λογική εξαγωγή συμπερασμάτων, 

επαγωγική σκέψη(Νικολόπουλος,2016). 

Οι παραπάνω γνωστικές ικανότητες παρουσιάζουν ελλείμματα στους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία αποτυπώνονται ως Δυσαριθμησία. Τα ελλείμματα αυτά 

μπορούν να αποτελούν είτε γενικευμένα προβλήματα ,κατά την διαδικασία εκμάθησης 

των μαθηματικών είτε να επηρεάζουν συγκεκριμένες νοητικές διεργασίες κατά την 

εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. Συνήθως, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά παρουσιάζουν μια μειωμένη αίσθηση των αριθμητικών συμβόλων. Με άλλα 

λόγια δυσκολεύονται να κατανοήσουν πράξεις, να απομνημονεύσουν αριθμητικές 

έννοιες και αριθμούς και να ακολουθήσουν τα βήματα που απαιτούνται για την 

οργάνωση μιας μαθηματικής πράξης στο χαρτί (Τζιβινίκου,2015). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με δυσαριθμησία αποτυπώνονται μόλις στο 

6% του μαθησιακού πληθυσμού , με μεγαλύτερες όμως συνέπειες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αυτό συμβαίνει γιατί τα Μαθηματικά αποτελούν ένα γνωστικό αντικείμενο, 

αναγκαίο για την υλοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων (Νικολόπουλος,2016).  
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1.1.1.4. Το προφίλ των μαθητών με Δυσαριθμησία 
Κάποια γενικευμένα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το μαθησιακό προφίλ των 

μαθητών με δυσκολία στα μαθηματικά, θα μπορούσε να αποτυπωθούν(όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα) ανάλογα με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Δυσαριθμησίας 

ανά ηλικιακή κατηγορία. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε γενικές γραμμές προδιαθέτουν μια 

επικινδυνότητα αναφορικά με την ανάπτυξη δυσκολιών στην εκμάθηση των 

Μαθηματικών και αφορούν σε προβλήματα στην οπτική και χωρική αντίληψη καθώς και 

σε ακουστικό και γλωσσικό επίπεδο (Τζιβινίκου,2015). 

Ειδικότερα, η επιστημονική κοινότητα, έπειτα από έρευνες και μελέτες έχουν 

καταλήξει στα εξής χαρακτηριστικά (Πολυχρονοπούλου,2012; 

Μπότσας&Παντελιάδου,2007): 

 Δυσκολίες στην αντίληψη και την διάκριση μορφών. Οι μαθητές δεν μπορούν  

να αντιληφθούν μια πληροφορία όταν ταυτόχρονα παρουσιάζονται και άλλες 

παρόμοιες, με αποτέλεσμα να χάνεται η προσοχή και η συγκέντρωση και να μην 

ολοκληρώνεται η εργασία τους.. Επίσης, όταν εργάζονται στο χαρτί μπορεί να 

χάσουν το σημείο στο οποίο γίνεται η πράξη. Τέλος, μπορεί να μπερδεύουν 

μαθηματικά σύμβολά με γράμματα όπως π.χ. το σύμβολο της πρόσθεσης (+) με 

το γράμμα χ ή και καθρεπτίζουν μονοψήφιους αριθμούς όπως ο αριθμός 9 , τον 

οποίο αντιλαμβάνονται ως τον αριθμό 6. 

 

 Δυσκολία ακουστικής ικανότητας. Οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν 

μια προφορική οδηγία ή να ακούσουν προφορικά ένα μαθηματικό πρόβλημα, 

εφόσον χρησιμοποιούνται λέξεις που ηχούν παρόμοια. 
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 Δυσκολία στον συντονισμό στον χώρο και τον χρόνο. Η δυσκολία αυτή 

συναντάται συνήθως στην εκμάθηση της Γεωμετρίας. Αναφορικά με τον χρόνο 

δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην ώρα τους από το διάλλειμα, καθώς 

αδυνατούν και να κατανοήσουν την λειτουργία του ρολογιού. 

 Δυσκολία στον οπτικοκινητικό συντονισμό και στην λεπτή κινητικότητα. Με 

άλλα λόγια δυσκολεύονται να συντονίσουν αυτό που βλέπουν με αυτό που 

γράφουν, με αποτέλεσμα να εκτελούν με αργό ρυθμό την εργασία ή ακόμα και  

να μην την ολοκληρώνουν. 

 Δυσκολία στην μνήμη και στην σκέψη. Αδυνατούν να αποθηκεύσουν, να 

διατηρήσουν και να αποσύρουν από την μνήμη πληροφορίες και γνώσεις που 

έχουν ήδη αποκτήσει, βασικών για την εκτέλεση προβλημάτων και πράξεων. 

 Δυσκολία στην γλώσσα των μαθηματικών. Δυσκολεύονται να διακρίνουν τις 

σημαντικές και μη πληροφορίες που παρέχει ένα μαθηματικό πρόβλημα και να 

βρουν την κατάλληλη τεχνική για την επίλυση του. Επιπλέον, παρατηρείται μια 

αδυναμία αντίληψης πολλών διαφορετικών μαθηματικών όρων με όμοιο 

εννοιολογικό περιεχόμενο μέσα σε ένα πρόβλημα. 

 Δυσκολία στην εφαρμογή νέων αποκτηθέντων γνώσεων 

 
 Δυσκολία συγκέντρωσης και προσοχής. Αδυναμία παραμονής σε ένα διδακτικό 

έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η ανάληψη 

έργων μέσα στην τάξη. 

 Μεταγνωστική δυσκολία. Οι μαθητές αδυνατούν να εκτελέσουν τις μαθηματικές 

πράξεις χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές. Αντίθετα, χρησιμοποιούν πιο 
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απλουστευμένους τρόπους διαχείρισης του διδακτικού έργου και αδυνατούν να 

αξιολογήσουν το αποτέλεσμα ως προς την ορθότητα του. 

 Συναισθηματικές δυσκολίες. Παρατηρείται αυξημένο άγχος για την επίλυση 

προβλημάτων με ρυθμό ανάλογο της τάξης, με συνέπεια αυτό το άγχος να 

μετατρέπεται σε φόβο και άρνηση για την διδασκαλία των μαθηματικών 

 
 

 
Με βάση τις παραπάνω γνωστικές δυσκολίες, οι μαθητές με μαθησιακά ελλείμματα στα 

μαθηματικά μπορούν να διαχωριστούν σε αρκετές υποομάδες , ανάλογα με το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο εμφανίζεται περισσότερο η δυσλειτουργία. Σε άρθρο του, ο Αμερικανός 

Ψυχολόγος David Geary (2004) διέκρινε τρείς υποτύπους μαθητών με δυσκολίες σε 

συγκεκριμένες μαθηματικές λειτουργίες: 

Α. Μαθητές που δυσκολεύονται στην διαδικασία των μαθηματικών πράξεων και  
 

 προβλημάτων. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους σχετίζονται με την χρήση απλοϊκών 
 

μεθόδων επίλυσης προβλημάτων και πράξεων, δυσανάλογων με την ηλικιακή τους 

ομάδα. Ταυτόχρονα διακρίνεται η παρουσία λαθών κατά την διαδικασία, η αργή 

αντίληψη μαθηματικών εννοιών και η δυσκολία στο να ακολουθηθούν συγκεκριμένα 

βήματα. Παρόλο που παρατηρείται μια βελτίωση καθώς προχωρούν τις τάξεις, ωστόσο 

οι τεχνικές που ακολουθούν παραμένουν πίσω σε σχέση με αυτές των συνομηλίκων 

τους. 

Β. Μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην σημασιολογική μνήμη. Δηλαδή, στο 
 

μέρος εκείνο, στο οποίο αποθηκεύονται όλες οι αποκτηθείσες γνώσεις καθώς το άτομο 

αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του. Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές παρουσιάζουν 

μειωμένη ανάκληση γνώσεων σχετικών με τα Μαθηματικά, με αποτέλεσμα η γενικότερη  
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εικόνα τους σχετικά με την επίδοση μέσα στην τάξη να είναι φτωχή και να σημειώνουν 

αρκετά μικρή βελτίωση κατά την ακαδημαϊκή τους πορεία. 

Γ.   Μαθητές με δυσκολία οπτικής και χωρικής αντίληψης. Δυσκολεύονται να 
 

τοποθετήσουν χωρικά τους αριθμούς και να προβούν σε αναπαράσταση αριθμητικών 

πληροφοριών και σχέσεων. 

 
 
 
 
 
 

1.2. Μουσικοκινητική και Μαθηματικά 
Σε μια προσπάθεια σύγκρισης των δυο όρων , θα αποτυπωνόταν η άποψη ότι τα 

Μαθηματικά και η Μουσική αποτελούν δυο χώρους με διακριτές αρχές μεταξύ τους. 

Αποτελούν δυο πεδία με διαφορετικές οπτικές. Από την μία, τα Μαθηματικά αποτελούν 

μια επιστημονική μελέτη, που καθορίζεται από την τάξη, την πειθαρχία και τους ακριβείς 

υπολογισμούς. Από την άλλη, η τέχνη της μουσικής αποτελεί ένα πεδίο με 

εκφραστικότητα και δημιουργικότητα. Ωστόσο, και τα δυο πεδία αποτελούν  μορφές, 

που συμπληρώνουν την εικόνα του ανθρώπινου πολιτισμού, καθώς υπήρξαν και 

συνδεόταν μεταξύ τους για χιλιάδες χρόνια. Η μουσική έχει αρκετά μαθηματικά 

χαρακτηριστικά και τα μαθηματικά πρεσβεύουν αρκετές αρχές της μουσικής επιστήμης 

(Saloni,2010). Η σύνδεση των δύο πεδίων πραγματοποιήθηκε από τον Πυθαγόρα, 

φιλόσοφο και μαθηματικό, ο οποίος θεωρούσε ότι η μουσική αποτελεί μια μαθηματική 

επιστήμη καθώς εξέφραζε την αρμονική σχέση μεταξύ των αριθμών. Επιπλέον, 

υποστήριζε ότι το σύμπαν και οι πλανήτες περιστρέφονται με τρόπο αρμονικό, 

παράγοντας ήχους που δεν είναι δυνατόν να τους ακούσουμε. Με παρόμοιο αρμονικό 

τρόπο, κινείται και η ανθρώπινη ψυχή (Γρίβας,2012). Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι  η 
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μουσική αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, κατέχοντας σημαίνοντα ρόλο στην 

κοσμογονία. 

Η μουσική αποτελεί μια εξαιρετική μορφή τέχνης, ιδανική για την διδακτική των 

Μαθηματικών καθώς περιλαμβάνει έννοιες όπως ο ρυθμός, η μελωδία κτλ. , οι οποίες 

σχετίζονται με τους αριθμούς, τις αριθμητικές πράξεις και σχέσεις. Από αυτήν την άμεση 

σχέση ο μαθητής θα μάθει με έναν τρόπο πιο ευχάριστο αλλά και σχετικό με την 

διδακτική ενότητα των Μαθηματικών (Songetal.,2013). 

Αρκετές έρευνες έχουν επισημάνει την σχέση της κίνησης και του χορού με την  

εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών. Σε άρθρο της η Marie Watson (2004), αναφέρει 

τους τρόπους με τους οποίους ο δεσμός μεταξύ της κίνησης και του χορού με τα 

μαθηματικά, δύναται να αξιοποιηθούν σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ίδια, 

υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις πτυχές των μαθηματικών που έρχονται να συναντήσουν 

την κίνηση και τον χορό: η χωρική εξερεύνηση, ο ρυθμός, ο συμβολισμός και η δομή του 

χορού. Η χωρική εξερεύνηση λαμβάνει χώρα με μια μορφή τριών διαστάσεων καθώς το 

σώμα αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον γύρω του, προς όλα τα επίπεδα και τις 

κατευθύνσεις. Μέσα από την κίνηση και την αξιοποίηση του σώματος το παιδί 

ανακαλύπτει τα γεωμετρικά σχήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον του. Ο ρυθμός μιας 

κίνησης έρχεται να συντονιστεί με τα κιναισθητικά και μουσικά ερεθίσματα. Το κάθε 

άτομο ανταποκρίνεται με αυθόρμητο και φυσικό τρόπο σε κάποιον ρυθμό είτε 

αισθανόμενο την ενέργεια που δίνει είτε χρησιμοποιώντας την κίνηση για να την 

εκφράσει. Σε μαθηματικούς όρους, ο ρυθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκμάθηση μαθηματικών εννοιών χρησιμοποιώντας την κίνηση και τα ρυθμικά μοτίβα. Το 

ίδιο το σώμα προσφέρει αυτήν την δυνατότητα κατανόησης χωρίς περίπλοκες μορφές 
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μάθησης. Η δομή του ίδιου του χορού και της κίνησης εμπεριέχει συμβολικές 

αναπαραστάσεις και γραφήματα. Ένας χορός ή μια μουσικοκινητική δραστηριότητα 

απαιτεί συνδυασμό κινήσεων ακόμη και σε ομάδες γεγονός που προσφέρει στον μαθητή 

μια αμεσότητα στην μαθηματική διδακτική. Τέλος, η σχέση ανάμεσα στην κίνηση και τα 

μαθηματικά, εμπεριέχει διεργασίες όπως την κινητοποίηση, την μνήμη, τον συντονισμό, 

την σκέψη. Πριν την πραγματοποίηση οποιαδήποτε κινητικής δραστηριότητας απαιτείται 

η συμβολική αναπαράσταση του σε χαρτί ή σε προφορικό λόγο. 

 
 

 
Η μουσικοκινητική ως διδακτικό εργαλείο των Μαθηματικών 

 

Πέραν των μελετών για την δυναμική σχέση των μαθηματικών με την μουσική, 

αρκετοί ερευνητές εστίασαν στην σχέση των δυο πεδίων ως προς την αναπτυξιακή 

εξέλιξη του μαθητή μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Οι μελέτες κατέδειξαν 

μια σημαντική επίδραση της μουσικής στην ανάπτυξη των εγκεφαλικών διεργασιών και 

της εν γένει ικανότητας στην επίδοση των μαθηματικών. Για αυτόν τον λόγο θεωρείται 

σημαντική η εμπλοκή της μουσικής στο πρόγραμμα σπουδών, ήδη από την πρώιμη 

ηλικία. Η έκθεση σε μουσικά ερεθίσματα και η δημιουργία αυτοσχέδιων τραγουδιών και 

στίχων με μελωδικότητα, βρέθηκε ότι προωθεί την ανάπτυξη νευρώνων στον εγκέφαλο, 

που εμπλέκονται στην διαδικασία επίλυσης μαθηματικών συλλογισμών(Kells,2008). 

Τα μαθηματικά αποτελούν μια διδακτική ενότητα με πολύπλοκη μορφή, καθώς 

απαιτείται η διδασκαλία εννοιών, δύσκολων στην κατανόηση και με την παράλληλη 

εφαρμογή σύνθετης σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι για τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και ιδιαίτερα στα Μαθηματικά, η απόκτηση της γνώσης φαντάζει αδύνατη. Το 

γεγονός αυτό έρχεται να ενισχυθεί και από την παραδοσιακή διδακτική, η οποία 
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προσεγγίζει μαθησιακά με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως των 

δυσκολιών και του βαθμού αντιληπτικότητας (Song&Tilman,2015). Όταν οι μαθητές 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες ,που δεν έχουν ουσιαστική 

εφαρμογή στην καθημερινή του ζωή, το κίνητρο για μάθηση μειώνεται, γεγονός που 

οδηγεί σε περεταίρω ελλείμματα στην απόκτηση της μαθηματικής γνώσης. Ένας τρόπος 

να μειωθεί το άγχος τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών είναι να 

προσφερθούν μορφές διδασκαλίας που να επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων 

μέσα από προσομοιώσεις, προκλήσεις στην διδακτική και μουσικές δραστηριότητες και 

παιχνίδια (Songetal., 2016). Για όλους αυτούς τους λόγους, η σύγχρονη  παιδαγωγική 

έχει στραφεί σε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, όπως η εμπλοκή της μουσικής και  

της κίνησης σε διαθεματικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

 

1.2.1. Η συμβολή της μουσικής στη μάθηση 

Ήδη από την αρχαιότητα, η εμπλοκή της μουσικής στο εκπαιδευτικό σύστημα 

αποτελούσε μέγιστης σημασίας, η οποία καταδείχθηκε από αρκετούς φιλόσοφους της 

εποχής όπως ο Πλάτωνας και ο Δάμων, δάσκαλος του Σωκράτη. Ο Δάμων μιλούσε για 

έναν άθραυστο δεσμό μεταξύ της μουσικής και της εκπαιδευτικής διάστασης που 

κατείχε. Από την άλλη, ο Πλάτωνας τόνιζε ότι η Μουσική αποτελούσε το καλύτερο 

εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχέση με τις υπόλοιπες τέχνες. Ο Αριστοτέλης είναι αυτός που 

θα δώσει έμφαση στην συναισθηματική επιρροή της μουσικής, ως ένα εργαλείο που 

προσφέρει ψυχαγωγία, χαλάρωση και επηρεάζει με δημιουργικό τρόπο την διαμόρφωση 

του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του ατόμου(Gojmerac,2018). H Μουσική, 

επομένως, αντιπροσωπεύει το άτομο που ενεργεί, αισθάνεται και δημιουργεί σκέψεις. 

Οι Έλληνες της Αρχαίας Ελλάδας είχαν εξοικειωθεί με το γεγονός ότι η μουσική αποτελεί 
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ένα θεραπευτικό μέσο της ψυχής και ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 

εργαλείο(Καρτατσίδου,2004). 

Σήμερα, φαίνεται ξεκάθαρα η επιρροή που είχαν οι ανωτέρω τοποθετήσεις των 

αρχαίων φιλοσόφων για την μουσική, μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την 

επιρροή που έχει στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτές οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα 

μουσικά ερεθίσματα διεγείρουν τα μέρη του εγκεφάλου, διευκολύνοντας , σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, την διατήρηση και την απομνημόνευση της γνώσης. Σε αυτήν την 

διαδικασία εμπλέκονται γνωστικές λειτουργίες όπως η συγκέντρωση, η προσοχή, η 

αντίληψη. Το παιδί, θα εκτελέσει επομένως, με έναν πιο δημιουργικό και ευχάριστο 

τρόπο, όλες τις διδακτικές διαδικασίες, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και την 

συναισθηματική του ωριμότητα (Gojmerac,2018). Τα πιο πολλά ευρήματα, με κοινό 

παρονομαστή, γύρω από την συμβολή της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

αναφέρουν το γεγονός ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται με πιο γρήγορο τρόπο στα 

μουσικά ερεθίσματα και εμφανίζουν βελτίωση: στην μνήμη, στον οπτικοκινητικό 

συντονισμό και στην ανάπτυξη των αισθήσεων. Επιπλέον, αυξάνεται η ευφυΐα τους, 

μειώνεται το άγχος για την επίδοσή τους σε δύσκολες διδακτικές ενότητες ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνεται η σχολική τους ετοιμότητα(Γιαμάλογλου,2005). 

Τέλος, συγκεντρώνοντας τα οφέλη της μουσικής εκπαίδευσης στο σχολικό χώρο, θα 

λέγαμε ότι (National Association of music education): 

 Η εμπλοκή της μουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία βελτιώνει τις γλωσσικές 

ικανότητες ενός μαθητή και την ανάπτυξη της σκέψης του, αποτυπώνοντας πιο 

εύκολα πληροφορίες και γνώσεις 

 Βελτιώνονται οι μνημονικές ικανότητες 
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 Προσφέρονται κίνητρα για καλύτερη επίδοση στην ίδια την μουσική ή στις 

διδακτικές ενότητες στις οποίες χρησιμοποιείται η μουσική ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής νιώθει ότι μπορεί να πετύχει και 

οδηγείται με θετική στάση προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς εμπλέκεται 

ενεργά στην διδακτική διαδικασία 

 Αναπτύσσονται οι αισθήσεις και ο οπτικοκινητικός συντονισμός 
 

 Διαμορφώνονται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα, μέσα από τηνομαδική 

δραστηριότητα, γεγονός με πολλά οφέλη για την κοινωνία εν γένει 

 Προωθείται η   συναισθηματική ανάπτυξη,   με τον μαθητή να εμφανίζει 

ενσυναίσθηση, μειωμένο άγχος και βελτιωμένη αυτοεκτίμηση 

 Προωθείται η ενεργή και η ευχάριστη μάθηση διδακτικών ενοτήτων, όπωςτα 

Μαθηματικά 

 Αναπτύσσεται η φαντασία και η δημιουργικότητα, πεδία χρήσιμα σε όλεςτις 

πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Προσφέρει χαλάρωση και εκτόνωση της συσσωρευμένης ενέργειας, ιδιαίτερα σε 

παιδιά που αντιμετωπίζουν πιθανές δυσκολίες στην μάθηση 

 Διδάσκεται ένας τρόπος μάθησης βασιζόμενος στην πειθαρχία καιστην 

ακολουθία κανόνων 

 Αναπτύσσεται η νοημοσύνη σε πολλαπλά επίπεδα 
 

 Προωθείται η ομαδικότητα και η συνεργασία. Αυτό εξυπηρετεί τα παιδιά με 

δυσκολίες, τα οποία, σε μια παραδοσιακά φτιαγμένη διδακτική διαδικασία, θα 

ενεργούσαν ατομικά με τις δυσκολίες τους να βρίσκονται στο επίκεντρο της τάξης 
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Στα παραπάνω να προστεθεί και η σημαντικότητα που έχει η μουσική στην 

διδασκαλία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ήπιες ή πιο σοβαρές, καθώς τους βοηθά να 

εξελιχθούν οι αισθητηριακές τους ανάγκες και να βιώσουν εμπειρίες μέσω των 

αισθήσεων. Έχει καταδειχθεί ότι η μουσική, ειδικότερα στην ειδική αγωγή, στοχεύει στην 

ανάπτυξη όλων των γνωστικών λειτουργιών του παιδιού όπως η συγκέντρωση, η μνήμη, 

η προσοχή και η αντίληψη. Επομένως αποτελεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για 

την εκμάθηση και την προώθηση γνώσεων σε διδακτικές ενότητες του 

σχολείου(Κερεζίδου,2010). 

 

1.2.2. Η έννοια της μουσικοκινητικής αγωγήςστο 
σχολείο 

Η μουσικοκινητική αγωγή αποτελεί μια έννοια που περιλαμβάνει τον συνδυασμό 

της κίνησης και της μουσικής, με απώτερο στόχο την δημιουργία αυθόρμητων κινήσεων 

προς την καλύτερη εμπέδωση της γνώσης(Μαρκοπούλου &Βαρελάς,2001). Η 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσέγγιση προσφέρει στο παιδί μια ολοκληρωμένη μορφή 

μάθησης, εξασκώντας παράλληλα την σωματική και την πνευματική του κατάσταση. Ήδη 

από την πρώιμη ηλικία , τα παιδιά έχουν μια έμφυτη τάση προς την οποιαδήποτε μορφή 

κίνησης στο άκουσμα της μουσικής, γεγονός που σταδιακά μπορεί να αναπτυχθεί με το 

πέρασμα της ηλικίας σε ιδιαίτερα δημιουργική διαδικασία(Καραδήμου-Λιάτσου,2003). 

Μέσα από δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα τα παιδιά δύναται να αποκτήσουν 

μουσική καλλιέργεια και να οδηγηθούν στην απόκτηση της γνώσης με δημιουργικό 

τρόπο γεμάτο φαντασία και διασκέδαση. το παιχνίδι στην μουσικοκινητική αγωγή παίζει 

κυρίαρχο ρόλο καθώς το παιδί, παίζοντας, αντιλαμβάνεται καλύτερα το σώμα του και 

μαθαίνει να το προσαρμόζει ανάλογα με τον χώρο, μέσα στον οποίο κινείται. 

Δημιουργείται έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού αλλά και η εικόνα που έχει για 
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τους άλλους και τον κόσμο γύρω του. Αυτή η δόμηση, βασίζεται στην ενεργή κοινωνική 

αλληλεπίδραση , την δημιουργική έκφραση, την ανάπτυξη του προσανατολισμού και την 

αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους (Gee,2013). 

Ο ρυθμός 

Ο ρυθμός αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε κινητικής δραστηριότητας και 

αναγνωρίζεται ως ένας παράγοντας της ανθρώπινης ανάπτυξης, της απόδοσης και της 

μάθησης δεξιοτήτων. Η οποιαδήποτε μορφή κίνησης, η οποία στηρίζεται σε έναν ρυθμό, 

καθιστά ικανό ένα παιδί να εκτελέσει με μεγαλύτερη επιδεξιότητα δραστηριότητες και 

καθήκοντα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την κινητική του ανάπτυξη. Η ικανότητα 

ρυθμικής κίνησης ορίζεται ως μια διαδικασία συγχρονισμού των κινήσεων του σώματος 

με ένα ακουστικό ή μουσικό ερέθισμα. Συνήθως αποτελεί μια έμφυτη δραστηριότητα, 

που απαντάται αμέσως μετά την εμφάνιση του ακουστικού ερεθίσματος(Pollatou et al., 

2012). 

Η έννοια του ρυθμού συναντάται για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα, 

προερχόμενη από το ρήμα «ρέω», που σημαίνει κινούμαι και προχωράω με 

συντονισμένες κινήσεις. Το παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, δείχνει να ανταποκρίνεται με 

αποτελεσματικότητα στην έννοια του ρυθμού, ακολουθώντας ένα μουσικό μοτίβο και 

προσπαθώντας να το αποτυπώσει με κινήσεις. Η ανάπτυξη του ρυθμού αποτελεί 

πρωταρχικής σημασίας για την μουσικοκινητική αγωγή καθώς αποτελεί το πρώτο 

στοιχείο που θα πρέπει να έχει αποκτήσει το παιδί για να ανταποκριθεί στις 

δραστηριότητες (Χαραλάμπους,2008). Οι περισσότερες μέθοδοι μουσικοκινητικής 

αγωγής στηρίζονται στην έννοια του ρυθμού, αξιοποιώντας την για την ανάπτυξη της 

γλωσσικής ικανότητα, της δημιουργικής σκέψης και της εκφραστικότητας της κίνησης. Η 

προδιάθεση του παιδιού στον ρυθμό και η έμφυτη τάση του για το παιχνίδι, καθιστούν 
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αυτές τις μεθόδους τις πλέον αποτελεσματικές σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Και όχι 

άδικα, καθώς ο ρυθμός συναντάται σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης 

καθημερινότητας, όπως στην κίνηση και την ομιλία αλλά και σε πτυχές όπως στην 

αντιληπτικότητα της ώρας και τους δείκτες του ρολογιού, στην εναλλαγή της ημέρας και 

της νύκτας, στην ισορροπία στην κίνηση σε κάθε βηματισμό του ανθρώπου (Ρεράκη, 

2011). 

Στα πλαίσια της μουσικοκινητικής αγωγής, το κάθε παιδί μαθαίνει, έχοντας τον 

δικό του προσωπικό ρυθμό και έναν μοναδικό τρόπο αντιληπτικότητας των μουσικών 

ερεθισμάτων. Η κατεύθυνση προς την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική μάθηση, 

ενισχύεται από την ταυτόχρονη χρήση του πνεύματος και του σώματος. Το παιδί 

μαθαίνει να κινείται ρυθμικά με αυθορμητισμό και όχι με παθητικότητα και μιμούμενο 

τις κινήσεις των άλλων. Αυτό, αναμφισβήτητα οδηγεί σε μια ελεύθερη ανάπτυξη της 

εκφραστικότητας του σώματος, μοναδική για κάθε παιδί(Παπανικολάου,2009). 

 
 

 
Η κίνηση 

Η κίνηση σε συνδυασμό με την μουσική αποτελεί μια από τις πιο σπουδαίες 

μορφές εκπαίδευσης δια μέσω της μουσικής και μπορεί να περιγραφεί ως κινητική 

εκφραστικότητα. Η έννοια της κίνησης στα μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα προωθεί 

την γενικότερη ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Εξαλείφεται το στρες, το άγχος 

και η νευρικότητα, δίνοντας την δυνατότητα της απελευθέρωσης του παιδιού στην 

πρωτοβουλία για την φυσική ανάγκη της αυτοέκφρασης και της δημιουργικότητας. Το 

παιδί μέσα στο πλαίσιο αυτής της απελευθέρωσης ανακαλύπτει το σώμα του, 
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αντιδρώντας με κινήσεις σε ηχητικά ερεθίσματα και συντονίζοντας την κίνησή του με τις 

κινήσεις των άλλων παιδιών (Kolodziejskietal., 2014). 

Ως κίνηση νοείται η κινητική δραστηριότητα ή ο χορός σε μια συγκεκριμένη 

μελωδία, η εκτέλεση δραματοποίησης στου στίχους ενός τραγουδιού αλλά και η 

παράλληλη εκτέλεση μελωδίας και ηχηρών κινήσεων. Η κίνηση από μόνη της εμπεριέχει 

μια μουσικότητα και αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μουσικοπαιδαγωγούς 

ώστε να διδάξουν διάφορες έννοιες και να μεταφέρουν την γνώση. Εξάλλου, η κίνηση 

αποτελεί και αυτή ένα έμφυτο χαρακτηριστικό των παιδιών, που εκδηλώνεται μέσα από 

τις παιγνιώδης δραστηριότητες (Βετουλάκη,2007). Η μουσική με την κίνηση αποτελούν 

μια ενιαία ενότητα, καθώς όταν ένα παιδί ακούει μουσική αυτόματα εκτελεί κινήσεις σε 

μεγάλο ή μικρό βαθμό. Αυτή η σχέση ανάμεσα στην μουσική και την κίνηση αποτελείται 

από δυο άκρα. Από την μία μπορεί να υπάρξει κίνηση στο άκουσμα ενός μουσικού 

ερεθίσματος αλλά και η κινητική δραστηριότητα που μπορεί να εμφανιστεί πριν την 

μουσική, δύναται να αποτελεί ένα ερέθισμα για την δημιουργία μιας μελωδίας. 

Η κινητικότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός μουσικοκινητικού 

προγράμματος μπορεί να αποτελείται από επιτόπιες κινήσεις αλλά και σε κινητική 

δραστηριοποίηση μέσα στον χώρο. Επιπλέον, μπορεί να αφορούν όλο το σώμα ή μέρη 

αυτού όπως π.χ. το κούνημα των χεριών ή των ποδιών. Τέλος, μπορεί να είναι 

κατευθυνόμενη και προσανατολισμένη προς μια μεριά και σε διάφορα επίπεδα π.χ. 

ψηλά ή χαμηλά (Μαρκοπούλου &Βαρελάς,2001). 

Η εκφραστικότητα μέσα από την κίνηση, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 

που μπορεί να αποκτηθεί όταν το παιδί μπορέσει να : α) συνειδητοποιήσει την εικόνα 

του σώματος του. Να κατανοήσει δηλαδή από μια μεριά του σώματος θα ξεκινήσει η 
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κίνηση, β) κινείται σε αργό ή γρήγορο ρυθμό, γ) κινείται μέσα στον χώρο με άνεση αλλά 

και προς όλες τις κατευθύνσεις, δ) χρησιμοποιεί όλα τα επίπεδα του χώρου, κινούμενο 

από τα ψηλά στα χαμηλά, ε) ελέγχει την σωματική του δύναμη και το βάρος του, 

εκτελώντας κινήσεις με βαριά ή ελαφριά μορφή, στ) μετακινείται μέσα στον χώρο και 

από την μία μεριά στην άλλη ε εναλλαγή κινήσεων. Δηλαδή να μπορέσει να συνδυάσει 

τον βηματισμό, το τρέξιμο και το περπάτημα, ζ) σταματήσει όταν υπάρξει το πρόσταγμα 

από τον παιδαγωγό σε όποια κινητική φάση και αν βρίσκεται, η) συνεργαστεί κινητικά με 

τα άλλα παιδιά και να μπορέσει να συντονίσει τις κινήσεις του με τους άλλους 

(Σέργη,2003). 

 
 

 
Η δημιουργικότητα και η φαντασία 

Η δημιουργικότητα αποτελεί ένα στοιχείο που αρχίζει να απασχολεί τους 

μουσικούς παιδαγωγούς από τις αρχές του 20ου αιώνα. Σαν έννοια καθορίστηκε εξαρχής 

από την μουσική παιδαγωγό Satis Coleman. Για την ίδια, το παιχνίδι που προάγει την 

δημιουργικότητα και την φαντασία, έχει ευεργετικές ικανότητες, καθώς μειώνει το άγχος 

και το παιδί είναι ικανό να αντιμετωπίσει στρεσογόνες καταστάσεις με έναν πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί πυρήνα της σημερινής εκπαίδευσης 

μέσω της μουσικής (Plummer,2013). 

Το στοιχείο της δημιουργικότητας στην μουσική παιδαγωγική, συμπεριέλαβε τον 

αυτοσχεδιασμό και τον πειραματισμό στα πλαίσια του σχολείου, αναδεικνύοντας την 

μουσικότητα, που κάθε παιδί κατέχει μέσα του. Αυτό συνεπάγεται μια ολόπλευρη και 

δημιουργική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, που θα είναι πάντα 

συνυφασμένη με την ευεργετική δράση της εκτέλεσης μουσικών δραστηριοτήτων. Η 
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δημιουργικότητα αποτελεί μια έμφυτη τάση των παιδιών, που ξεδιπλώνεται  μέσα από 

το παιχνίδι με εκφραστικότητα και φαντασία. Τα παιδιά είναι ικανά να φαντάζονται και 

να εκτελούν μουσικές δραστηριότητες , κάνοντας χρήση απλών βοηθητικών μέσων 

(Κανελλόπουλος,2009). Οι δημιουργικές δραστηριότητες που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια ενός μουσικοκινητικού προγράμματος αποτελούν τα 

ρυθμικά χτυπήματα με τα χέρια ή τα πόδια, η δημιουργία αυθόρμητων τραγουδιών και 

στίχων, η δραματοποίηση ιστοριών, η χρήση μουσικών οργάνων αυτοσχέδιων και μη, η 

μίμηση φωνών κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να προωθήσουν την πνευματική 

ανάπτυξη των παιδιών (Σέργη,2003). 

Η δημιουργικότητα συνδέεται με έναν άμεσο τρόπο με την φαντασία, δηλαδή την 

ικανότητα του ατόμου να πλέκει στο μυαλό του ιστορίες και σενάρια που δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι που 

δημιουργούνται οι ιδέες και μετουσιώνονται σε δημιουργικές πράξεις. Ένα παιδί είναι 

ικανό να αντιδρά με αυθορμητισμό και δημιουργικότητα ανά πάσα στιγμή και σε 

οποιοδήποτε ερέθισμα, γεγονός που δεν πρέπει να αγνοείται σε μια διδακτική 

προσέγγιση (Διονυσίου,2008). 

 
 

 
Ο αυτοσχεδιασμός 

Ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί ένα στοιχείο, το οποίο με την σωστή καθοδήγηση, 

μπορεί να καλλιεργηθεί και να οδηγήσει σε επιτυχημένες μουσικές δραστηριότητες. 

Αποτελεί και αυτό ένα έμφυτο στοιχείο του ατόμου. Με τον όρο, νοείται κάθε κινητική 

δραστηριότητα που αποτελείται από την μίμηση, τον πειραματισμό και την εξερεύνηση 

μουσικών ερεθισμάτων. Η μίμηση αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, 
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που φέρνει πιο κοντά το παιδί στην εξερεύνηση των στιγμών και την οικοδόμηση 

βιωματικών εμπειριών ( Μαρκοπούλου-Βαρελάς, 2001). 

 

 
Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η μουσικοκινητική αγωγή στοχεύει να 

επιφέρει αλλαγές σε τρείς βασικούς τομείς: Ψυχοκινητικός, Συναισθηματικός και 

Γνωστικός. Στον ψυχοκινητικό τομέα οι μαθητές καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες 

λεκτικής και μη επικοινωνίας μέσα από στοιχεία που αφορούν τον ρυθμό και την κίνηση. 

Η επίτευξη μιας εκφραστικής κινητικότητας θα οδηγήσει στην ανάπτυξη καλών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στον συναισθηματικό τομέα, οι στόχοι αφορούν την 

δημιουργία ενός πλαισίου όπου ο μαθητής θα νιώθει χαρά και ικανοποίηση από την 

επίδοσή του στις δραστηριότητες κίνησης και ρυθμού ενώ θα μπορεί να εκφραστεί 

συναισθηματικά με έναν πιο ομαλό τρόπο. Τέλος ,στον γνωστικό τομέα, οι μαθητές 

μπορούν μέσα από ένα ευχάριστο περιβάλλον να κατανοήσουν έννοιες σχετικές με την 

μουσική και την κίνηση αλλά και έννοιες σε γνωστικά αντικείμενα στα οποία θα 

εμπλακούν δραστηριότητες, την πιο εύκολη προώθηση της γνώσης(Ντάνης,2010).  

 

1.2.3. Η εφαρμογή της μουσικοκινητικής αγωγήςστην 
ειδική αγωγή 

Η αξία της πολυαισθητηριακής προσέγγισης στην διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες 

Η βασική ιδέα ότι η διαδικασία της μάθησης ,η οποία διέρχεται μέσα από τις 

αισθήσεις, αναπτύσσει το μνημονικό σύστημα, αποτελεί μια παραδοχή με  μακρά 

ιστορία στον χώρο της παιδαγωγικής. Η μνήμη εξασκείται μέσα από τις 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες καθ’ όλη την διάρκεια της παρέμβασης. Σύγχρονοι, 

οδηγοί παιδαγωγικής αναφέρουν μια σειρά από τεχνικές πολλαπλών αισθήσεων, 

προκειμένου η μάθηση να έχει περισσότερο πλούσιο περιεχόμενο και να αποτελεί μια 
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ενθαρρυντική διαδικασία για τους μαθητές. Ο όρος επομένως αναφέρεται σε μια 

διαδικασία, η οποία συνδυάζει δύο ή περισσότερες αισθητηριακές διεργασίες, όραση, 

ακοή, κίνηση, με απώτερο σκοπό την αντιληπτικότητα ή την έκφραση της γνώσης. Η 

χρήση οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών μεθόδων αποτελεί ένα ισχυρό 

εκπαιδευτικό εργαλείο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς τους βοηθούν να 

κατανοήσουν την γνώση με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που προσφέρονται σε 

μια παραδοσιακή διδασκαλία (Obaid,2013). 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι ένα καλά σχεδιασμένο πολυαισθητηριακό 

περιβάλλον, όπως αυτό της μουσικοκινητικής αγωγής, δύναται να προσφέρει την γνώση 

με αποτελεσματικότερο τρόπο σε σχέση με την απλή προφορική απόδοση της. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο κάθε μαθητής μαθαίνει με έναν τρόπο 

διαφορετικό, και στις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών αυτός ο τρόπος μπορεί 

και να μην επιτευχθεί, μέσα από την παραδοσιακή διδασκαλία. Επομένως, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη το διαφορετικό στυλ μάθησης του κάθε παιδιού, αναλόγως των 

δυσκολιών του και να ακολουθείται ένα ελκυστικό στυλ διδασκαλίας, με εναλλακτικές 

επιλογές (Obaid,2013). Στην περίπτωση της μουσικοκινητικής αγωγής, η χρήση μουσικών 

παιχνιδιών και διαφόρων μέσων εξυπηρετεί την διδακτική ανάγκη το παιδί να μπορεί να 

συνδέσει την γνώση με αυτά που ήδη ξέρει , μέσα από έναν τρόπο ευχάριστο, 

δημιουργικό και χωρίς περιττές πληροφορίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, η σχολική επίδοση 

δύναται να βελτιωθεί, καθώς επιτυγχάνεται η πρόσληψη της γνώσης σε σταδιακά μέσω 

της βιωματικής εμπειρίας. 

Συνοπτικά, οι βασικές αρχές της πολυαισθητηριακής προσέγγισης αφορούν : α) η 

απόκτηση της γνώσης πραγματοποιείται με τρόπο συστηματικό μέσω της πρόσβασης της 
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πληροφορίας διαμέσων οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών εμπειριών, β) το παιδί 

αντιμετωπίζεται ως μοναδική προσωπικότητα, έχοντας ξεχωριστές ανάγκες και 

ξεχωριστό τρόπο μάθησης, γ) το παιδί ικανοποιείται μέσα από δημιουργικές 

δραστηριότητες που αναπτύσσουν πολύπλευρα τομείς όπως ο συναισθηματικός τομέας 

, δ) το παιδί αυτονομείται καθώς η διδασκαλία εμφανίζεται εξατομικευμένη.  
 

Ο βιωματικός τρόπος μάθησης 
 

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στην επιρροή που έχουν οι 

εμπειρικές δραστηριότητες στην αποτελεσματική μάθηση, στο πλαίσιο διαφόρων 

γνωστικών αντικειμένων. Η εμπειρική μάθηση συνδέει τον μαθητή με την  σχολική 

πράξη, την καθημερινή ζωή και την κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί έναν 

εναλλακτικό τρόπο μάθησης που ξεφεύγει από τα θρανία, τα σχολικά εγχειρίδια, την 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία και την αυστηρή απομνημόνευση της γνώσης (Τριλίβα 

&Αναγνωστοπούλου,2008). Οι τρεις βασικότερες προσεγγίσεις προέρχονται από τους 

Dewey, Lewin και Piaget. Ο Dewey αναφέρει ότι η πραγματική κατάκτηση της γνώσης 

πραγματοποιείται μέσα από την εμπειρία. Ο Lewin αναφέρει ότι η γνώση κατακτάται 

μέσα από την σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Η προσωπική εμπειρία είναι αυτή που 

θα οδηγήσει στην τελική διαμόρφωση της γνώσης. Τέλος, ο Piaget αναφέρει ότι η γνώση 

αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του. Στο σχολικό 

πλαίσιο, η βιωματική μάθηση έρχεται να ενισχύσει την δημιουργικότητα, την προσωπική 

ανάπτυξη, την φαντασία και την κριτική σκέψη του παιδιού(Δεδούλη,2002). 

Οποιαδήποτε παρέμβαση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με τρόπο που 

να συνδέει τους μαθητές με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, η 

αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων κρίνεται από την παρακίνηση του 
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μαθητή σε αποτελεσματικές πρακτικές που να έχουν κάποιο νόημα για τον ίδιο 

(Georgopoulos et al., 2011). Το σχολικό πλαίσιο είναι υπεύθυνο να καλύπτει τις ανάγκες 

των μαθητών μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο παρέχει υποστήριξη και τις κατάλληλες 

πρακτικές. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, οι μαθητές δομούν την γνώση αλλά και τον 

εαυτό τους. 

Κατά αυτόν τρόπο, η βιωματική μάθηση έχει να προσφέρει ιδιαίτερα πολλά 

οφέλη σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς η παράκαμψη της παραδοσιακής 

μορφής μετάδοσης της γνώσης, κατά την οποία αυτοί οι μαθητές υστερούν, τους 

προσφέρει την δυνατότητα για ενεργητική συμμετοχή. Μέσα από την έρευνα, την 

παρατήρηση, το παιχνίδι, τις αισθητηριακές δραστηριότητες, τις δημιουργικές ασκήσεις , 

οι μαθητές με δυσκολίες μπορούν να ανταποκριθούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο 

στην πρόκτηση της γνώσης. Το πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής γενικά επιτρέπει την 

εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε πεδία που η παραδοσιακή διδασκαλία υστερεί 

(Μπαστέα &Βρανάς, 2016). 

 

1.2.4. Μουσικοκινητικές προσεγγίσεις 

Η μουσικοκινητική αγωγή αποτελεί ένα πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

στα πλαίσια της μπορούν να αξιοποιηθούν προσεγγίσεις και μέθοδοι, λαμβάνοντας 

διαφορετικές μορφές και κάνοντας χρήση πολλών και διαφορετικών υλικών για την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Επομένως, αποτελεί μια μέθοδος που ναι μεν 

προάγει την δημιουργικότητα αλλά και μια μέθοδος που έχει οικοδομηθεί πάνω σε 

δημιουργικές δραστηριότητες. Αυτή η ποικιλομορφία στην εκτέλεση αποτρέπει τον 

μαθητή από την παθητικότητα στην εκπαίδευση και την δημιουργία μαθητών με ανία 

και αρνητική στάση απέναντι στην διδακτική διαδικασία (Βαρελάς- Μακροπούλου, 
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2001). Στο πλαίσιο της Μουσικοκινητικής Αγωγής, οι πιο διαδεδομένες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, με ευρεία εφαρμογή τόσο στην γενική όσο και την ειδική αγωγή 

αποτελούν αυτές του Dalcroze, Orff και Kodaly. 

 

1.2.4.1. Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του 
EmileJaquesDalcroze 

Ο Emile Jaques Dalcroze ήταν ο πρώτος μουσικοπαιδαγωγός που εισήγαγε μια 

μουσικοκινητική προσέγγιση, γνωστή ως Ρυθμική Dalcroze. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και η αρχή έγινε με την αφορμή 

παρατηρήσεων του ιδίου σε φοιτητές του σε θέματα αντιληπτικότητας των εννοιών της 

μουσικής, με σκοπό την γενικότερη βελτίωση στην απόδοσή τους. Ο Dalcroze θεωρούσε 

ότι η μουσική, με την μελωδία και τον ρυθμό που εμπεριέχει , είναι άμεσα συναρτώμενη 

με την κίνηση και το σώμα ενός ατόμου. Με βάση αυτό, εισήγαγε μια σειρά από 

κινητικές ασκήσεις, με απώτερο στόχο τον συντονισμό των μυών του σώματος με το 

πνεύμα ( Kessler-Κακουλίδη,2009). 

Το κυριότερο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου αποτελεί ο συνδυασμός 

του ρυθμού με την κίνηση. Το σώμα εμπεριέχει εσωτερικές και εξωτερικές κινήσεις και 

αποτελεί τον διαμεσολαβητή μεταξύ του ανθρώπου και των μουσικών ερεθισμάτων. 

Αυτή η αλληλεξάρτηση σώματος και πνεύματος, καθώς και ο αυτοσχεδιασμός των 

κινήσεων του ατόμου, προάγεται η σωματική άσκηση και η αντιληπτικότητα των 

μουσικών και μη εννοιών. Οι μαθητές μαθαίνουν να εσωτερικεύουν ήχους, αισθήματα 

και κινήσεις και παράλληλα αναπτύσσουν την αισθησιοκινητική φαντασία και 

δημιουργικότητα (Αρζιμάνογλου-Μαντζαρλή,2006). Η μέθοδος στηρίχθηκε, εν γένει, 

στην πεποίθηση ότι κάθε άτομο έχει την ικανότητα να αφουγκράζεται να μουσικά 

ερεθίσματα και να αντιδρά αυτόματα σε αυτά μέσω της κίνησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
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η κίνηση όπως και η ομιλία, αποτελεί ένα εκφραστικό μέσο και μια δίοδο εκδήλωσης  

των σκέψεων και των συναισθημάτων του ατόμου. Η κινητικότητα ενός μαθητή και ο 

τρόπος έκφρασης μέσω αυτής, μαρτυρούν την ψυχοσωματική του κατάσταση και 

προσφέρει στοιχεία για οτιδήποτε αδυνατεί να εκφράσει με λεκτικό τρόπο. Αυτή η 

έκφραση γίνεται αυθόρμητα, καθώς μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες και 

ασκήσεις παρακινείται με πιο ομαλό και εύκολο τρόπο προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Πάνω σε αυτόν τον αυθορμητισμό και τον αυτοσχεδιασμό στηρίχθηκε και όλη η 

διδακτική προσέγγιση του Dalcroze (Σιδηροπούλου &Μήτσιου,2010). 

Τα μέσα, τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Dalcroze, στην μουσικοπαιδαγωγική του 

μέθοδο είναι τα εξής (Ανδρούτσος,2004): 

 Ρυθμός. Αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην μέθοδό του, καθώς είναι αυτό που 

ισορροπεί το σώμα, τον νου και τα συναισθήματα του μαθητή, τα οποία και 

εκδηλώνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων κινητικών δραστηριοτήτων 

 Μουσική. Ένα στοιχείο που προέρχεται από διάφορα αυτοσχέδια υλικά ή 

μουσικά όργανα. Τα στοιχεία που εμπεριέχει η μουσική, δηλαδή η μελωδία, ο 

ρυθμός και η ενέργεια που δημιουργείται, εξαρτώνται από τον τρόπο που θα 

εκδηλωθεί η κίνηση στο σώμα 

 Κίνηση. Αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο, καθώς μέσα από αυτήν 

αναπτύσσεται η σωματική ικανότητα του μαθητή. Στην μέθοδό του, η κίνηση 

βασίστηκε στον αυτοσχεδιασμό, σε χειρονομίες, στάσεις και πόζες του σώματος 

προς κάθε κατεύθυνση και επίπεδο, με σκοπό την έκφραση του ρυθμού της 

μελωδίας. 
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Συνοπτικά, οι βασικότεροι στόχοι μέσα από την μέθοδό του, αποτελούν η κατανόηση 

της εικόνας του σώματος, ο συντονισμός των κινήσεων στην εκτέλεση μια μουσικής 

δραστηριότητας και η εκμάθηση εννοιών σχετικών με την μουσική. 

Στην σημερινή εποχή η Θεραπευτική Ρυθμική αποτελεί μια πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση που εμπεριέχει τον συνδυασμό αισθήσεων και κίνησης. Λειτουργεί με 

υποστηρικτικό τρόπο και βοηθάει τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα να 

αντιληφθούν με καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες τους. Αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο 

μέσω του οποίου ο μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει στην διδακτική διαδικασία. Η επιλογή και ο συνδυασμός των 

μουσικών δραστηριοτήτων εξαρτάται αποκλειστικά από τις ιδιαίτερες ανάγκες και το 

προφίλ μάθησης του παιδιού. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε με εφαλτήριο την αδυναμία 

της παραδοσιακής διδασκαλίας να καλύψει τις ανάγκες παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες λόγω γνωστικών ή αισθητηριακών ελλειμμάτων. Η επιλογή του παιδιού για 

δημιουργική έκφραση και αυθορμητισμό οδηγεί στην υιοθέτηση πρακτικών που να 

λαμβάνουν υπόψη την ολόπλευρη ανάπτυξη του (Kessler-Κακουλίδη,2009). 

Η θεραπευτική Ρυθμική αποτελεί ένα προσαρμοστικό εργαλείο, μια γέφυρα για μια 

αναδιαμόρφωση του ατόμου, με θεραπευτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις. Η κίνηση, ο 

χορός και το τραγούδι αποτελούν βιωματικά μέσα, με τα οποία το άτομο μπορεί να 

συνειδητοποιήσει την μουσικότητα που έχει, εμπλέκοντας μέσα σε αυτήν την διαδικασία 

και τις σκέψεις, τα συναισθήματα, την δημιουργικότητα του(Harbon,2016). Σε άρθρο της 

η Kessler-Κακουλίδη(2009) αναφέρει ότι , τέτοιου είδους πρακτικές αποτελούν μέρος της 

Θεραπευτικής Παιδαγωγικής Μουσικοθεραπείας, η οποία εφαρμόζεται ευρέως στην 

Ειδική Αγωγή, με σκοπό την τροποποίηση της συμπεριφοράς ενός ατόμου που 



50 
 

πιθανότατα αντιμετωπίζει συναισθηματικές δυσκολίες αλλά και γενικότερα για την 

στήριξη της διδακτικής διαδικασίας, για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα. 

 

1.2.4.2. Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Carl Orff 
Την προηγούμενη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση έρχεται να ενισχύσει ο 

Γερμανός συνθέτης Car Orff , ο οποίος εισήγαγε τον λόγο στο πλαίσιο της 

μουσικοκινητικής. Εισήγαγε ένα σύστημα εφαρμογής στο σχολείο, το οποίο και ονόμασε 

«Στοιχειακή Μουσική και Κινητική Αγωγή». Τα τρία βασικά στοιχεία, μουσική, κίνηση και 

λόγος, αποτελούν μια ενότητα που ξεδιπλώνεται μέσα από τις μουσικοκινητικές 

δραστηριότητες με αυθόρμητο τρόπο από τα παιδιά. Και σε αυτήν την προσέγγιση, ο 

ρυθμός κατέχει κυρίαρχο ρόλο, καθώς είναι ένα στοιχείο κοινό μεταξύ της μουσικής, της 

κίνησης και της ομιλίας. Η στοιχειακή μουσική στην μέθοδο του Orff στηρίζεται στην 

άποψη ότι το παιδί μπορεί να αισθανθεί και να κινηθεί με ρυθμό χωρίς να προϋπάρχει 

κάποιο μουσικό ερέθισμα (Ανδρούτσος,2004). 

Μέσα από την προσέγγισή του, ο Orff καταδεικνύει μια μέθοδο κατά την οποία 

φράσεις, τραγούδια, ποιήματα, μουσικές ιστορίες και οτιδήποτε έχει λόγο, 

συνοδεύονται ή μη από μουσική είτε από κινήσεις με ηχηρή μορφή όπως τα παλαμάκια 

ή το χτύπημα του ποδιού και με αυτόν τρόπο αναδεικνύονται τα ρυθμικά στοιχεία που 

εμπεριέχονται στον λόγο τους. Πίστευε ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τις μουσικές 

ικανότητες που μπορεί να έχει , δύναται να εκπαιδευτεί μέσα από την μουσικοκινητική. 

Στο πλαίσιο αυτό, κυρίαρχη θέση κατέχει το παιχνίδι με την πιο δημιουργική του μορφή, 

καθώς συνδέεται ‘άμεσα με την μάθηση μέσω της μουσικής. Για αυτό και αναπτύσσει 

την μέθοδό του γύρω από μουσικοκινητικές δραστηριότητες, κατάλληλες για όλα τα 

παιδιά, ανεξαρτήτως επιπέδου μάθησης (Ρεράκη,2011). Οι βιωματικές εμπειρίες 
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παίζουν καθοριστικό ρόλο στην μουσικοκινητική αγωγή του και οι οι δημιουργικές 

δραστηριότητες παίρνουν μορφή μέσα από τον αυτοσχεδιασμό στο παιχνίδι των 

παιδιών. Αυτές οι εμπειρίες στοχεύουν στο να αναπτύξει το παιδί ολοκληρωμένα τομείς 

όπως ο γνωστικός, ο συναισθηματικός και ο ψυχοκινητικός. Η γνώση κατά αυτόν τον 

τρόπο δεν παρέχεται με στείρο τρόπο αλλά με μια δημιουργικότητα μέσα από την χρήση 

του ρυθμού, του λόγου, της κίνησης και του παιχνιδιού(Ανδρούτσος,2004). 

Από τα ανωτέρω κάποιες από τις βασικές αρχές που διέπουν το μουσικοπαιδαγωγικό 

του σύστημα αποτελούν οι εξής (Hartmann,2017): 

  Θέτει το παιδί στο κέντρο της αγωγής του, καθώς μέσα από τις βιωματικές 
 

εμπειρίες ανακαλύπτει τον εαυτό του και αναπτύσσει με δημιουργικό τρόπο την 

προσωπικότητα του. Ο μαθητής δημιουργεί την δική του μουσικότητα μέσα από 

την κίνηση, βοηθώντας το να κατανοήσει εν γένει τις μουσικές έννοιες. Τα 

τραγούδια, οι φράσεις και τα ποιήματα στις δραστηριότητες αποτελούν εργασίες, 

που πραγματεύονται μέσα στην τάξη και σκοπό έχουν να φέρουν την μουσική 

κοντά στο παιδί, καθώς αυτό ξεδιπλώνεται εκφραστικά μέσα από αυτήν. Κατά 

αυτόν τον τρόπο η παραδοσιακή διδακτική διαδικασία απομακρύνεται για να 

δώσει χώρο σε μια πιο δημιουργική. 

  Προάγεται η κοινωνικότητα του παιδιού, καθώς εργάζονται σε ομαδικές 
 

δραστηριότητες όπου ο καθένας μαθαίνει σε συνεργασία με τον άλλον. Ο 

ανταγωνισμός στην μέθοδό του δεν λαμβάνει χώρα σε καμία μορφή και προς 

αυτήν την κατεύθυνση βοηθά και ο παιδαγωγός, του οποίου ο ρόλος είναι 

καθοδηγητικός και όχι παρεμβατικός. Δίνεται αρκετός χώρος στον μαθητή να 
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απομακρυνθεί από την διαδικασία ώστε να διαπραγματευτεί με τον εαυτό του σε 

περιπτώσεις ανταγωνισμού και να επαναξιολογήσει την συμπεριφορά του. 

  Η μουσική ως ένα ενιαίο σύνολο, αποτελούμενο από την κίνηση, τον ρυθμό και 
 

 τον λόγο. Και τα τρία στοιχεία αυτά αποτελούν πηγές έκφρασης και 
 

χρησιμοποιούνται από τον μαθητή καθ’ όλη την διάρκεια των δραστηριοτήτων. Ο 

ίδιος παρατήρησε τις ευεργετικές ιδιότητες αυτών των τριών στοιχείων στο 

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο. Ο ρυθμός αποτελεί την αφετηρία, όπου το παιδί αφού 

κατανοήσει το σώμα του ,εν συνεχεία εκφράζεται μέσα από αυτό 

ανταποκρινόμενο σε ρυθμικά ερεθίσματα. Ο ρυθμός πηγάζει από το εσωτερικό 

του μαθητή και δύναται να ανασυρθεί όποτε το παιδί είναι έτοιμο να εκφραστεί. 

Ο Orff θεωρούσε ότι όλα τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν σε κάποιο βαθμό την 

ρυθμική αντιληπτικότητα και μπορούν να ψυχαγωγούνται μέσα από 

δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού και εκφραστικότητας (Καραδήμου- 

Λιάτσου,2003). 

Ο ρυθμός που εμπεριέχει ο λόγος ενός παιδιού, τα ρυθμικά στοιχεία των 

φράσεων και στίχων ενός τραγουδιού, η έμφαση που δίνεται σε κάποιες λέξεις,  

η επανάληψη στα λόγια και το πόσο γρήγορα ή αργά μπορεί να ειπωθούν , 

αποτελούν έννοιες που βοηθούν το παιδί να κατανοήσει την μουσική. 

Τέλος, η κίνηση αποτελεί την αρχή για την έκφραση των παραπάνω ρυθμικών 

στοιχείων. 

  Ο αυτοσχεδιασμός στο κέντρο της αγωγής. Το παιδί αναπτύσσει την 
 

δημιουργικότητα του μέσα από δραστηριότητες και έχοντας αυτήν μπορεί και 

αυτοσχεδιάζει δημιουργώντας δικές του μελωδίες και ρυθμικά τραγούδια. Ο 

αυτοσχεδιασμός προάγεται με την χρήση μικρών μουσικών προτύπων, κινητικές, 
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ρυθμικές και μελωδικές εντολές, στις οποίες τα παιδιά ανταποκρίνονται ρυθμικά 

και κινητικά. 

  Η ανάπτυξη μιας θετικής αυτοεικόνας. Το παιδί δύναται να νιώσει όμορφα με τον 
 

εαυτό του, μετέχοντας σε ομαδικές δραστηριότητες, αντιλαμβανόμενο την 

συνεισφορά του σε αυτές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοεκτίμηση του 

(Wiertsema,2009). 

  Η ανάπτυξη μια ελεύθερης έκφρασης και προώθηση της ανεξαρτησίας του 
 

 παιδιού.   Η  ελεύθερη  έκφραση  μέσω  της  κίνησης,  προσφέρει  στο  παιδί   την 
 

δυνατότητα να επιλέγει μόνο του τις κινήσεις που θα κάνει αλλά και να προτείνει 

εναλλακτικές επιλογές για να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα (Wiertsema,2009). 

Το σχέδιο μάθησης του Carl Orff προσφέρει έναν πλούτο δραστηριοτήτων, που 

ακολουθούν τις βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της 

εξατομικευμένης διδασκαλίας. Σε παιδαγωγικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι 

μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες ή σοβαρότερες 

μορφές δυσκολιών, μπορούν να μάθουν μέσα από μια διαδικασία που να τους 

προσφέρει κίνητρο και εξατομίκευση στην πρόσληψη της γνώσης. Αυτή η διαδικασία 

σαφώς και θα λαμβάνει υπόψη το αντιληπτικό επίπεδο των παιδιών, την συμπεριφορά 

και το γενικότερο μαθησιακό προφίλ, και θα διενεργούνται δραστηριότητες σε μικρές ή 

μεγάλες ομάδες, δουλεύοντας το παιδί με μεμονωμένο τρόπο (Salmon,2012). 

Το σύστημα Orff παρέχει την βάση για οργανωμένες μουσικοκινητικές 

δραστηριότητες, που ενσωματώνουν την μουσική, τον χορό, την γλώσσα και τις 

εικαστικές τέχνες, σε ομάδες παιδιών με μεικτές ικανότητες. Η οργάνωση αποτελεί έναν 

χώρο παρόμοιο με αυτόν του παιχνιδιού, αρκετά οικείο στο παιδί. Έτσι δίνεται η  



54 
 

δυνατότητα μάθησης σε ένα φυσικό και άνετο περιβάλλον. Οι μαθητές παίζουν, 

τραγουδούν και κινούνται με αυτοσχεδιασμό και αυθορμητισμό μεμονωμένα ή σε 

ομάδες (Both-Toth,2016). Η θεραπευτική μουσική του Orff σχεδιάστηκε με σκοπό να 

υποστηρίξει τομείς όπως ο γνωστικός και ο συναισθηματικός. Τα τρία βασικά στοιχεία 

στην προσέγγιση του, δηλαδή η μουσική, η κίνηση και ο λόγος, αποτελούν θεραπευτικές 

δίοδοι προς την υποστήριξη της λεκτικής και μη επικοινωνίας των παιδιών, την βελτίωση 

της αδρής και λεπτής κινητικότητας, την προώθηση της κοινωνικοποίησης και την 

δημιουργία εκφραστικότητας με έναν δημιουργικό τρόπο (Kessler-Κακουλίδη,2009). Ας 

μην παραμερίζεται το γεγονός ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, πέρα των 

προβλημάτων στην μαθησιακή διαδικασία, αντιμετωπίζουν και ένα φάσμα 

συναισθηματικών δυσκολιών και δυσκολιών κοινωνικής ένταξης, ως απόρροια της 

μαθησιακής τους επίδοσης. Πολλοί παιδαγωγοί και μουσικοί θεραπευτές, από την 

δεκαετία του ’60 έως και σήμερα έχουν χρησιμοποιήσει τις ιδέες και το σχέδιο 

προσέγγισης του Carl Orff προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Οι 

μουσικοκινητικές δραστηριότητες, όπου ο μαθητής συνεργάζεται με άλλους, έχοντας τον 

δικό του ρόλο στην ομάδα, αποτελούν τον πυρήνα της συναισθηματικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης(Schumacher,2013). 

 

1.2.4.3. Η μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Zoltan 
Kodaly 

Στην μουσικοκινητική μέθοδο του Kodaly, ο ρυθμός αποτελεί ένα βοηθητικό 

εργαλείο, το οποίο και κατακτάται μέσα από μουσικές παιγνιώδης δραστηριότητες, με 

την ταυτόχρονη ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Η κίνηση αποτελεί ένα εφαλτήριο 

στοιχείο που οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των μουσικών στοιχείων και στην 

παράλληλη εξέλιξη του παιδιού σε όλα τα επίπεδα. Οι αισθήσεις του παιδιού παίζουν 
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πρωταρχικό ρόλο καθώς μέσα από αυτές γίνεται αντιληπτός ο ρυθμός και ο τόνος της 

μουσικής. Επομένως γίνεται λόγος για μια βιωματική προσέγγιση που ξεφεύγει από τα 

όρια της παραδοσιακής μάθησης, γεγονός που την καθιστά ιδανική, όχι μόνο για τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης αλλά και για τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποιες 

μαθησιακές δυσκολίες (Macmillan,2005). 

Ο Kodaly θεωρούσε ότι η μουσική ικανότητα αποτυπώνεται σε κάθε άτομο και για 

αυτό η μουσική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει από την πρώιμη ηλικία, αρχικά στο σπίτι 

και εν συνεχεία στο σχολικό πλαίσιο. Οι τέχνες, και ιδιαίτερα η Μουσική θα πρέπει, 

σύμφωνα με τον ίδιο, να βρίσκονται στο κέντρο της εκπαίδευσης ενός παιδιού. Οι 

τέσσερις αρχές που διέπουν το σύστημά του αποτελούν οι εξής (Smuta&Buzas,2017): 

 Όλα τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν, μέσα από την οικογένεια και το σχολείο, 

μουσική εκπαίδευση 

 Τα θεμέλια της μουσικής εκπαίδευσης αποτελούν το τραγούδι και η ανθρώπινη 

φωνή 

 Η μουσική πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Το παιδί πρέπει να διδάσκεται 

τους μεγάλους μουσικούς δημιουργούς του κόσμου για να εκτιμήσει την αξία 

της. 

 Για να κατανοήσει κάποιος και να αντιληφθεί την μουσική , απαιτείται μουσική 

παιδεία, η οποία πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία. Το παιδί πρέπει να μάθει να 

διαβάζει και να γράφει την μουσική πριν κινηθεί μέσω αυτής. 
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1.2.5. Μουσικοκινητικές δραστηριότητες και 
Μαθηματικά 

 Κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής στη διαθεματική 
 

ενότητα των μαθηματικών αφορούν: 
 

 Ως προς τον χωρικό προσανατολισμό, μπορούν να εκτελεσθούν μουσικές 

δραστηριότητες με κίνηση, όπου τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και αναζητούν 

τον χαμένο θησαυρό. Ο ρυθμός της μελωδίας που θα συνοδεύει την 

δραστηριότητα , μπορεί να εμφανίζει διακυμάνσεις, δίνοντας στα παιδιά το 

στίγμα για το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται ο θησαυρός. Με αυτόν τον τρόπο 

και σε συνεργασία με την ομάδα τα παιδιά κατανοούν έννοιες όπως το κοντά, 

μακριά, επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Επιπλέον, το τέμπο της μουσικής 

υποδεικνύει μαθηματικές έννοιες όπως το ολόκληρο, το μισό, το τέταρτο. 

 Ως προς την αναγνώριση σχημάτων με γεωμετρική μορφή, ο παιδαγωγός μπορεί 

να ζητήσει από τα παιδιά να κινούνται ρυθμικά σε σχήματα, πχ σε κύκλο, σε 

τετράγωνο, σε τρίγωνο αφού πρώτα τα αναπαραστήσουν με συμβολικό τρόπο σε 

ένα χαρτί ή και ακόμα στο πάτωμα με μια κιμωλία ή με μπογιές. 

 Ως προς την ικανότητα να συγκρίνουν και να ταξινομούν ποσότητες, το πιο 

γνωστό παιχνίδι αφορά στις «μουσικές καρέκλες», όπου τα παιδιά καλούνται να 

περπατήσουν, να τρέξουν και γενικά να κινηθούν ανάλογα με τον ρυθμό γύρω 

από καρέκλες, αριθμητικά λιγότερες από τα παιδιά που συμμετέχουν. Όταν 

σταματήσει η μουσική, κάθε παιδί κάθεται σε μια καρέκλα, αλλά λόγω της 

ποσότητας κάποιο μένει αναγκαστικά όρθιο. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί 

αντιλαμβάνεται την έννοια της ποσότητας. Μια πιο απλοϊκή μορφή είναι το 

χτύπημα νέος μουσικού οργάνου και η αντίστοιχη κινητική δραστηριότητα. Το 
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παιδί πρέπει να προσέξει πόσες φορές χτυπάμε το όργανο και να κάνει τον 

ανάλογο αριθμό κινήσεων. 

 Ως προς την απόκτηση της ικανότητας να μετρούν αντίστροφα, μπορούν να 

κινηθούν ρυθμικά μπρος πίσω ή και να δημιουργήσουν μια σειρά όπου θα 

χορεύουν προς τα εμπρός μετρώντας έως το δέκα και μετά προς τα πίσω 

μετρώντας αντίστροφα. 

 Ως προς την χρονική σειρά, ο παιδαγωγός μπορεί να δώσει σε κάθε μαθητή από 

μια κάρτα με έναν συγκεκριμένο αριθμό που θα τον αντιπροσωπεύει. Εν  

συνεχεία μπορεί να δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο μουσικό τραγούδι, στο οποίο 

θα κινούνται κάθε φορά συγκεκριμένοι αριθμοί αναλόγως την σειρά που έχουν. 

Κατά αυτόν τον τρόπο και βαθμιαία, το παιδί κατανοεί πότε έρχεται η σειρά του 

για να συμμετέχει 

 Ως προς την ικανότητα σύγκρισης των μεγεθών των αριθμών, μπορούν τα παιδιά 

να χωριστούν σε ομάδες, άλλες μικρές άλλες μεγάλες και να κινηθούν ρυθμικά σε 

μια μελωδία. Κατά τη διάρκεια, η μορφή αυτών των ομάδων δύναται να αλλάξει 

με το πρόσταγμα του παιδαγωγού και το παιδί να κινηθεί στην αντίστοιχη ομάδα 

που θα του υποδείξει, ανάλογα με τον αριθμό. Πχ πήγαινε στην ομάδα με τα 

λιγότερα άτομα κτλ. 
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1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός της έρευνας 
Τα τελευταία χρόνια οι μουσικοί και οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής εντείνουν 

το ενδιαφέρον τους ως προς τη θετική επίδραση που μπορεί να επιφέρει η μουσική, 

κυρίως στα παιδιά με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (Crncec, Wilson&Prior, 2006). 

Η βασική ιδέα ότι η διαδικασία της μάθησης ,η οποία διέρχεται μέσα από τις 

αισθήσεις, αναπτύσσει το μνημονικό σύστημα, αποτελεί μια παραδοχή με μακρά  

ιστορία στον χώρο της παιδαγωγικής. Η μνήμη εξασκείται μέσα από τις 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες καθ’ όλη την διάρκεια της παρέμβασης. Σύγχρονοι, 

οδηγοί παιδαγωγικής αναφέρουν μια σειρά από τεχνικές πολλαπλών αισθήσεων, 

προκειμένου η μάθηση να έχει περισσότερο πλούσιο περιεχόμενο και αποτελεί μια 

ενθαρρυντική διαδικασία για τους μαθητές. H διαδικασία αυτή η οποία συνδυάζει δυο ή 

περισσότερες αισθητηριακές διεργασίες, όραση, ακοή, κίνηση, με απώτερο σκοπό την 

αντιληπτικότητα ή την έκφραση της γνώσης και η χρήση οπτικών, ακουστικών και 

κιναισθητικών μεθόδων αποτελεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς τους βοηθούν να κατανοήσουν την γνώση με 

τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που προσφέρονται σε μια παραδοσιακή 

διδασκαλία(Obaid,2013). 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι ένα καλά σχεδιασμένο πολυαισθητηριακό περιβάλλον, 

όπως αυτό της μουσικοκινητικής αγωγής, δύναται να προσφέρει την γνώση με 

αποτελεσματικότερο τρόπο σε σχέση με την απλή προφορική απόδοση της. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο κάθε μαθητής μαθαίνει με έναν τρόπο 

διαφορετικό, και στις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών αυτός ο τρόπος μπορεί 

και να μην επιτευχθεί, μέσα από την παραδοσιακή διδασκαλία. Επομένως, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψιν το διαφορετικό στυλ μάθησης του κάθε παιδιού, αναλόγως των 
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δυσκολιών του και να ακολουθείται ένα ελκυστικό στυλ διδασκαλίας, με εναλλακτικές 

επιλογές (Obaid,2013). Στην περίπτωση της μουσικοκινητικής αγωγής, η χρήση μουσικών 

παιχνιδιών και διαφόρων μέσων εξυπηρετεί την διδακτική ανάγκη το παιδί να μπορεί να 

συνδέσει την γνώση με αυτά που ήδη ξέρει , μέσα από έναν τρόπο ευχάριστο, 

δημιουργικό και χωρίς περιττές πληροφορίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, η σχολική επίδοση 

δύναται να βελτιωθεί, καθώς επιτυγχάνεται η πρόσληψη της γνώσης σε στάδια μέσω της 

βιωματικής εμπειρίας. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί μια , όσο το δυνατόν, ολοκληρωμένη 

ανασκόπηση σχετικά με την επίδραση της μουσικοκινητικής αγωγής στην 

αποτελεσματική διδασκαλία των μαθηματικών , ιδιαίτερα σε παιδιά που παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην μάθηση. 

 

1.3.1. Ερευνητικά ερωτήματα 
Με βάση τον κύριο σκοπό της εργασίας, δημιουργήθηκαν τα κάτωθι ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία και θα καθοδηγήσουν την ερευνητική διαδικασία: 

 Κατά πόσο ένα πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής έχει αποτέλεσμα στην 

διδαχή των Μαθηματικών; 

 Ποια τα πιθανά οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς; 
 

 Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την χρήση μιας πολυαισθητηριακής 

μεθόδου διδασκαλίας; 

Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα θα 

πραγματοποιηθεί συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με μουσικά 

προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί σε μαθητές με ή και χωρίς ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 
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Κεφάλαιο 2. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Ερευνητική Στρατηγική 
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την εξέταση των ανωτέρω ερευνητικών 

ερωτημάτων αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση συγκεκριμένων μελετών, σχετικών 

με το υπό εξέταση θέμα της εργασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρησιμοποιήθηκαν 

ξενόγλωσσα, κυρίως, άρθρα και μελέτες, ως αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης 

βιβλιογραφικής έρευνας. Επομένως, γίνεται λόγος για μια συστηματική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, που στόχο έχει να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα. Η συστηματική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί μια διαδικασία προσδιορισμού και κριτικής 

αξιολόγησης της σχετικής έρευνας, καθώς και μια διαδικασία συλλογής δεδομένων από 

την εν λόγω έρευνα. Ο βασικός στόχος μιας συστηματικής ανασκόπησης αποτελεί η 

απάντηση σε ένα ή περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα, μέσα από τον εντοπισμό όλων 

των αποδεικτικών στοιχείων που ταιριάζουν με το υπό εξέταση θέμα της εργασίας 

(Snyder,2019). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση τίτλων, σχετικών με το 

θέμα, στις μηχανές αναζήτησης GoogleScholar, Eric, ResearchGate και SemanticScholar. 

Για την διεξαγωγή αποτελεσμάτων έγινε συνδυασμός των όρων Mathematics, activities, 

teaching, music movement και learning disabilities, τόσο στην ελληνική όσο και στην 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία, προκειμένου να εμφανιστούν μελέτες και άρθρα, τα οποία  

να σχετίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με το υπό εξέταση θέμα. Τα άρθρα και οι 

ανασκοπήσεις που επιλέχθηκαν παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω. 
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2.2. Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού της αθρογραφίας 
Στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας επιλέχθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης 

και αποκλεισμού της αρθρογραφίας με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της 

συστηματικής ανασκόπησης για τη διάκριση των μελετών , όπως χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων , βασικές μεταβλητές , μέθοδοι έρευνας, τύπος δημοσίευσης κ.ά. . Τα 

κριτήρια αυτά προσαρμόστηκαν για να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο 

ποιότητας και αυστηρότητας. 

 
 

 
2.2.1. Τύπος ερευνών 

Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέληξε στην επιλογή 11 μελετών, 

σχετικών με την επίδραση της μουσικοκινητικής αγωγής στην διδασκαλία. Τις μελέτες 

διεξήγαγαν ερευνητές, οι οποίοι και επέλεξαν να διερευνήσουν την σχέση μουσικής ή 

κίνησης με την επιτυχημένη διδασκαλία των μαθηματικών ή άλλων θεματικών, σε ένα 

συγκεκριμένο δείγμα μαθητών δημοτικού. Επιπλέον, έγινε έρευνα για τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς την χρήση ενός μουσικοκινητικού προγράμματος στην 

διδασκαλία των Μαθηματικών και τα πιθανά οφέλη του, καταλήγοντας στην 

παρουσίαση 2 ενδεικτικών μελετών για την ανάλογη τεκμηρίωση. 

 
 
 

2.3. Επιστημονικές μελέτες για τη συσχέτιση της 
μουσικής και της κίνησης στη διδασκαλία των 
μαθηματικών σε παιδιά με ή και χωρίς Ήπιες 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 
Παρουσίαση μελετών και περιγραφή αποτελεσμάτων 
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Οι ερευνητές που ασχολούνται με την παιδαγωγική των μαθηματικών έχουν 

εντοπίσει πολυάριθμα μειονεκτήματα στην διδασκαλία αυτής της ενότητας μέσω της 

παραδοσιακής μορφής, εντοπίζοντας, ιδιαίτερα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

περιστατικά φόβου και άγχους στην εμπλοκή τους με το συγκεκριμένο μάθημα. Ήδη τα 

τελευταία χρόνια, έχει γίνει προσπάθεια ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών να 

ενσωματώσουν στην διδακτική τους διαδικασία, στρατηγικές σχετικές με την μουσική 

και την κίνηση, ευελπιστώντας να αποτυπωθεί η γνώση των μαθηματικών με έναν τρόπο 

ευχάριστο και να αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο η μαθηματική ικανότητα. Τα τελευταία 

χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ερευνήσουν τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη της μουσικής στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

του σχολείου αλλά και να διενεργήσουν μελέτες με παιδιά, ανακαλύπτοντας την 

ευεργετική σχέση της μουσικής και των μαθηματικών. 

Η μουσική είναι καθολική, διασχίζει πολιτιστικά, ιστορικά και πνευματικά όρια 

και στηρίζεται στα μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι επίσης καθολικά, διασχίζουν 

πολιτιστικά, ιστορικά και πνευματικά όρια, και αντανακλώνται στη μουσική. Η 

διασύνδεση των μαθηματικών και της μουσικής πάλλεται με έναν δικό της ρυθμό και 

δική της αρμονία. (Garland & Kahn, 1995, σελ.5) 

Για πολλούς, τα μαθηματικά και η μουσική έχουν μία λογική σύνδεση. Για 

παράδειγμα, ο Nisbet (1990) σημείωσε ότι η μουσική και τα μαθηματικά συνδέονταν 

θεωρητικά σε τομείς όπως η αρμονία, με αποδεικτικά στοιχεία αυτής της χρονολόγησης 

από την εποχή του Πυθαγόρα. Οι μαθηματικές ιδιότητες είναι επίσης εγγενείς σε άλλες 

πτυχές της μουσικής, όπως ο ρυθμός, ο ρυθμός και η μελωδία. Όταν πρόκειται για τη 

γραπτή καταγραφή και των δύο κλάδων, τη χρήση κλειδιών, διακυμάνσεων, στίχων και 

των γραμμών του πενταγράμμου είναι τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβολα για τη 
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μουσική, ενώ για τα μαθηματικά είναι οι αριθμοί, τα σημάδια ισότητας / ανισότητας και 

η αλγεβρική σημειογραφία (Smith, 1993). Νέα έγγραφα προγραμμάτων σπουδών 

επισημαίνουν αυτήν τη σύνδεση (π.χ., Συμβούλιο Σπουδών, Νέα Νότια Ουαλία 

[BOSNSW], 2002, σελ.65). Υπάρχει επίσης έρευνα που δείχνει θετική συσχέτιση μεταξύ 

των μουσικών ικανοτήτων των μαθητών και των μαθηματικών τους επιτευγμάτων 

(Cheek & Smith, 1999; Geoghegan, 1993; Nisbet, 1998; Vaughn, 2000). 

Το αποτέλεσμα των ισχυρών συνδέσεων μεταξύ των μαθηματικών και της 

μουσικής είναι οι πολλές δραστηριότητες που έχουν γραφτεί για να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν τα μαθηματικά και τη μουσική στην τάξη (π.χ. 

Fernandez, 1999; Greeley & Offerman, 1998; Johnson & Edelson, 2003; Στίβενς, Σαρπ & 

Nelson, 2001). Σύμφωνα με τον Shilling (2002), η φυσική ενσωμάτωση μουσικών 

δραστηριοτήτων στην ενασχόληση των παιδιών με τα μαθηματικά και την κίνηση 

παρέχουν έναν τρόπο ώστε να αναπτύξουν ταυτόχρονα τη λογική / μαθηματική και 

μουσική / ρυθμική νοημοσύνη τους. 

Οι ορισμοί της διασύνδεσης διαφέρουν. Για παράδειγμα, ο Usiskin (2003) ορίζει 

την διασύνδεση ως την ταυτόχρονη εξέταση διαφόρων πτυχών της γνώσης και του 

BOSNSW (1996) την ορίζει ως τον «σκόπιμο σχεδιασμό από εκπαιδευτικούς,  

στρατηγικών και μαθησιακών εμπειριών για την ενίσχυση της μάθησης σε βασικούς 

τομείς μάθησης ». Η διδασκαλία μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης θεωρείται ότι 

ωφελεί τους μαθητές επειδή οι έννοιες και τα γεγονότα παρουσιάζονται γενικά στο 

πλαίσιο, συνήθως θεματικά. Συχνά δημιουργούνται συνδέσεις μεταξύ των περιεχομένων 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση των μαθητών σε έννοιες που γνωρίζουν ή 

παρουσιάζονται ανάμεσα σε όλους τους κλάδους (Seely, 1995). Το BOSNSW (1996) 

βλέπει έναν σκοπό μιας ολοκληρωμένης διδακτικής προσέγγισης για την ενίσχυση και τη 
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μεγιστοποίηση της μάθησης τόσο εντός όσο και πέρα από τους βασικούς τομείς 

μάθησης του πρωτοβάθμιου προγράμματος σπουδών. Η προσέγγιση αναγνωρίζεται ως 

σημαντική πτυχή της μάθησης και της οργάνωσης του πρωτοβάθμιου προγράμματος 

σπουδών καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναγνωρίσουν και 

να εκμεταλλευτούν τις συνδέσεις μεταξύ των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών. 

Επιπλέον, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΝΝΟ (2003) θεωρεί ότι η ποιοτική 

διδασκαλία στα σχολεία πρέπει να περιλαμβάνει τη ‘σημασία’. Εδώ η σημασία 

αναφέρεται στην παιδαγωγική προσέγγιση που βοηθάει ώστε η μάθηση να είναι 

ουσιαστική και σημαντική για τους μαθητές. Αυτή η παιδαγωγική κάνει σαφείς 

συνδέσεις με τις προηγούμενες γνώσεις και ταυτότητες των μαθητών, με περιεχόμενα 

εκτός της τάξης, και με πολλούς τρόπους γνώσης ή πολιτισμικής οπτικής. 

Παρά την υποστήριξη για την υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης από τις αρχές 

του εκπαιδευτικού συστήματος, τα στοιχεία δείχνουν ότι η διασύνδεση, ιδίως αυτή των 

μαθηματικών και της μουσικής είναι σπάνια (Kleiman, 1991). Οδηγίες για μία τέτοια 

μέθοδο διδασκαλίας είναι στην καλύτερη περίπτωση αόριστες  και  αποτελούνται  

κυρίως από σχέδια μαθήματος ή ιδέες για να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί. Μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία διασύνδεσης πρέπει περιλαμβάνει όχι μόνο 

εξειδικευμένη γνώση, αλλά και αλλαγή πεποιθήσεων γύρω από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, τη  διδασκαλία 

και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Στο άρθρο των Bobis & Still 

αναφέρoνται τα αποτελέσματα από τη συνιστώσα μελέτης περίπτωσης μιας 

μεγαλύτερης μελέτης σχεδιασμένης για να διερευνήσει τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και 

τις πρακτικές των δασκάλων του δημοτικού σχολείου για τη σύνδεση των μαθηματικών 

και της μουσικής. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης επεκτείνουν τη γνωστική βάση σχετικά 
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με τις 
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πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση των 

μαθηματικών. Συγκεκριμένα, θα βοηθήσουν στην κατανόηση μιας σειράς από θέματα 

και προβληματισμούς που περιβάλλουν την εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων στην 

διασύνδεση των περιεχομένων. 

Η αρχική έρευνα επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση των μαθηματικών και της 

μουσικής στην τάξη μέσα από δύο βασικές συνιστώσες. Το πρώτο συστατικό συνίστατο 

σε συνεντεύξεις με τέσσερις καθηγητές δημοτικού σχολείου που χαρακτήρισαν τους 

εαυτούς τους ως εφαρμοστές της σύνδεσης μαθηματικών και μουσικής. Τα 

αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι αυτοί οι καθηγητές είχαν συγκεκριμένες γνώσεις και 

σαφείς πεποιθήσεις για το πώς τα παιδιά μαθαίνουν. Για παράδειγμα, κάθε δάσκαλος 

είχε ένα εκτεταμένο μουσικό υπόβαθρο όπως ικανότητες να παίζουν διάφορα όργανα, 

την απόκτηση τυπικών μουσικών προσόντων εκτός της κανονικής εκπαίδευσης και της 

συμμετοχής τους σε δημόσιες παραστάσεις μέσω της ιδιότητας μέλους μιας μπάντας ή 

χορωδίας. Αντίθετα, μόνο ένας δάσκαλος αναγνώρισε στον εαυτό του ένα ισχυρό 

υπόβαθρο στα μαθηματικά και αυτό χαρακτηρίστηκε από το επίπεδο των μαθηματικών 

που μελετήθηκαν στην τυπική σχολική εκπαίδευση και  της  προσωπικής 

αυτοπεποίθησης ως προς το θέμα, παρά των πρόσθετων προσόντων που αποκτήθηκαν 

στα μαθηματικά. Ωστόσο, αυτό που φαινόταν πιο σημαντικό στην απόφασή τους να 

υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διδασκαλίας, ήταν η κοινή πίστη στη 

σημασία της εκπαίδευσης του «ολόκληρου» παιδιού και της προετοιμασίας για τη ζωή 

σε έναν «Ολοκληρωμένο κόσμο». Επιπλέον, κάθε δάσκαλος τόνισε τη σημασία της 

πρακτικής μάθησης και για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. 

Αν και στην έρευνα συμμετείχε μόνο ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών, οι 

συνεντεύξεις παρείχαν μια αφετηρία για την εξερεύνηση του γιατί ορισμένοι δάσκαλοι 
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χρησιμοποιούν την ενσωμάτωση και τη διασύνδεση περιεχομένων ως εκπαιδευτική 

στρατηγική. Στη μελέτη, εκτός από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, 

συμπεριλήφθησαν έγγραφα και σημειώσεις παρατήρησης. Τα στοιχεία αναλύθηκαν υπό 

το πρίσμα τεσσάρων σημείων: 

-τυπικό μάθημα 
 

-ύφος/τρόπος μαθήματος 
 

-επίδραση στους μαθητές 
 

-βαθμίδες διασύνδεσης 
 

Η μελέτη της περίπτωσης ενός δασκάλου που ασκεί τη διασύνδεση των 

μαθηματικών και της μουσικής, βοήθησε στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός σχεδιάζει, προγραμματίζει και εφαρμόζει 

οδηγίες που αφορούν την ενσωμάτωση των μαθηματικών και της μουσικής. Τα 

ευρήματα αυτής της μελέτης όχι μόνο παρέχουν ένα πρακτικό μοντέλο σύνδεσης των 

μαθηματικών και της μουσικής στην τάξη, αλλά βοηθούν και στην κατανόηση μιας 

σειράς ζητημάτων και ανησυχιών γύρω από την εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων 

στην διασύνδεση των περιεχομένων. Για παράδειγμα, αποκάλυψε ότι η σε βάθος γνώση 

περιεχομένου σε τουλάχιστον έναν από τους θεματικούς τομείς προς διασύνδεση, ήταν 

ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των εκπαιδευτικών δημοτικού που ανέφεραν ότι 

εφαρμόζουν την σύνδεση στα μαθηματικά και τη μουσική. Ενώ αυτή η ειδική γνώση 

εντοπιζόταν πάντα στη μουσική, γνωρίζουμε πολλούς άλλους δασκάλους πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με παρόμοια εμπειρία που δεν εφαρμόζουν τέτοιου είδους διδασκαλία. 

Αυτό που φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο ως προς την απόφαση των εκπαιδευτικών 

να εφαρμόσουν τη μέθοδο της διασύνδεσης, ήταν η πεποίθησή τους ότι μια τέτοια 
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προσέγγιση θα βοηθούσε τους μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος τα περιεχόμενα της 

διδασκαλίας. 

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης πόσο περίπλοκη είναι η διδασκαλία μέσω μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, ειδικά καθώς οι εκπαιδευτικοί κινούνται μέσα και έξω από 

μια τέτοια προσέγγιση ή υποχρεούνται να χρησιμοποιούν λιγότερο εξελιγμένη μορφή 

διασύνδεσης για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός διέκοψε τη 

διαδικασία σύνδεσης για να επανεξετάσει τις δεξιότητες στην αφαίρεση. Επίσης, κατά 

καιρούς υιοθέτησε ένα πιο επιφανειακό μοντέλο σύνδεσης ώστε να εφαρμόσει τις 

βασικές αρχές ενός θέματος. Ο συμβιβασμός αυτός αντιτίθετο στις πεποιθήσεις του για 

τη σύνδεση περιεχομένων, ωστόσο δεν μπορούσε να σκεφτεί μια εναλλακτική 

στρατηγική που θα μπορούσε να επιτύχει τα ίδια αποτελέσματα και να διατηρήσει την 

ακεραιότητα και των δύο θεμάτων. Πολλοί δάσκαλοι μπορεί να δουν αυτή την ανάγκη 

για αλλαγή προσέγγισης ως εμπόδιο στην εφαρμογή μιας μεθόδου σύνδεσης. 

Τέλος, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας εγείρουν επίσης πολλά ερωτήματα 

σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που 

πρέπει να διερευνηθεί σε μελλοντικές μελέτες. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 

εξειδικευμένες γνώσεις σε όλους τους θεματικούς τομείς προκειμένου να τους 

συνδέσουν με επιτυχία και να διατηρηθεί η ακεραιότητα κάθε θέματος; Μπορεί μια 

μέθοδος διασύνδεσης να χαρακτηριστεί «ολοκληρωμένη προσέγγιση» όταν 

χαρακτηρίζεται από μετατοπίσεις σε μονομερείς προσεγγίσεις; Τα ευρήματα αυτής της 

μελέτης παρέχουν μια αφετηρία από την οποία μπορούμε να καταλάβουμε το φάσμα 

των ζητημάτων και των ανησυχιών που αφορούν στην εφαρμογή των διδακτικών 

προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν διασύνδεση θεμάτων. 
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Η μουσική και τα μαθηματικά είναι δύο αλληλένδετα πεδία, με τα μαθηματικά να 

βρίσκονται στην καρδιά πολλών μουσικών διαδικασιών. Η σχέση τους έχει διερευνηθεί 

διεξοδικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί καθιερωμένο ερευνητικό πεδίο για 

πολλούς μελετητές, μουσικούς και μαθηματικούς. Το περιοδικό των Μαθηματικών και 

της Μουσικής, που εκδόθηκε από την Εταιρεία Μαθηματικών και Υπολογισμού στη 

Μουσική, καθώς και πολλά διαδικτυακά περιοδικά και εφημερίδες, παρέχουν στοιχεία 

για αυτό, καθώς και τον μεγάλο αριθμό μαθημάτων και υλικού που έχουν αναπτυχθεί 

προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Υπήρξε μια εσωτερική σχέση μεταξύ μουσικής και μαθηματικών από την 

αρχαιότητα, με τους αριθμούς να είναι μια θεμελιώδης έννοια για την ανάπτυξη του 

ρυθμού. Τα ρυθμικά μοτίβα που εμφανίζονται σε πολλά διαφορετικά αποσπάσματα της 

μουσικής της Δυτικής Ευρώπης, καθώς και στις τοπικές μουσικές παραδόσεις 

παγκοσμίως, διαμορφώνουν διαφορετικές μορφές μουσικής έκφρασης και δημιουργίας 

μέσω μιας μαθηματικής σύλληψης και συνδυασμού ρυθμικών αξιών. Ο ρυθμός και το 

μέτρο, ως συγκεκριμένα στοιχεία του μουσικού ρυθμού, βασίζονται επίσης σε 

μαθηματικές κατασκευές και σχέσεις. 

Επιπλέον, τα μαθηματικά βρίσκονται στην καρδιά της μουσικής μελωδίας, με το 

μονόχορδο του Πυθαγόρα να είναι η βάση της μουσικής αρμονίας. Οι οκτάβες, οι 

χορδές, οι κλίμακες, μπορούν όλα να μελετηθούν και να γίνουν κατανοητά 

χρησιμοποιώντας απλά μαθηματικά, αποκαλύπτοντας τα «μαγικά μαθηματικά της 

μουσικής» (Rosenthal, 2005). 

Τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών προωθούν την ενσωμάτωση διαφορετικών 

σχολικών μαθημάτων μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων δραστηριοτήτων τόσο στην 

προσχολική όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που παραμένει ένας σαφής 
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διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων θεμάτων, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα προγράμματα διαθεματικών 

προγραμμάτων, μέσω των οποίων θέματα και έννοιες εξετάζονται από πολλές 

διαφορετικές προοπτικές (Koutsoupidou & Labitsi, 2008). Ειδικότερα, στο νηπιαγωγείο, η 

ένταξη μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα λόγω του γενικού στόχου της προσχολικής 

εκπαίδευσης για μια ευρύτερη κατανόηση της πραγματικότητας και μια ολιστική 

αντίληψη της γνώσης. Τα προσχολικά προγράμματα, σε αντίθεση με τα πρωτοβάθμια ή 

δευτεροβάθμια προγράμματα, παρέχουν ένα σχετικό επίπεδο ευελιξίας σχετικά με τους 

χρονικούς περιορισμούς για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

μαθημάτων στο νηπιαγωγείο. 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να υιοθετηθεί μέσω διαφορετικών μορφών 

σχεδίων και δραστηριοτήτων μαθήματος. Σύμφωνα με τους διαφορετικούς στόχους 

διδασκαλίας και μάθησης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν  δραστηριότητες 

που δίνουν έμφαση σε διαφορετικούς παιδαγωγικούς τομείς, π.χ. ανάπτυξη 

διεπιστημονικών διδακτικών στόχων, μοντέλων μαθημάτων, δραστηριοτήτων 

εμπλουτισμού ή δραστηριοτήτων αξιολόγησης (Palmer, 1991: 59). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη της Koutsoupidou Theano, προσπάθησε να 

προσεγγίσει δύο διαφορετικά σχολικά θέματα, τη μουσική και τα μαθηματικά, με στόχο 

να διερευνήσει τρόπους συνδυασμού τους προκειμένου να διδάξει τη μαθηματική 

έννοια των πιθανοτήτων στο νηπιαγωγείο. Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε όλη 

τη μελέτη στοχεύουν τόσο στην ικανοποίηση διεπιστημονικών στόχων διδασκαλίας όσο 

και στον εμπλουτισμό του θέματος των μαθηματικών με πτυχές της μουσικής. 

Η μελέτη οδήγησε στο σχεδιασμό 22 μαθηματικών δραστηριοτήτων, εκ των 

οποίων εννέα είναι καθαρά μαθηματικές και 13 δραστηριότητες διασύνδεσης, 
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συνδυάζοντας μαθηματικά, μουσική, φυσικές επιστήμες και τέχνη. Τέσσερις 

συνδυαστικές δραστηριότητες αφορούν τη μουσική και τα μαθηματικά. 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίστηκε σε βασικούς στόχους διδασκαλίας των 

μαθηματικών σχετικά με την κατανόηση των πιθανοτήτων, όπως το να βρεθούν όλα τα 

πιθανά συμβάντα σε ένα πείραμα (ένα ή δύο στάδια πειράματος) και να συγκριθεί η 

πιθανότητα ενός ή δύο συμβάντων σε ένα πείραμα. 

Όλες οι δραστηριότητες μοιάζουν με το παιχνίδι, καθώς το παιχνίδι αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της ζωής ενός παιδιού, ειδικά τα πρώτα χρόνια, καθώς και ένα 

σημαντικό εργαλείο διδασκαλίας στα πρώτα χρόνια (Smith et al., 2003). Πολλές πτυχές 

της ανάπτυξης μπορούν να παρατηρηθούν στο παιχνίδι των παιδιών, όπως η μίμηση 

γεγονότων και χαρακτήρων του περιβάλλοντος, η μάθηση και η ανάπτυξη διαφόρων 

δεξιοτήτων, η επικοινωνία της έντασης και της ενέργειας, και η ανάγκη ανάπτυξης της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. 

Ο μουσικός στόχος της δραστηριότητας ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά την 

έννοια του ρυθμού, ενώ ο μαθηματικός στόχος ήταν να βρουν όλα τα πιθανά συμβάντα 

σε ένα πείραμα ενός σταδίου. Για τη μουσική, ειδικότερα, η δραστηριότητα στόχευε  

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεσης απλών ρυθμικών μοτίβων με ειδική αναφορά στη 

σωστή έμφαση των λέξεων και των βασικών δεξιοτήτων απόδοσης στακρουστά. 

Τρείς κάρτες που αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά ζώα και μερικά απλά κρουστά 

είναι το βασικό υλικό για τη δραστηριότητα. Τα ζώα επιλέχθηκαν με βάση τον αριθμό 

των συλλαβών στην ελληνική γλώσσα: ski - los (σκύλος), ga - ta - ki (γατάκι) και pon - ti - 

ka - ki (ποντικάκι). Τα ζώα αντιπροσωπεύουν επίσης τρία διαφορετικά ρυθμικά μοτίβα: 
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Σκύ-λος γα-τά-κι πο-ντι κά-κι 
 
 

 
Οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν οι εξής: Ο δάσκαλος τοποθετεί τις τρεις κάρτες 

γυρισμένες στο πάτωμα. Κάθε παιδί καλείται να επιλέξει μία από τις τρείς κάρτες. Στη 

συνέχεια, το παιδί βάζει το κατάλληλο αυτοκόλλητο στο ταμπλό, χτυπά το ρυθμικό 

μοτίβο που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη κάρτα και τοποθετεί την κάρτα στο πάτωμα. Ο 

αριθμός των αυτοκόλλητων για κάθε ζώο είναι ίσος με τον αριθμό των παιδιών. Ο 

δάσκαλος τοποθετεί ξανά τις κάρτες στο πάτωμα και όλα τα παιδιά ακολουθούν τη  

σειρά επιλογής και χειροκροτήματος. 

Αφού εξηγήσει τους κανόνες, ο δάσκαλος ξεκινά το παιχνίδι ρωτώντας τα παιδιά: 
 

«Ποιο ζώο (ρυθμικό μοτίβο) μπορεί να επιλέξει ο καθένας από εσάς;» Τα παιδιά 

συζητούν τις προβλέψεις τους και ο δάσκαλος διευκολύνει τη συζήτηση θέτοντας 

περισσότερες ερωτήσεις, όπως: «Ποιο ζώο θα μπορούσε να είναι; "" Γιατί έχετε 

αποφασίσει ότι θα είναι το συγκεκριμένο ζώο; "" Θα είναι πάντα το ίδιο ζώο; "Στο τέλος 

του παιχνιδιού ο δάσκαλος μαζί με τα παιδιά οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι θα 

μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από τα τρία ζώα, επομένως οποιοδήποτε από τα τρία 

ρυθμικά μοτίβα θα μπορούσε να εκτελεστεί. Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί με 

τη χρήση απλών κρουστών (π.χ. ντέφια, μαράκες, ξύλο) αντί για χειροκροτήματα. 

Αυτή η δραστηριότητα είναι μόνο ένα δείγμα πιθανών τρόπων συνδυασμού των δύο 

διαφορετικών σχολικών μαθημάτων. 

Η ενσωμάτωση μαθηματικών και μουσικής για τη διδασκαλία της έννοιας των 

πιθανοτήτων μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για το σχεδιασμό μελλοντικών 

δραστηριοτήτων που θα καλύπτουν περισσότερους τομείς μαθηματικών γνώσεων. Θα 

μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί στα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου με  
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δραστηριότητες που θα ταιριάζουν με τα μαθηματικά και μουσικά αναπτυξιακά στάδια 

των παιδιών. 

Η σημαντικότερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε και ενίσχυσε την άποψη της 

αποτελεσματικής σύνδεσης των μουσικών δραστηριοτήτων με την επαρκή κατάκτηση 

των μαθηματικών εννοιών, αποτελεί αυτή των Rausher et al. (1993) με τον τίτλο «Mozart 

effect theory». Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την μουσική βελτίωσαν τις μαθηματικές ικανότητες των μαθητών. Από την 

στιγμή που ο μαθητής μαθαίνει να αναγνωρίζει τα μουσικά μοτίβα, μπορεί και να τα 

εφαρμόσει στην πράξη μέσα σε ένα μαθηματικό πλαίσιο (Song&Tilman, 2015). Τα 

βασικά στοιχεία της μουσικής, όπως ο ρυθμός που οδηγεί στην κίνηση, σχετίζονται με 

μαθηματικούς τομείς όπως τα κλάσματα και η γεωμετρία. Δραστηριότητες με 

διαθεματικό πλαίσιο σε συνεργασία με την μουσική και την κινητικότητα βοηθούν τον 

μαθητή στην καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών και στην εφαρμογή αυτών σε ένα 

περιβάλλον πραγματικής ζωής. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της μουσικοκινητικής η 

σύνθεση τραγουδιών και η κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων αποτελούν 

δραστηριότητες με ευρεία εφαρμογή των μαθηματικών σε αυτές(Χιοκτουρίδη κ.α., 

2016). Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στην 

τάξη ή στο σπίτι του παιδιού. Για παράδειγμα, μπουκάλια και αλλά είδη από διάφορα 

υλικά, τα οποία μπορούν να παράγουν ήχους και να υπάρξει κινητική δραστηριότητα 

ανάλογα με τον ρυθμό. Επιπλέον, τα μέρη του σώματος μπορούν να δώσουν τον ρυθμό 

όπως τα παλαμάκια με τα χέρια ή τα χτυπήματα με τα πόδια. Το χτύπημα αποτελεί μια 

διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τέσσερις χρόνους, από τον πιο αργό 

ρυθμό έως τον πιο γρήγορο. Η μελωδία αλλά και ο ρυθμός μπορεί να αλλάξουν ανά 

πάσα στιγμή, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν την διαφορά 
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ανάμεσα στο αργό και γρήγορο, αν μια νότα αποτελείται από δυο μισές ή χωρίζεται σε 

περισσότερα κομμάτια. Η κίνηση προσφέρει στο παιδί την δυνατότητα να κατανοήσει 

την δομή που έχουν τα μαθηματικά, πριν ακόμα αντιληφθεί την έννοια της λέξης και των 

συμβόλων (Church,2001). 

Μια ακόμη έρευνα έρχεται από τους Holmes &Hallam (2017), του Πανεπιστημίου 

του Λονδίνου, οι οποίοι και εφάρμοσαν ένα πειραματικό σχέδιο, με σκοπό να 

διερευνηθεί κατά πόσο οι μουσικές δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τον μαθητή 

στην αντίληψη χωροχρονικών εννοιών. Ο χωροχρονικός σχεδιασμός επιτρέπει στους 

μαθητές να δημιουργούν διανοητικές εικόνες, να αναπτύσσουν μοτίβα που αλλάζουν 

στον χώρο και τον χρόνο και να απεικονίζουν προβλήματα, βρίσκοντας πιθανές λύσεις. 

Οι χωροχρονικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά επίπεδα μαθηματικής 

σκέψης και η ανάπτυξή τους θεωρείται ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για την 

επιτυχημένη μαθηματική ικανότητα. Στην μελέτης τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 

ένα δείγμα 120 παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης, ηλικίας 4 έως 7 ετών. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε ομάδες 15 παιδιών και οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα μια φορά την 

εβδομάδα για περίπου 30 λεπτά. Η παρέμβαση επικεντρώθηκε στην ρυθμική 

διδασκαλία, με στοιχεία ρυθμού και τραγουδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

κατέδειξαν μια σημαντική συσχέτιση της μουσικής με την εκμάθηση χωροχρονικών 

εννοιών, ερχόμενη να ενισχύσει τα ευρήματα ερευνών προηγούμενων ετών πάνω στο 

θέμα. 

Η επίδραση της μουσικής στην χωροχρονική συλλογιστική, εξετάστηκε από μια 

έρευνα του προγράμματος Kindermusik στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε μια 

αναφορά του Kells (2008), όπου συμμετείχαν παιδιά προσχολικής ηλικίας σε μουσικές 

δραστηριότητες, σε μια χρονική περίοδο 30 ημερών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 



75 
 

σημαντική βελτίωση της μνήμης και της χωροχρονικής τοποθέτησης. Μέσα από τις 

δραστηριότητες του προγράμματος και στην εξάσκηση κινητικών, ακουστικών και 

οπτικών δεξιοτήτων, τα παιδιά είναι περισσότερο ικανά να εκτελούν πράξεις 

συλλογιστικής. Η χωρική και η χρονική σκέψη των παιδιών βελτιώθηκε σημαντικά, 

γεγονός που υποδεικνύει την σημαντικότητα της μουσικής εκπαίδευσης από την πρώιμη 

ηλικία. 

Σε άρθρο τους οι Hudáková & Králová(2016), παρουσιάζουν την επίδραση μιας 

σειράς μουσικών δραστηριοτήτων ενταγμένων στο μάθημα των Μαθηματικών, σε 

σχολείο της Σλοβακίας. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν μέρος ενός γενικότερου 

προγράμματος με τίτλο: Παροχή Μαθηματικών με μουσικές δραστηριότητες, στο οποίο 

και συμμετείχαν επτά Ευρωπαϊκές Χώρες. Το σχολείο εφάρμοσε τις δραστηριότητες σε 

παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης ηλικίας 11-12 ετών, οι οποίες περιλάμβαναν μουσικά 

παιχνίδια, μουσικοί διαγωνισμοί και μουσικές και δραματικές ασκήσεις.  Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν όργανα Orff όπως τύμπανα, ξυλόφωνα, κουδούνια κτλ. , 

όπου μέσα από τον ρυθμό εξετάστηκαν θέματα συμμετρίας, χωρικής τοποθέτησης, 

κατανόηση γεωμετρικών μορφών και μαθηματικής μνήμης. Τα αποτελέσματα έδειξαν  

ότι αυξήθηκε το κίνητρο των μαθητών για την εκμάθηση των μαθηματικών και 

βελτιώθηκε το σχολικό κλίμα, καθώς τα παιδιά εργάζονταν σε ομάδες, προωθώντας την 

συνεργατικότητα και την κοινωνικοποίηση τους. Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων, 

στην μουσική δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της μνήμης, στην ανάπτυξη της μουσικής 

σκέψης και στην δημιουργία απλών μουσικών μοτίβων. Στα μαθηματικά , δόθηκε 

έμφαση στην ανάπτυξη της φαντασίας, στην λεπτή κινητικότητα και στην χωρική 

παρατήρηση. Ο συνδυασμός αυτών των δυο πεδίων είχε ευεργετικά αποτελέσματα για 

τους μαθητές, ως προς την πρόσληψη της γνώσης. 
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Μια ακόμα έρευνα, που επιβεβαιώνει την ωφέλιμη σχέση των Μαθηματικών και 

της μουσικής, έρχεται από τους Song &Tillman (2015). Σκοπός της έρευνας ήταν να 

εξεταστεί η επίπτωση μιας σειράς μουσικών δραστηριοτήτων μέσα στο πλαίσιο του 

μαθήματος των Μαθηματικών. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 56 

μαθητών της τρίτης δημοτικού ,από σχολεία των ΗΠΑ. Οι μαθητές αποτελούσαν δυο 

τάξεις του σχολείου, όπου η μία τάξη συνέχιζε την εκμάθηση μαθηματικών με την 

παραδοσιακή μορφή του σχολικού εγχειριδίου και η άλλη διδασκόταν μαθηματικά μέσα 

από μουσικές δραστηριότητες. Πριν από την παρέμβαση, δημιουργήθηκε μια συνάντηση 

ώστε να αξιολογηθούν τα παιδιά σχετικά με τις μαθηματικές ικανότητές τους και την 

διάθεση που έχουν για την μάθηση στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Η συνάντηση 

είχε ως στόχο να διερευνηθούν οι ικανότητες και να μπορεί να υπάρχει σύγκριση μετά το 

πέρας του προγράμματος παρέμβασης. Κατά την διάρκεια της παρέμβασης, τα παιδιά 

,σε μικρές ομάδες, έρχονταν σε επαφή με διάφορες μαθηματικές έννοιες και διεργασίες 

όπως επίλυση προβλημάτων, σύνδεση εννοιών με την καθημερινή ζωή, ακολουθίες και 

συγκρίσεις, οι οποίες και ενσωματώθηκαν μέσα σε μουσικοκινητικά παιχνίδια και 

ασκήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε ουσιαστικότερη και πιο αποτελεσματική 

κατανόηση των εννοιών μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, σε σχέση με τα υπόλοιπα 

παιδιά του σχολείου που ακολουθούσαν τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης. 

Μια επιπλέον μελέτη της Yoho (2011), αποτελεί μια προσπάθεια απάντησης σε 

μια βασική ανησυχία των εκπαιδευτικών, ως προς την αποτελεσματική εγκαθίδρυση της 

γνώσης στα μαθηματικά, καθώς παρατηρείται μια έλλειψη ως πρός αυτήν, όταν 

πραγματοποιείται η επανάληψη της ύλης στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Η Yoho 

αναφέρει κατά πόσο η μουσική μπορεί να επιδράσει στην κατάκτηση της γνώσης ώστε 

αυτή να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η ερευνά της περιλάμβανε 18 μαθητές, της 
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τέταρτης τάξης δημοτικού σχολείου, εκ των οποίων οι 7 αντιμετώπιζαν μαθησιακές 

δυσκολίες και 2 είχαν ως μητρική τους γλώσσα τα Ισπανικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν το 

μεγάλο κέρδος που είχαν οι μαθητές μέσα από την μουσική και το τραγούδι στην 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών, ιδιαίτερα οι μαθητές με διαφορετικό πολιτιστικό 

υπόβαθρο και δυσκολίες μάθησης. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η σύνδεση των 

μαθηματικών με την μουσική αποτελεί ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για 

την προσέγγιση της διδακτικής ενότητας. Ωστόσο, έρευνες έχουν γίνει και για την 

αποτελεσματικότητα της κίνησης στην διδασκαλία των Μαθηματικών. Όπως 

προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να δηλώνουν ξεκάθαρα την 

σημασία της μουσικοκινητικής στην εκπαίδευση των παιδιών σε μαθηματικές έννοιες. 

Ωστόσο, δεδομένης της βιβλιογραφικής αναφοράς, σχετικά με την σύνδεση της κίνησης 

με τον ρυθμό και της μουσικής με την κινητική δραστηριότητα, υποθέτουμε ότι η 

εκτέλεση μουσικών δραστηριοτήτων θα εμπεριέχει και το κινητικό κομμάτι. Ενδεικτικά 

αναφέρεται μια έρευνα των Omidire et al.(2018), όπου σκοπός είναι να κατανοηθεί η 

σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της κίνησης στην κατάκτηση μαθηματικών και 

γλωσσικών ικανοτήτων. Το δείγμα αποτελούσε μαθητές δημοτικού, ηλικίας 6 ετών, από 

σχολείο της Νοτίου Αφρικής. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε δραστηριότητες μετακίνησης, 

χειραγώγησης και σταθερότητας , που με την σειρά τους υποστηρίζουν την αντίληψη της 

κίνησης στον χώρο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι δομημένες εκπαιδευτικές 

κινητικές δραστηριότητες δύναται να βελτιώσουν την μαθηματική και την γλωσσική 

ικανότητα. Αυτές οι δραστηριότητές υποστηρίζουν την μάθηση με τρόπο εύκολο και 

διασκεδαστικό, καθώς παράλληλα ενισχύουν την κοινωνική ανάπτυξη. Παρόμοια 

αποτελέσματα έδειξε και η έρευνα των Elofsson et al.(2016), όπου σε έρευνα ανάμεσα 
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53 μαθητές, ενός Σουηδικού σχολείου, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από 

μουσικοκινητικές δραστηριότητες με σκοπό την εφαρμογή των Μαθηματικών στην πράξη. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, όπου η μια συμμετείχε σε μουσικές δραστηριότητες 

και η άλλη σε κινητικές, σε μια περίοδο 3 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

συμμετοχή των παιδιών σε ένα περιβάλλον κίνησης και μουσικής δύναται να ενισχύσει την 

μαθηματική ικανότητα αλλά και την γενικότερη γνωστική, συναισθηματική και σωματική 

τους ανάπτυξη. 

Οι An Song, Capraro Margaret, Tillman Daniel (2013), σε σχετικό άρθρο τους 

παρουσίασαν έρευνα που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

ενσωματώνουν τη μουσική στα κανονικά μαθήματα των μαθηματικών, καθώς και τις 

επιπτώσεις των μουσικών-μαθηματικών διεπιστημονικών μαθημάτων στις μαθηματικές 

ικανότητες των μαθητών δημοτικού σχολείου στη μοντελοποίηση, στρατηγική και 

εφαρμογή. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν δύο καθηγητές και δύο τάξεις μαθητών 

πρώτης και τρίτης τάξης. Οι δύο δάσκαλοι σχεδίασαν και εφάρμοσαν μουσικές 

δραστηριότητες ως αναπόσπαστο μέρος των τακτικών μαθηματικών μαθημάτων τους  

για πέντε εβδομάδες. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι και οι δύο δάσκαλοι 

ενσωμάτωσαν μια ποικιλία μουσικών δραστηριοτήτων με διαφορετικό μαθηματικό 

περιεχόμενο. Τα διαθεματικά μαθήματα μουσικής-μαθηματικών είχαν θετικά 

αποτελέσματα σε τομείς πολλαπλών μαθηματικών ικανοτήτων. 

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι το παραδοσιακό πρόγραμμα των 

μαθηματικών και οι διδακτικές μέθοδοι δεν εξυπηρετούν τους μαθητές καλά (Hiebert, 

1999). Η παραδοσιακή διδασκαλία των μαθηματικών που περιλαμβάνει την ανάθεση 

του ίδιου προβλήματος σε κάθε μαθητή, τη διάλεξη από το βιβλίο, την επιμονή για έναν 

τρόπο επίλυσης προβλημάτων και την παραμέληση της εννοιολογικής κατανόησης δεν 
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έχει κατηγορηθεί μόνο ότι είναι η αιτία για την επίτευξη χαμηλών μαθηματικών 

γνώσεων, αλλά και ως η προέλευση του άγχους απέναντι στα μαθηματικά ( Furner & 

Berman, 2005; TIMSS, 2003). Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να μην είναι 

αποτελεσματική, επειδή δεν είναι σε θέση να προσεγγίσει όλους τους μαθητές και να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Έτσι, η παραδοσιακή εκπαίδευση εμπόδισε μερικούς 

μαθητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους (Scott,  

2005). Αντίθετα, η διδασκαλία μαθηματικών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές 

διδακτικές στρατηγικές (Vinner, 1997), με στόχο την ανάπτυξη της εννοιολογικής 

κατανόησης των μαθηματικών μέσω της χρήσης δραστηριοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων, μοντέλων, προσομοιώσεων, ανακαλύψεων, προκλήσεων και παιχνιδιών, 

έχει τη δυνατότητα να καλύψει το κενό επίτευξης και να μειώσει το μαθηματικό άγχος 

(Tobias, 1998; NCTM, 2006). Σε απάντηση στα ευρήματα από τη γνωστική επιστήμη, τα 

οποία δείχνουν ότι η μάθηση είναι μια τοποθετημένη, κοινωνικά κατασκευασμένη και 

πολιτισμικά παρεμβατική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί ερευνητές έχουν προτείνει 

αρκετά ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά μοντέλα για να 

παρέχουν στους μαθητές εμπειρίες μάθησης που μπορούν να παρακινήσουν την 

πνευματική και συναισθηματική κατανόηση (Χρυσοστόμου, 2004; Deasey, 2002; 

Mansilla, 2005). Επειδή η ενσωμάτωση των θεματικών τομέων έχει αποδειχθεί ότι έχει 

ισχυρές επιπτώσεις στη μάθηση, τα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις 

τέχνες μπορούν να παρέχουν στους μαθητές μια κοινωνικά-σχετικά δημοκρατική 

εκπαίδευση που ξεπερνά τα πειθαρχικά όρια και προσελκύει τους μαθητές μέσω 

αυτοαναστοχασμού και ενεργούς διερεύνησης (Parsons, 2004). Σύμφωνα με τους Fiske 

(1999) και Erickson (2001), η διδασκαλία μέσω των τεχνών μπορεί: (α) να μεταμορφώσει 

μαθησιακά περιβάλλοντα. β) να φτάσει σε μαθητές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι · 
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(γ) να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών · (δ) να παρέχει ευκαιρίες για 

συμμετοχή ενηλίκων · (ε) να προσφέρει νέες προκλήσεις σε επιτυχημένους μαθητές · (στ) 

να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, ζητήματα και έννοιες · (ζ) να μειώσει τον 

κατακερματισμό των προγραμμάτων σπουδών · (η) να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές να διερευνήσουν τη γνώση πιο βαθιά (i) να προκαλέσει υψηλότερα 

επίπεδα σκέψης βοηθώντας τους μαθητές να συνδέσουν τη γνώση · και (ι) να συνδέσει 

τη σχολική μάθηση με τον πραγματικό κόσμο. 

Οι Ellis και Fouts (2001) υποστήριξαν ότι η διεπιστημονική εκπαίδευση όχι μόνο 

μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες σκέψης υψηλότερου επιπέδου και τα κίνητρα για 

μάθηση, αλλά και να παρέχει ευκαιρίες για να κατανοήσουν τη γνώση από πολλές 

απόψεις και να βοηθήσουν στη μεταφορά της μάθησης (Erickson, 1998). Τα τελευταία 

χρόνια, οι ερευνητές έχουν βρει σταθερά οφέλη για τη διδασκαλία των μαθηματικών 

που είναι ενσωματωμένα στην επιστήμη και τις γλωσσικές τέχνες (Keen, 2003; 

Marrongelle, Black, & Meredith, 2003). Αυτές οι διεπιστημονικές συνδέσεις παρέχουν 

στους μαθητές μια ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση των μαθηματικών και να 

εφαρμόσουν τις μαθηματικές γνώσεις τους με ουσιαστικούς τρόπους συνδέοντας νέες 

γνώσεις με τις υπάρχουσες γνώσεις (Schoenfeld, 1988). Μία μέθοδος για τη διδασκαλία 

των μαθηματικών είναι να ενσωματώσετε τις τέχνες στην διδασκαλία (Betts, 2005). Η 

μουσική είναι μια ιδανική μορφή τέχνης που θα ενσωματωθεί στη διδασκαλία των 

μαθηματικών. Οι σύνδεσμοι μεταξύ μουσικής και μαθηματικών είναι πολύ πλούσιοι και 

περιλαμβάνουν μελωδία, ρυθμό, διαστήματα, κλίμακες, αρμονία, συντονισμό και 

προσαρμογές. Αυτές οι μουσικές έννοιες σχετίζονται με τις μαθηματικές έννοιες των 

αναλογιών και των αριθμητικών σχέσεων, ακέραιων, λογαρίθμων και αριθμητικών 

πράξεων και της άλγεβρας, της πιθανότητας, της τριγωνομετρίας και της γεωμετρίας 
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(Beer, 1998; Harkleroad, 2006). Κατά την τελευταία δεκαετία, οι εκπαιδευτικοί έχουν 

εφαρμόσει πολλές διαφορετικές εκπαιδευτικές στρατηγικές για να παρέχουν ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών μουσικής-μαθηματικών, αν και τα επίπεδα 

ενσωμάτωσης ποικίλλουν (An, Ma, & Capraro, 2011). Η ολοκληρωμένη διδασκαλία 

μαθηματικών-μουσικής έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις στάσεις των μαθητών 

απέναντι στην εκμάθηση μαθηματικών και να αυξήσει τα επιτεύγματα στα μαθηματικά 

(An, Kulm, & Ma, 2008; An, Ma, & Capraro, 2011; Benes-Laffety, 1995; Omniewski, 1999). 

Σε σχέση με το πρώτο σημείο, η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει 

τους μαθητές στην εκμάθηση μαθηματικών με έναν ευχάριστο αλλά και σχετικό τρόπο. 

Δεύτερον, η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρος από τους εκπαιδευτικούς για 

να παρουσιάσει και να σχεδιάσει μαθηματικά προβλήματα με μη συνηθισμένους 

τρόπους. Αυτό παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις μαθηματικές 

γνώσεις τους με ουσιαστικούς τρόπους και να συνδέσουν τις νέες μαθηματικές γνώσεις 

με τις υπάρχουσες γνώσεις. Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να 

εξετάσει τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης μουσικής-μαθηματικών 

στις μαθηματικές ικανότητες των μαθητών Δημοτικού. 

Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τη 

θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1993) για την ενίσχυση της διδασκαλίας 

στην τάξη και τη χρήση της αισθητικής ως τρόπου παροχής ενός πλούσιου και 

συναισθηματικά διεγερτικού μαθηματικού πλαισίου μάθησης (Eisner, 2002; Sylwester, 

1995; Witherell , 2000). Από τη σκοπιά της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, εάν οι 

μαθητές έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν τις αρχές του μαθηματικού περιεχομένου, 

πρέπει κανείς να εξετάσει τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών για να παρουσιάσει ιδέες 

που μπορεί να διευκολύνουν την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών (Kassell, 1998).  
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Η ενσωμάτωση των μουσικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των μαθηματικών μπορεί 

να βοηθήσει στην ανάπτυξη της μαθηματικής κατανόησης των μαθητών και επίσης να 

προσφέρει στους μαθητές μια ευχάριστη εμπειρία για την ανάπτυξη λογικών / 

μαθηματικών πληροφοριών που σχετίζονται με μουσικές / ρυθμικές πληροφορίες 

(Shilling, 2002). Επιπλέον, ως εφαρμογή της θεωρίας πολλαπλής νοημοσύνης, η 

διδασκαλία μαθηματικών που βασίζεται σε μουσικές δραστηριότητες διευκολύνει την 

ικανότητα των μαθητών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης. Ως 

αποτέλεσμα, οι μαθητές των οποίων τα πλεονεκτήματα βρίσκονται σε τομείς 

διαφορετικούς από τη λογική-μαθηματική νοημοσύνη μαθαίνουν τα μαθηματικά πιο 

εύκολα (Johnson & Edelson, 2003). Οι παρακινητικοί θεωρητικοί έχουν εντοπίσει δύο 

μορφές κινήτρου: εξωγενείς και εγγενείς. Το εξωγενές κίνητρο αναφέρεται σε κίνητρα 

που βρίσκονται έξω από το άτομο και την εργασία που εκτελείται. Αντίθετα, το εγγενές 

κίνητρο αναφέρεται σε κίνητρα εντός του ατόμου και στη δουλειά στην οποία 

εμπλέκεται το άτομο (Csikszentmihalyi, 1996). 

Σύμφωνα με τη θεωρία κινήτρου, οι μαθητές που έχουν εγγενή κίνητρα είναι πιο 

πιθανό να παρουσιάσουν πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, λογική και απόλαυση στη μάθηση 

των μαθηματικών (Csikszentmihalyi, 1996). Η διδασκαλία των μαθηματικών που 

ενσωματώνεται με τη μουσική μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά την 

ενδοσυναισθηματική κινητικότητα των μαθητών, επειδή προωθεί μια ευχάριστη 

μαθησιακή εμπειρία στην οποία οι μαθητές μπορεί να ασχοληθούν πιο αισθητικά. Όταν 

οι μαθητές έχουν εγγενή κίνητρα, τείνουν να επιδιώκουν πιο προηγμένες μαθηματικές 

γνώσεις βάσει της δικής τους πρωτοβουλίας και να δέχονται πιο απαιτητικές εργασίες 

κατά τη διάρκεια της μάθησης (Glastra, Hake, & Schedler, 2004). Οι μαθητές με ήπια 

αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της ομιλίας / της γλωσσικής 
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δυσλειτουργίας ή του αυτισμού, έχει αποδειχθεί ότι επωφελούνται από μαθηματικές 

μαθησιακές δραστηριότητες που παρέχουν ένα ελκυστικό και αυθεντικό πλαίσιο για 

μάθηση (VanDe Walle, et al., 2007). Αν και το εξωγενές κίνητρο δεν είναι τόσο 

αποτελεσματικό στη διευκόλυνση της μάθησης των μαθηματικών, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν ακόμα να εκμεταλλευτούν τα εξωγενή κίνητρα (Bronson, 2000). Με τη 

διδασκαλία των μαθηματικών ενσωματωμένων στη μουσική, οι μαθητές μπορούν να 

αισθανθούν τη δύναμη των μαθηματικών στη διαδικασία δημιουργίας μουσικής. Ως 

αποτέλεσμα αυτού του εκπαιδευτικού μοντέλου μουσικο-μαθηματικών, οι μαθητές όχι 

μόνο μπορούν να βιώσουν την αίσθηση της ολοκλήρωσης κατά την ολοκλήρωση των 

μαθηματικών εργασιών, αλλά επίσης να απολαύσουν και να μοιραστούν τα δικά τους 

μουσικά έργα (An et al., 2008). Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως εξωγενές 

κίνητρο για να παρακινήσει τους μαθητές , αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη 

συγκέντρωσή τους και τη βαθύτερα γνωστική ενασχόληση στη μάθηση των μαθηματικών 

(An et al., 2011). 

Ο An και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα 

σπουδών μουσικής-μαθηματικών (An & Capraro, 2011) και ένα εναλλακτικό μοντέλο 

διδασκαλίας μαθηματικών ενσωματώνοντας τη μουσική στα μαθήματα των 

μαθηματικών (An, 2012). Πολλαπλές θεωρίες νοημοσύνης και θεωρίες κινήτρων 

συνεισέφεραν στο θεωρητικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας 

του μαθηματικού-μουσικού διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών και του 

εκπαιδευτικού μοντέλου. Στο πρόγραμμα σπουδών τους, οι An και Capraro (2011) 

παρέχουν μια σειρά 
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δραστηριοτήτων ενοποίησης μουσικής-μαθηματικών. Στο διεπιστημονικό πρόγραμμα 

σπουδών μουσικής-μαθηματικών, υπάρχουν δύο τύποι ολοκληρωμένων πλαισίων 

μουσικο-μαθηματικών για τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να διδάξουν το δικό 

τους μάθημα με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό περιεχόμενο: (α) το πλαίσιο 

δραστηριοτήτων σχεδιασμού μουσικών οργάνων και (β) το πλαίσιο της μουσικής 

σύνθεσης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ενότητας δραστηριοτήτων σχεδιασμού 

μουσικών οργάνων, παρέχονται στους εκπαιδευτικούς ιστορικές και πολιτιστικές 

πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά για κάθε 

ένα από τα μουσικά όργανα-στόχους. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει επίσης δύο 

μουσικά κομμάτια μεγάλων δασκάλων και έναν σύγχρονο μουσικό ως αναφορά για να 

μοιραστούν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές. Τα προτεινόμενα μουσικά κομμάτια 

μεταφορτώνονται σε έναν ιστότοπο κοινής χρήσης των βίντεο για να ακούσουν και να 

δουν οι μαθητές. Οι μαθητές καταλαβαίνουν πώς μοιάζει το όργανο-στόχος και πώς 

ακούγεται, τους ανατίθενται ένα έργο δραστηριότητας σχεδιασμού μουσικού οργάνου 

και μία ή δύο ερωτήσεις συζήτησης. Οι μαθητές θα μάθουν και θα εξασκήσουν διάφορες 

μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες σε κάθε δραστηριότητα και έχουν ευκαιρίες να 

μοιραστούν τις ιδέες τους με τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας. Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων σχεδιασμού θεματικής σύνθεσης, 

παρέχεται στους εκπαιδευτικούς μια εισαγωγή σε μια θεωρία μουσικής σύνθεσης για 

κοινή χρήση με τους μαθητές στην αρχή κάθε δραστηριότητας. Αφού οι μαθητές έχουν 

καταφανή κατανόηση της μεθόδου σύνθεσης στόχου, τους έχουν ανατεθεί έργα 

μουσικής σύνθεσης και μία ή δύο ερωτήσεις συζήτησης. 

Οι μαθητές θα συνθέσουν, θα παίξουν και θα μοιραστούν τα δικά τους μουσικά έργα και 

στη συνέχεια θα τους ανατεθούν πολλά μαθηματικά προβλήματα με βάση τα δικά τους  
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μουσικά έργα. Ο An (2012) πρότεινε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο για ολοκληρωμένα 

μαθήματα μουσικής-μαθηματικών. Το μοντέλο έχει πέντε φάσεις, με κάθε φάση να 

περιέχει διαφορετικά επίπεδα εστίασης στη μουσική και τα μαθηματικά. Στην πρώτη 

φάση, οι εκπαιδευτικοί εισάγουν τη μουσική γνώση χρησιμοποιώντας θεωρίες για 

μουσική σύνθεση ή το ιστορικό πλαίσιο ενός μουσικού οργάνου. Η μουσική θα είναι το 

μοναδικό επίκεντρο της διδασκαλίας στην πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση, οι 

εκπαιδευτικοί εισάγουν τη σύνδεση μεταξύ της μουσικής δραστηριότητας-στόχου και 

των σχετικών μαθηματικών στόχων. Τόσο η μουσική όσο και τα μαθηματικά θα είναι το 

επίκεντρο της δεύτερης φάσης, αλλά η μουσική θα διατηρήσει περισσότερο την εστίαση 

από τα μαθηματικά. Στην τρίτη φάση, οι εκπαιδευτικοί διευκολύνουν τη συνεχή 

συμμετοχή στις μουσικές δραστηριότητες: 1) καθοδηγώντας τους μαθητές να 

συμμετάσχουν στη δραστηριότητα μέσω μιας σωστής διαδικασίας. 2) ενθάρρυνση των 

μαθητών να σκέφτονται και να κάνουν ερωτήσεις για να τους βοηθήσουν να 

προσδιορίσουν τις βασικές μαθηματικές ιδέες από τη μουσική εμπειρία. Η μουσική και 

τα μαθηματικά θα έχουν αντίστοιχη εστίαση στην τρίτη φάση. Στη φάση τέσσερα, οι 

εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα μουσικής δραστηριότητας των μαθητών 

ως πόρο για: 1) σχεδιασμό μαθηματικών εννοιών ή παραδειγμάτων διαδικασίας. και 2) 

ανάθεση μαθηματικών εργασιών με βάση τα αποτελέσματα της μουσικής 

δραστηριότητας των μαθητών. Τόσο η μουσική όσο και τα μαθηματικά θα 

επικεντρωθούν στη φάση τέσσερα, αλλά θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα μαθηματικά. 

Στην πέμπτη φάση, οι εκπαιδευτικοί θα επικεντρωθούν σε καθαρά μαθηματικά θέματα 

και θα βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν την κατανόηση του μαθηματικού 

περιεχομένου από μη εξελιγμένα σε πιο απαιτητικά επίπεδα. Η μουσική δεν θα 

συμπεριληφθεί στη φάση πέντε. 
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Στην υπόθεση του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού μοντέλου του 

An και των συναδέλφων του, οι αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται 

ως πόροι για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος υψηλής κινητικότητας στο οποίο οι 

μαθητές ασχολούνται με την αισθητική μέσω της ενεργού συμμετοχής. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου είναι ότι επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν 

τις μαθηματικές έννοιες και τις διαδικασίες μέσω πολλαπλών διαδρομών και να 

εφαρμόσουν τα μαθηματικά σε πραγματικό περιβάλλον (An, 2011). Με βάση το 

διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών μουσικής-μαθηματικών και το εκπαιδευτικό 

μοντέλο για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μαθήματα μαθηματικών, η παρούσα 

μελέτη χαρακτηρίστηκε από μια σειρά μουσικών δραστηριοτήτων για την τάξη που 

στοχεύουν και στην παροχή στους εκπαιδευτικούς μιας μεθόδου διδασκαλίας 

μαθηματικών ενσωματωμένων με τη μουσική. Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης 

ήταν να αναπτύξει ένα μουσικό-μαθηματικό διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών και 

στη συνέχεια να εξετάσει τον τρόπο προσαρμογής, σχεδίασης και εκμάθησης των 

μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, οι ερευνητές επιθυμούσαν να 

εξετάσουν τις επιπτώσεις αυτού του προγράμματος σπουδών και του μοντέλου 

διδασκαλίας στα επίπεδα μαθηματικής ικανότητας των μαθητών του δημοτικού. Δύο 

συγκεκριμένες ερευνητικές ερωτήσεις καθοδήγησαν αυτήν τη μελέτη: 1) Πώς και σε ποιο 

βαθμό δύο εκπαιδευτικοί από διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωσαν τη μουσική στα 

κανονικά μαθήματα μαθηματικών τους και 2) Αν η παρέμβαση των μαθημάτων 

μαθηματικών-μουσικής θα βελτιώσει σημαντικά τα επίπεδα μαθηματικών ικανοτήτων 

των μαθητών, όπως μετρήθηκαν από τις αξιολογήσεις του MSA; 

Δύο γυναίκες δασκάλες δημοτικού σχολείου συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη. 
 

Και οι δύο δασκάλες, που ήταν Ασιάτισσες Αμερικής, είχαν πολλά χρόνια διδακτικής 
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εμπειρίας. Επιπλέον, κατά την έναρξη της μελέτης, και οι δύο ήταν μεταπτυχιακές 

φοιτήτριες στην εκπαίδευση μαθηματικών. Πριν από τη μελέτη, και οι δύο είχαν 

παρακολουθήσει μια σειρά σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης (PD) (συνολικά 10 

ώρες) για μαθηματικά / μουσική ενσωματωμένα στη διδασκαλία. Τα σεμινάρια 

διευθύνονταν από διδακτορικούς φοιτητές και καθηγητές κολλεγίων. Επιπλέον, και οι 

δύο    δασκάλες     είχαν     πολλαπλές     αλληλεπιδράσεις     με     τους     συντονιστές. 

Από αυτή την άποψη, οι εκπαιδευτικοί είχαν τακτικές συναντήσεις με τους συντονιστές, 

όπου συζήτησαν την ανάπτυξη του προγράμματος μαθημάτων. Πριν από τη μελέτη, οι 

συμμετέχουσες δασκάλες είχαν επίσης προετοιμάσει δύο πιλοτικά μαθήματα για 

μαθηματικά που είναι ενσωματωμένα στη μουσική και έλαβαν σχόλια για αυτά τα 

μαθήματα από τους συντονιστές. Και οι δύο εκπαιδευτικοί εκτέθηκαν επίσης στις 

παιδαγωγικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διδασκαλία μαθηματικών μαθημάτων 

με μουσική. Και οι δύο επιλέχθηκαν λόγω της προηγούμενης συμμετοχής τους σε 

εργαστήριο, με επικεφαλής τον πρώτο συγγραφέα, κατά τη διάρκεια μιας εθνικής 

διάσκεψης δασκάλων. Και οι δύο δασκάλες απέδειξαν ότι κατέχουν τις ιδιότητες και την 

προσωπικότητα που η ερευνητική ομάδα θεώρησε κατάλληλη για την τρέχουσα μελέτη. 

Συνολικά 46 μαθητές από δύο διαφορετικές τάξεις που διδάσκονταν από τις 

συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς συμμετείχαν στη μελέτη. Τα μαθήματα βασίστηκαν σε 

δύο ξεχωριστά σχολεία στη Νότια Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, υπήρχαν 25 μαθητές από 

την τρίτη τάξη (11 αγόρια και 14 κορίτσια) που κυμαίνονταν σε ηλικία από 7 έως 8 με 19 

Ασιάτες, 1 Αφροαμερικάνο, 1 Καυκάσιο και 4 Ισπανόφωνους μαθητές. Μεταξύ των 25 

συμμετεχόντων, 13 ήταν μαθητές Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ενδιάμεσων, πρώιμων ή 

προχωρημένων γλωσσών. Ένας συμμετέχων που ήταν στο επίπεδο 3 (Ενδιάμεσος) είχε 

δυσκολία να κατανοήσει τις ερωτήσεις επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Επιπλέον, 
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υπήρχαν 21 μαθητές πρώτης τάξης που κυμαίνονταν σε ηλικία από πέντε έως έξι, και 

αποτελούνταν από 5 Ασιάτες, 4 Αφρικανομερικανούς, 2 Καυκάσιους, 5 Φιλιππινέζους  

και 5 Ισπανόφωνους. Μεταξύ των 21 συμμετεχόντων, 6 ήταν μαθητές αγγλικής γλώσσας 

σε ενδιάμεσα, πρώιμα ή προχωρημένα επίπεδα γλώσσας. Επιπλέον, 1 μαθητής είχε 

προβλήματα ομιλίας / γλώσσας και 1 μαθητής ήταν αυτιστικός. 

Οι δύο συμμετέχουσες δασκάλες προσπάθησαν να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν μουσικές δραστηριότητες ως ενσωματωμένο μέρος των κανονικών 

μαθηματικών μαθημάτων τους για μια περίοδο πέντε εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παρέμβασης, ένα 45-λεπτό μάθημα μαθηματικών ενσωματωμένο στη μουσική 

εισήχθη στους μαθητές της Τρίτης τάξης που συμμετείχαν στην τάξη κάθε εβδομάδα για 

πέντε εβδομάδες. Κάθε ολοκληρωμένη δραστηριότητα μουσικής-μαθηματικών 

επικεντρώθηκε σε έναν ή περισσότερους κύριους τομείς περιεχομένου μαθηματικών. Η 

μουσική σύνθεση και οι δραστηριότητες παιχνιδιού ήταν οι δύο κύριες μουσικές 

δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί ενσωμάτωσαν στα μαθηματικά τους. Στα 

μαθήματα ενοποίησης μουσικής-μαθηματικών, οι μαθητές είχαν ευκαιρίες να 

χρησιμοποιήσουν γραφική σημειογραφία (π.χ., κάρτες χρώματος μουσικής) και μια 

ποικιλία μουσικών οργάνων, όπως κουδουνάκια, τύμπανα, μουσικά ραβδιά και πλήκτρα 

ως μέσα χειρισμού για να μάθουν μαθηματικά. Μερικοί από τους χειρισμούς που 

βασίζονται στη μουσική (όπως το ψηφιακό πιάνο) διατέθηκαν στους συμμετέχοντες από 

τα σχολεία τους που είχαν ήδη αυτό το εξοπλισμό και ορισμένοι πρόσθετοι χειρισμοί 

(όπως το κουδούνι) δόθηκε από τους ερευνητές. Πραγματικά μουσικά κομμάτια με τη 

μορφή γραφικής σημειογραφίας δόθηκαν επίσης στους μαθητές για την εφαρμογή 

βασικών μουσικών θεωριών στη μάθηση των μαθηματικών. Οι μαθητές είχαν ευκαιρίες 

πειραματισμού, πρακτικής και εφαρμογής διαφόρων μαθηματικών εννοιών και 
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δεξιοτήτων μέσω μιας σειράς ολοκληρωμένων μαθημάτων μαθηματικών-μουσικής. 

Επιπλέον, οι μαθητές είχαν πολλές ευκαιρίες να μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με 

τις βασικές έννοιες στα μαθηματικά με τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια κάθε 

μαθηματικών ενοτήτων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των 

μαθηματικών, το οποίο περιελάμβανε δραστηριότητα μουσικής σύνθεσης, έδωσαν  

στους μαθητές έγχρωμες κάρτες ως εργαλεία δημιουργικής μουσικής σύνθεσης. Οι 

μαθητές διδάσκονταν να χρησιμοποιούν μοτίβα χρώματος, μοτίβα αριθμών και μοτίβα 

γραμμάτων γραμμένα στις κάρτες χρώματος για να συνθέσουν τη δική τους μουσική. Οι 

μαθητές δημιούργησαν ενστικτωδώς τη μουσική χρησιμοποιώντας μοτίβα και την 

έπαιξαν χρησιμοποιώντας κουδούνια, επικοινωνώντας έτσι τη μουσική τους δουλειά με 

την τάξη. Επιπλέον, εισήχθησαν έννοιες μαθηματικών και προσφέρθηκαν διάφορα 

προβλήματα μαθηματικών εννοιών με βάση τα μουσικά έργα των μαθητών. 

Γενικότερα, η ικανότητα των μαθητών και των δύο τάξεων (Πρώτης και Πέμπτης) 

και στα τρία πεδία της αξιολόγησης (μοντέλο-στρατηγική-εφαρμογή),έδειξε σημαντική 

βελτίωση μετά την παρέμβαση. 

Η παρούσα μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει πώς δύο δάσκαλοι δημοτικού 

σχολείου σχεδίασαν διαθεματικά μαθήματα μουσικής-μαθηματικών ενσωματώνοντας 

μια σειρά μουσικών δραστηριοτήτων στα κανονικά μαθήματα μαθηματικών και επίσης 

πώς αυτά τα διεπιστημονικά μαθήματα επηρέασαν τα επίπεδα μαθηματικών ικανοτήτων 

των μαθητών. Η μελέτη ξεκίνησε με τον εντοπισμό βασικών μουσικομαθηματικών 

διεπιστημονικών στοιχείων σχεδιασμού του μαθήματος στις κανονικές οδηγίες 

διδασκαλίας μαθηματικών, για τους σκοπούς ανάπτυξης μιας παρέμβασης. Οι 

επιπτώσεις των διεπιστημονικών μαθημάτων στις μαθηματικές ικανότητες των μαθητών 

μετρήθηκαν από τις αξιολογήσεις MSA. Στην τρέχουσα μελέτη, οι μουσικές 
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δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν ως πόροι προγράμματος σπουδών για το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή μαθημάτων μαθηματικών. Οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν τα δικά τους 

μαθήματα μαθηματικών χρησιμοποιώντας διαφορετικές μουσικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς μαθηματικού περιεχομένου. Σύμφωνα με 

προηγούμενες έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο των ενσωματωμένων μουσικών 

δραστηριοτήτων στα επίπεδα μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών (Benes-Laffety, 

1995; Omniewski, 1999; Omniewski & Habursky, 1998), τα ευρήματα της παρούσας 

μελέτης έδειξαν ότι τα μουσικά-μαθηματικά μαθήματα έχουν θετικά αποτελέσματα σε 

πολλαπλά μαθηματικά επίπεδα ικανότητας. 

Ένας από τους στόχους της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση του τρόπου με τον 

οποίο οι εκπαιδευτικοί ενσωμάτωσαν τη μουσική στα κανονικά μαθήματα μαθηματικών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο δασκάλες χρησιμοποίησαν διάφορες 

δραστηριότητες μουσικής σύνθεσης και μουσικών οργάνων παίζοντας σε όλη τη 

διάρκεια των διαθεματικών μαθημάτων που καλύπτουν και τους πέντε βασικούς τομείς 

περιεχομένου που έχουν προαναφερθεί. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι υπάρχουν 

πολλοί τρόποι για την ενσωμάτωση της διδασκαλίας των μαθηματικών με τη μουσική. 

Πολλοί σύγχρονοι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν την ενσωμάτωση της μουσικής στη 

διδασκαλία των μαθηματικών σε περιορισμένο και επιφανειακό επίπεδο, δηλαδή 

εστίαση σε περιεχόμενο μαθηματικών χαμηλού επιπέδου, όπως οι ρυθμοί μέτρησης και 

οι τύποι τραγουδιού (An et al. 2011; An & Capraro, 2011). Αυτή η μελέτη παρείχε ένα 

παράδειγμα για το πώς να σχεδιάσετε και να διδάξετε μαθήματα μαθηματικών με 

εναλλακτικούς τρόπους και να ενσωματώσετε περιεχόμενο μαθηματικών υψηλότερης 

τάξης. 
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Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με 

όλα τα είδη διαφορετικών μαθηματικών περιεχομένων. Για παράδειγμα, για την 

κατανόηση της αίσθησης του αριθμού, οι μαθητές της πρώτης τάξης χρησιμοποίησαν το 

τραγούδι για να ασκήσουν δραστηριότητες προσθήκης / αφαίρεσης με ευχέρεια. Οι 

μαθητές της τρίτης τάξης έμαθαν πώς να προσθέτουν και να πολλαπλασιάζουν 

μετρώντας μουσικές νότες και επιλύοντας προβλήματα από δραστηριότητες σύνθεσης 

μουσικής. Στην άλγεβρα, οι μαθητές πρώτης τάξης μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να 

περιγράψουν εκτεταμένα μοτίβα καθώς και να χρησιμοποιούν λέξεις τοποθέτησης για 

να περιγράψουν τη μελωδία από δραστηριότητες μουσικής σύνθεσης. Οι μαθητές τρίτης 

τάξη μπορούσαν να επεκτείνουν και να αναγνωρίσουν ένα γραμμικό μοτίβο από τους 

κανόνες του μέσω δραστηριοτήτων μουσικής σύνθεσης. Στα πεδία της στατιστικής, της 

ανάλυσης δεδομένων και των πιθανοτήτων, οι μαθητές της πρώτης τάξης μπορούσαν να 

συλλέξουν, να ταξινομήσουν και να εμφανίσουν δεδομένα χρησιμοποιώντας σήματα 

μέτρησης και γραφήματα, για να φτιάξουν ένα ραβδόγραμμα και να συγκρίνουν 

πληροφορίες. Οι μαθητές της Τρίτης πραγματοποίησαν απλά πειράματα πιθανοτήτων 

καθορίζοντας τον αριθμό των πιθανών αποτελεσμάτων και έκαναν απλές προβλέψεις 

από τις δραστηριότητες με τα μουσικά όργανα. Στην γεωμετρία, οι μαθητές της Τρίτης 

μέτρησαν γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία μέτρησης από 

δραστηριότητες παιχνιδιού με πλήκτρα. 

Μετά την παρέμβαση των πέντε εβδομάδων, οι μαθητές παρουσίασαν 

στατιστικά-σημαντικές βελτιώσεις σε όλες σχεδόν τις αξιολογήσεις των μαθηματικών 

ικανοτήτων μετά τη δοκιμή. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα μαθήματα μαθηματικών 

που είναι ενσωματωμένα στη μουσική επηρέασαν θετικά τα μαθηματικά επίπεδα των 

μαθητών στην οπτική προσέγγιση ενός προβλήματος, τη στρατηγική της διαδικασίας 
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επίλυσης προβλήματος και στην εφαρμογή της κεκτημένης γνώσης για τη δημιουργία 

των δικών τους προβλημάτων, συνδέοντας έτσι τη γνώση με τον ‘’πραγματικό’’ κόσμο. 

Συγκεκριμένα, τη σημαντική βελτίωση των επιπέδων των μαθητών, δείχνει η ικανότητά 

τους να σχεδιάζουν εικόνες, πίνακες ή γραφήματα για να επιλύσουν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα λέξεων , που βελτιώθηκαν καθ 'όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Επιπλέον, 

καταδεικνύεται ότι οι μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών στη χρήση μαθηματικών 

συμβόλων, εξισώσεων και ανισοτήτων για την αποτελεσματική εμφάνιση μαθηματικών 

βημάτων για την επίλυση προβλημάτων μαθηματικών λέξεων βελτιώθηκαν καθ 'όλη τη 

διάρκεια της μουσικής. Τέλος, η σημαντική ανάπτυξη των επιπέδων των μαθητών έδειξε 

βελτίωση στην ικανότητα των μαθητών να δημιουργήσουν τα δικά τους προβλήματα 

λέξεων εφαρμόζοντας μαθηματική συλλογιστική. 

Οι μουσικοί ψυχολόγοι έχουν αποδείξει ότι ορισμένες μορφές μουσικής 

δραστηριότητας βελτιώνουν την πνευματική απόδοση, τη χωρική-χρονική συλλογιστική 

και άλλες δεξιότητες πλεονεκτικές για τη μάθηση. Σε αυτήν την έρευνα, διερευνήθηκε το 

δυναμικό της ενεργητικής δημιουργίας μουσικής για τη βελτίωση των μαθητών στο 

χωροχρονικό συλλογισμό. Καθώς οι χωρικές-χρονικές δεξιότητες θεωρούνται 

μαθηματικές ικανότητες υψηλού επιπέδου, αυτή η μελέτη είχε επίσης ως στόχο να 

διερευνήσει εάν η εκμάθηση μουσικής μπορεί να επηρεάσει την επίδοση των μαθητών 

στα μαθηματικά και αν η χωρική-χρονική λογική παίζει ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Η 

μελέτη είχε ένα σχεδόν πειραματικό σχεδιασμό στο οποίο ομάδες παιδιών ηλικίας 4 έως 

7 ετών συμμετείχαν σε ένα μουσικό πρόγραμμα που περιείχε μια ποικιλία μουσικών, 
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κυρίως ρυθμικών δραστηριοτήτων. Παράλληλες τάξεις αποτελούσαν ομάδες ελέγχου. 

Καθ 'όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά, την 

ανάγνωση, τη γραφή και τη χωρική-χρονική συλλογιστική καταγράφηκε και συγκρίθηκε 

μεταξύ της μουσικής και των ομάδων ελέγχου. Τα ευρήματα του έργου υποστήριξαν την 

υπόθεση ότι η μουσική εκπαίδευση έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη χωρικών-χρονικών 

δεξιοτήτων. Στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη πρόοδος παρατηρήθηκε στις 

περισσότερες ομάδες παρέμβασης, σε σύγκριση με όλες τις περιόδους μέτρησης με τις 

ομάδες ελέγχου. Το επίτευγμα στα γενικά μαθηματικά δεν διέφερε πάντοτε μεταξύ των 

ομάδων παρέμβασης και ελέγχου, αλλά οι αναλύσεις παρείχαν στοιχεία για μια συνεπή 

και στατιστικά σημαντική βελτίωση στη μάθηση των μαθηματικών μεταξύ των νεότερων 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Αυτή η γνώση θα μπορούσε να ενημερώσει την 

παιδαγωγική πρακτική, ενώ περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να 

προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ μουσικής καιμαθηματικών. 

Οι μουσικοί ψυχολόγοι έχουν αποδείξει ότι ορισμένες μορφές μουσικής 

δραστηριότητας μπορεί να τονώσουν τη βελτίωση της πνευματικής απόδοσης, της 

χωρικής-χρονικής συλλογιστικής και άλλων δεξιοτήτων πλεονεκτικών για μάθηση 

(Hallam, 2000; Hallam et al., 2011; Hallam, 2015; Rauscher, 2002;Schellenberg, 2004; 

Costa-Giomi, 1999; Graziano et al., 1999). Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη δοκιμή 

των χωρικών-χρονικών δεξιοτήτων των παιδιών. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η 

χωροχρονική συλλογιστική μπορεί να βελτιωθεί με τη μουσική εκπαίδευση, ιδίως με τη 

ρυθμική διδασκαλία που ενισχύει την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων (Rauscher et al., 

1993a, Rauscher et al., 1997; Hetland, 2000;Rauscher and Zupan, 2000; Rauscher, 2003; 

Rauscher et al., 2005; Rauscher και Hinton, 2011;Hallam, 2015). Για παράδειγμα, σε μια 

σειρά μελετών, ο Rauscher διερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ της συμμετοχής σε μια 
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ποικιλία μουσικών δραστηριοτήτων και χωρικής-χρονικής συλλογιστικής, και τα 

ευρήματα επεσήμαναν τη ρυθμική διδασκαλία ως αυτή με το πιο έντονο αποτέλεσμα. 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η ενεργή εμπλοκή με τη μουσική μπορεί να βελτιώσει τη 

νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ο Schellenberg (2004) εξέτασε τις αλλαγές σε ένα τεστ IQ 

και ένα τυποποιημένο τεστ ακαδημαϊκού επιτεύγματος μετά από ένα πρόγραμμα 

μουσικών δραστηριοτήτων. Τα ευρήματα έδειξαν μια μικρή αύξηση του IQ σε αυτές τις 

ομάδες που συμμετείχαν σε εκπαίδευση βασικών συμβόλων/πλήκτρων ή φωνητική 

εκπαίδευση, σε σύγκριση με ομάδες δράματος ή ελέγχου. Όταν δοκιμάστηκαν άλλες 

γνωστικές ικανότητες, για παράδειγμα, η εικονογραφική μνήμη (Rauscher and Zupan, 

2000), η χωρική αναγνώριση (Rauscher et al., 1993b; Rauscher et al., 1997) και ανάκληση 

αριθμού (Rauscher και LeMieux, 2003), δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση. 

Αρκετές μελέτες έχουν εκτιμήσει εάν η ενεργός εμπλοκή με τη μουσική επηρεάζει τα 

μαθηματικά. Οι Gardiner et al. (1996) διαπίστωσαν ότι μετά από επτά μήνες 

συμπληρωματικών μουσικών μαθημάτων, τα παιδιά είχαν υψηλότερες βαθμολογίες σε 

τυποποιημένα μαθηματικά τεστ από τις ομάδες ελέγχου. Παρόμοια ευρήματα 

διαπιστώθηκαν σε μια μελέτη όπου τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες όπου 

εκπαιδεύτηκαν στα πλήκτρα, έλαβαν και χωροχρονική εκπαίδευση πλήκτρων, 

εκπαίδευση στα πλήκτρα με Αγγλική διδασκαλία, ή καθόλου πρόγραμμα (Graziano et al., 

1999). Οι Rauscher και Zupan (2000) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που ξεκίνησαν  

μαθήματα πλήκτρων στην ηλικία των 3, σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε χωρικές - 

χρονικές και αριθμητικές δοκιμές κατά τη διάρκεια δύο ετών εκπαίδευσης, ακόμη και 

δύο χρόνια μετά τη λήξη της κατάρτισης. Πιο πρόσφατα, βρέθηκαν οι Rauscher και 

LeMieux (2003) εντόπισαν ότι τα παιδιά που έλαβαν μαθήματα πλήκτρων, εκπαίδευση 

τραγουδιού ή ρυθμικές οδηγίες, πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις από τους ελέγχους στις 
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αριθμητικές δοκιμές, με τις ομάδες ρυθμού να σημειώνουν υψηλότερα αποτελέσματα 

κατά την αλληλουχία και τις αριθμητικές εργασίες. 

Αν και μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας επισημαίνει τον θετικό 

αντίκτυπο της συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες για την εκμάθηση των 

μαθηματικών, υπάρχουν επίσης και παραδείγματα μελετών όπου τέτοια επίδραση δεν 

παρατηρήθηκε. Ένα από αυτά είναι και τα δύο πειράματα από τους Rickard et al. (2012) 

που αποκάλυψαν ασαφή αποτελέσματα. Μελέτες σε αυτόν τον τομέα επικεντρώθηκαν 

σε παιδιά και προσπάθησαν να αποδείξουν σε ποια ηλικία ο αντίκτυπος της μουσικής 

μπορεί να είναι πιο εμφανής. 

Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι όσο νωρίτερα ξεκινά η εκπαίδευση, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αύξηση της χωρικής συλλογιστικής ικανότητας. Αυτό εγείρει το 

ερώτημα εάν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας όπου εάν ξεπεραστεί δεν θα 

υπάρχει τέτοια σχέση. 

Προηγούμενες έρευνες παρείχαν συναρπαστικά στοιχεία σχετικά με το ότι η δημιουργία 

μουσικής συντελεί στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας ικανοτήτων στους συμμετέχοντες. Σε 

αρκετές μελέτες παρατηρήθηκε η ενίσχυση των χωρικών-χρονικών δεξιοτήτων, και η 

τρέχουσα έρευνα ξεκίνησε να εξετάζει περαιτέρω αυτό το φαινόμενο και να καθορίζει 

την πιθανότητα της αιτιώδους φύσης του. Καθώς αυτές οι ικανότητες θεωρούνται 

υψηλού επιπέδου μαθηματικές δεξιότητες (Shaw, 2000; Gunderson et al., 2012), 

προτάθηκε μια υπόθεση ότι μέσω ενός θετικού αντίκτυπου στη χωρική-χρονική 

συλλογιστική, είναι πιθανό ότι η συμμετοχή στο μουσικό πρόγραμμα θα είχε επίδραση 

στη μάθηση των μαθηματικών. Τα αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης υποστήριξαν 

την υπόθεση ότι η μάθηση της μουσικής έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη χωρικών - 

χρονικών δεξιοτήτων. Η τρέχουσα μελέτη διερεύνησε και το εάν η επίδραση που έχει η  
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μουσική στην προαγωγή των χωρικών – χρονικών δεξιοτήτων συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της μαθηματικής σκέψης. 

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα του τρέχοντος έργου υποστήριξαν τα προηγούμενα 

ευρήματα σχετικά με τον αντίκτυπο της μουσικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη χωρικών - 

χρονικών δεξιοτήτων. Στις περισσότερες ομάδες παρέμβασης, παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη πρόοδος σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Αυτή η έρευνα 

διερεύνησε επίσης τη δυνατότητα διευκόλυνσης της εκμάθησης των μαθηματικών μέσω 

της ενίσχυσης της χωρικής-χρονικής συλλογιστικής. Η επίτευξη γενικών μαθηματικών 

γνώσεων δεν διέφερε πάντα μεταξύ των ομάδων παρέμβασης και των ομάδων ελέγχου, 

αλλά υπήρξε μια συνεπής και στατιστικά σημαντική βελτίωση στην εκμάθηση 

μαθηματικών μεταξύ των νεότερων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Αυτή η γνώση 

(όπως έχει ήδη αναφερθεί), θα μπορούσε να αναβαθμίσει τις παιδαγωγικές πρακτικές, 

και η επιπλέον έρευνα, ακολουθώντας τις πιθανές οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω, 

θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα στοιχεία για τη συσχέτιση μουσικής και 

μαθηματικών. 

 

Διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση των μουσικών 

δραστηριοτήτων στην διδακτική των μαθηματικών 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί, που ενσωματώνουν στο μάθημα των 

μαθηματικών τις μουσικές δραστηριότητες, εκτός από τα οφέλη στους μαθητές, 

προάγουν την δική τους αυτοαποτελεσματικότητα στην διδακτική διαδικασία και 

μπορούν με πιο δημιουργικό τρόπο να αντιμετωπίσουν μαθητές που εμφανίζουν 

δυσκολίες μάθησης. Με άλλα λόγια, η μουσική και η κίνηση αποτελούν ισχυρά 

εκπαιδευτικά εργαλεία, ιδιαίτερα στον χώρο της Ειδικής Αγωγής, όπου η μάθηση απαιτεί 

διαφορετικούς δρόμους υλοποίησης της. 
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Οι Chahine & Montiel (2015) , σε μελέτη τους συγκέντρωσαν ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα από ένα δείγμα 15 εκπαιδευτικών, κατά την διάρκεια ενός θερινού 

προγράμματος με στόχο την εκπαίδευση στην καλύτερη εγκαθίδρυση της γνώσης των 

μαθηματικών μέσω της μουσικής. Βασικός σκοπός ήταν να εμπλακούν οι εκπαιδευτικοί 
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στην αναζήτηση καλύτερων τεχνικών διδασκαλίας των Μαθηματικών, και ιδιαίτερα να 

αξιολογήσουν την εμπλοκή της ρυθμικής διδασκαλίας στην κατανόηση μαθηματικών 

εννοιών, στοχεύοντας στην αύξηση της μαθηματικής ικανότητας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε μουσικές δραστηριότητες νιώθουν πιο 

ικανοί να διδάξουν τα μαθηματικά και να τονώσουν την μάθηση των παιδιών. Όταν οι 

μαθητές εμπλέκονται με τον ρυθμό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν 

ουσιαστικότερη γνώση των μαθηματικών, μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει περισσότερο 

νόημα για τα παιδιά. Ταυτόχρονα ξεφεύγουν από την παραδοσιακή διδασκαλία, 

ανοίγοντας νέους δρόμους για δημιουργικότερες πρακτικές. 

Οι Trinick et al. (2016), σε άρθρο τους αναφέρουν τις εμπειρίες τους σχετικά με 

την ενσωμάτωση της μουσικής στο διδακτικό αντικείμενο των Μαθηματικών στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι αφηγήσεις περιγράφουν αρκετά διδακτικά σενάρια που 

εμπεριέχουν την σύμπραξη μουσικής, κίνησης και Μαθηματικών. Οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν, ότι παρόλο που δεν νιώθουν σιγουριά ως προς τον σχεδιασμό 

μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων, ωστόσο κατάφεραν και συμπεριέλαβαν στην 

διδασκαλία τους μουσικές δραστηριότητες, θεωρώντας ότι αποτελεί έναν δημιουργικό 

τρόπο εκμάθησης των Μαθηματικών. 



100 
 

 

 

Κεφάλαιο 3. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 
3.1. Προσδιορισμός της έννοιας του διδακτικού σεναρίου 

Ως διδακτικό σενάριο νοείται κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα με 

συγκεκριμένους στόχους, δομή, αρχές και πρακτική εφαρμογή. Σε αυτό περιγράφεται 

ξεκάθαρα ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες , οι ρόλοι που έχουν 

καθώς και οι ενδεχόμενες δυσκολίες που θα παρουσιαστούν, κατά την υλοποίηση του. 

σε μια τέτοια μορφή διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά υλικά μπορεί να είναι άφθονα και να 

παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του υπό εξέταση 

θέματος και την πιο συνδυαστική κατάκτηση της γνώσης. Έτσι μπορούμε να έχουμε 

απτικά, ακουστικά και οπτικά μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η διάρκεια 

μπορεί να αφορά μια ώρα μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ή περισσότερες αν οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Δαγδιδέλης & Παπαδόπουλος,2013). 

Η δομή ενός διδακτικού σεναρίου αναφέρεται στην θεωρητική προσέγγιση της 

Fragaki(2008) και παρουσιάζεται ως εξής: 

Ένα διδακτικό σενάριο αποτελείται από τρία μέρη : την ταυτότητα, το πλαίσιο και 

το σχέδιο υλοποίησης. Στην ταυτότητα, περιλαμβάνονται στοιχεία όπως το δείγμα των 

συμμετεχόντων, το γνωστικό αντικείμενο και οι αντιστοίχιση στο Αναλυτικό πρόγραμμα 

Σπουδών. Με άλλα λόγια, προσδιορίζεται ο αριθμός των παιδιών, το θέμα της 

δραστηριότητας, ο γενικότερος σκοπός και τα οφέλη μέσα από αυτήν. Το πλαίσιο 

περιλαμβάνει τον καθορισμό των βασικών αρχών του σεναρίου, που αναφέρονται σε 

απαιτούμενες πρότερες γνώσεις για την διεξαγωγή της δραστηριότητας, τον καθορισμό 
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της διάρκειας και του υποστηρικτικού υλικού. Τέλος, το σχέδιο υλοποίησης 

περιλαμβάνει τον τρόπο διεξαγωγής του σεναρίου, την μορφή που θα έχει και προτάσεις 

για βελτίωση της δραστηριότητας. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε το «διδακτικό σενάριο» ως ο πλέον κατάλληλος για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών με την υποστήριξη της μουσικής αγωγής είναι ό,τι πρώτον 

τα διδακτικά σενάρια δίνουν έμφαση στο σκεπτικό των δραστηριοτήτων και στο 

συνολικό προγραμματισμό τους και δεύτερον μπορούν να προβλέπουν ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που εκτείνονται σε πολλές διδακτικές ώρες και σε διαφορετικά 

μαθήματα. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη διδακτική μεθοδολογία τα σενάρια προωθούν την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς καλούνται στα 

συγκεκριμένα σενάρια που προτείνονται, να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ένα ακόμη 

χρήσιμο για το επάγγελμά τους γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό της Μουσικής. 

 

3.2. Διδακτικό σενάριο: « ΜουσικάΜαθηματικά 
Μονοπάτια» 
Σε αυτήν την διδακτική πρόταση γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης των τεσσάρων 

μαθηματικών πράξεων, μέσα από μια μουσική δραστηριότητα, που εμπλέκει την 

παιγνιώδη διδασκαλία και την κίνηση. Σκοπός του σεναρίου είναι τα παιδιά, ειδικότερα 

με μαθησιακές δυσκολίες, να αντιληφθούν με ένα διαφορετικό τρόπο τις μαθηματικές 

πράξεις μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα. Η πιο συχνή δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακά προβλήματα στην αποτύπωση των 

μαθηματικών πράξεων αποτελεί η εμμονή στο μέτρημα με τα δάχτυλα. Αυτή η 

δραστηριότητα θα επιτρέψει στους μαθητές να αποβάλλουν αυτή την συνήθεια μέσα 

από την συνεργασία με τους συμμαθητές και την οπτικοποίηση της μάθησης. 

 Επιπλέον στόχοι αποτελούν: 
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 Η εκτέλεση μαθηματικών πράξεων πρόσθεση και αφαίρεσης σε αριθμούςπου 

δεν ξεπερνούν το 20 

 Να εξασκηθούν στον προσανατολισμό του χώρου 
 

 Να διαβάζουν δυνατά τις πράξεις και να ξεχωρίζει τα σύμβολα 
 

 Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες 
 

 Να αποβάλλουν τον φόβο και το άγχος της αποτυχίας 

 
 
 

Υλοποίηση δραστηριότητας. Το σενάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια τάξη 30 

παιδιών, τα οποία και χωρίζονται σε δυο ομάδες 15 συμμετεχόντων, ανάμεσα στα οποία 
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βρίσκονται και παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 2 

μουσικά όργανα Orff, τύμπανο και μαράκες. Κάθε ομάδα, θα αντιπροσωπεύεται από ένα 

όργανο, δίνοντας στην ομάδα μια διαφορετική ρυθμική ταυτότητα. Στο κέντρο μιας 

μεγάλης αίθουσας τοποθετούμε κάρτες με αριθμητικές πράξεις έως το 15. Όσοι είναι 

δηλαδή και οι συμμετέχοντες της κάθε ομάδας. Αυτές οι κάρτες θα σχηματίζουν ένα 

μονοπάτι, κατά μήκος της τάξης. Ο εκπαιδευτικός θα δίνει τον ρυθμό παίζοντας ένα 

μουσικό μοτίβο που θα είναι και το σύνθημα για το ποια ομάδα θα ξεκινήσει πρώτη, 

ανάλογα με το μουσικό όργανο που θα ακουστεί. Κάθε φορά ένα παιδί από κάθε ομάδα 

θα ξεκινά από το πρώτο σκαλί του μουσικού μονοπατιού και με την βοήθεια της ομάδας 

του θα λύνει την μαθηματική πράξη , που αναγράφεται στην κάρτα. Η βοήθεια της 

ομάδας , ωστόσο, δεν θα είναι λεκτική, αλλά με την χρήση του σώματος τα παιδιά θα 

βοηθούν τον συμμαθητή τους να βρει την λύση. Για παράδειγμα, έχουμε την αριθμητική 

πράξη «9+5». Τα παιδιά της ομάδας μπορούν να δείξουν με παντομίμα και σχεδιάζοντας 

με το σώμα τους τον αριθμό πουπροκύπτει. 

Σε κάθε σωστή απάντηση, ο μαθητής περνάει στο επόμενο σκαλί του μονοπατιού και 

εφόσον ακούσει το μουσικό όργανο που αντιπροσωπεύει την ομάδα του. Αν η απάντηση 

είναι λανθασμένη, τότε ακούγεται ο ρυθμός του μουσικού οργάνου της άλλης ομάδας, η 

οποία και θα συνεχίσει την δραστηριότητα. Νικητής δεν είναι αυτός που θα φτάσει στο 

τέρμα αλλά η ομάδα, της οποίας ο μουσικός ρυθμός του οργάνου, που την 

αντιπροσωπεύει, ακούστηκε τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, η ομάδα που έδωσε τις 

πιο πολλές σωστές απαντήσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι μαθητές θα πρέπει να 

είναι συγκεντρωμένοι, όχι μόνο στην επίλυση των μαθηματικών πράξεων αλλά και στην 

αναγνώριση της ποσότητας των μουσικών μοτίβων. 
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Θα παρατηρηθεί και με βάση την ανωτέρα βιβλιογραφική ανασκόπηση ότι η εισαγωγή 

των παιδιών μαθησιακές δυσκολίες στον κόσμο των μαθηματικών πράξεων, θα είναι πιο 

εύκολη και η ευθύνη για την επίλυση τους βαραίνει ολόκληρη την ομάδα, η οποία 

συνεργατικά θα πρέπει να βρει την λύση. 

 

3.3. Διδακτικό σενάριο « Μισά σχήματα» 
Μία ακόμα πρόταση που μπορεί να δουλευτεί με την παραπάνω ομάδα έχει ως 

στόχο την περιγραφή, τον σχεδιασμό και την αναπαράσταση των γεωμετρικών 

σχημάτων. Και σε αυτό το σενάριο θα χρησιμοποιηθούν τα όργανα Orff, τύμπανο και 

μαράκες με την διαφορά ότι θα εισάγουμε αυτήν την φορά και εικόνες από τον 

υπολογιστή. Στόχος είναι τα παιδιά, και ιδιαίτερα τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα, 

να μπορούν να κάνουν την νοηματική σύνδεση μεταξύ της εικόνας και της 

αναπαράστασης των σχημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, χωρίζουμε τα παιδιά σε δυο ομάδες, όπου η κάθε ομάδα θα 

αντιπροσωπεύεται και πάλι από κάποιο ρυθμικό μοτίβο ενός συγκεκριμένου οργάνου. 

Θα επιλέγεται κάθε φορά ένας μαθητής από κάθε ομάδα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη θα 

σχηματίζουν στο πάτωμα με το σώμα τους μισά σχήματα (Κύκλους,τετράγωνα,τρίγωνα 

κτλ.). Ο εκπαιδευτικός θα δείχνει ένα σχήμα την φορά στο υπολογιστή και θα χτυπάει το 

μουσικό όργανο της κάθε ομάδας. Ο μαθητής της ομάδας, που θα επιλέγεται θα πρέπει 

να κοιτάξει στην οθόνη το σχήμα και να βρει το αντίστοιχο μισό σχήμα που έχει 

δημιουργήσει η ομάδα του και να το ολοκληρώσει με το σώμα του. Στόχος να 

δημιουργηθούν όλα τα γεωμετρικά σχήματα και από τις δυο ομάδες σε ένα παιχνίδι 

ανταγωνισμού, συνεργατικότητας, συγκέντρωσης και προσοχής. 

Οι διδακτικοί στόχοι των δύο παραπάνω διδακτικών σεναρίων κινούνται στις 

τρεις μεγάλες κατηγορίες : γνωστικοί στόχοι, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί. 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση της αρίθμησης , στην απόκτηση βασικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων συγκεκριμένα των δύο πράξεων (πρόσθεση-αφαίρεση), στην 

ανάπτυξη ικανότητας νοερών υπολογισμών, στη χρησιμοποίηση των μαθηματικών 

μοτίβων αλλά και στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο διδακτικό σενάριο : «Μουσικά Μαθηματικά 

Μονοπάτια» , οι μαθητές ακούγοντας το μουσικό μοτίβο του μουσικού οργάνου της 

ομάδας τους για να μπορέσουν να υπολογίσουν τους «πόντους» τους, μπορούν να το 

συνδυάσουν με το μουσικό όργανό σαν σύμβολο που σημαίνει ό,τι θα διερευνήσουν τις 

μαθηματικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσα από τη χρήση των 

μουσικών οργάνων και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν συνδέσεις των μουσικών 

αναπαραστάσεων με αυτές των μαθηματικών . Θα μπορούσαν ακόμη να συνδυάσουν το 

μουσικό όργανο με έναν συγκεκριμένο αριθμό, π.χ. το 1 και κάθε φορά να προσθέτουν 

νοερά τις φορές που άκουσαν τον χτύπο του μουσικού οργάνου. 

Στο δεύτερο διδακτικό σενάριο «Μισά σχήματα» ο ρόλος των μουσικών οργάνων 

είναι περισσότερο συνοδευτικός και όχι απαραίτητα βασικός για την διεκπεραίωση της 

άσκησης , χρησιμοποιούνται περισσότερο για την πρόκληση του ενδιαφέροντος και της 

προσοχής των μαθητών με την έννοια ό,τι δε συμβάλλει στο μαθηματικό στόχο της 

δραστηριότητας αλλά κυρίως στο ψυχοσυναισθηματικό. 
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Κεφάλαιο 4. 

4.1. Συζήτηση- Συμπεράσματα 
Παρατηρείται ,μέσα από την βιβλιογραφία, η σημαντικότητα της σύνδεσης των 

μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας. Μια 

πρακτική, που φαίνεται να ακολουθούν όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

,προκειμένου να προσεγγίσουν την δύσκολη αυτή διδακτική ενότητα, ιδιαίτερα σε τάξεις 

όπου παρουσιάζονται δυσκολίες στην αντίληψη και την κατανόηση των μαθηματικών 

εννοιών. Σε αυτές τις τάξεις, οι ανάγκες εμφανίζονται διαφοροποιημένες και η 

παραδοσιακή διδασκαλία δεν φαίνεται να τις καλύπτει, με αποτέλεσμα την 

περιθωριοποίηση και την ανεπαρκή μετάδοση της γνώσης. Οι έρευνες , που σχετίζονται 

με το θέμα, έχουν να επιδείξουν σημαντικά οφέλη της σύνδεσης αυτών των δύο 

ενοτήτων. Όπως αποδεικνύεται και βιβλιογραφικά ,η ενσωμάτωση της μουσικοκινητικής 

αγωγής στην διδασκαλία, έχουν επιστημονικά έγκυρη βάση , με πολλαπλά οφέλη στην 

δημιουργία κινήτρων των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι η μουσική και η κίνηση 

τροφοδοτούν την μάθηση, «ξυπνώντας» τις ικανότητες και το μυαλό των μαθητών, 

βοηθώντας παράλληλα την παραμονή του μαθητή στο σχολείο και απομακρύνοντας τον 

από την σχολική αποτυχία. Οι ανωτέρω προτεινόμενες δραστηριότητες, φαίνεται να 

απλοποιούν τον τρόπο μάθησης, οδηγώντας τον μαθητή στην κατάκτηση της γνώσης με 

ευκολότερο και πιο διασκεδαστικό τρόπο, καθώς παρόμοιου τύπου δραστηριότητες 

έχουν προταθεί ήδη και σε άλλες έρευνες και τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν 

θετικά. Ο An και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών 

μουσικής-μαθηματικών (An & Capraro, 2011) και ένα εναλλακτικό μοντέλο διδασκαλίας 
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μαθηματικών ενσωματώνοντας τη μουσική στα μαθήματα των μαθηματικών και 

εφάρμοσαν τις παρακάτω δραστηριότητες (An, 2012). 

{Τα 10 μαθήματα που διδάχθηκαν και από τους δύο δασκάλους περιελάμβαναν και τις 

πέντε περιοχές μαθηματικού περιεχομένου που αναφέρονται στα Πρότυπα 

Περιεχομένου Μαθηματικών για τα Σχολεία της Καλιφόρνια [MCSCPS] (2009), 

συμπεριλαμβανομένων: αίσθηση αριθμού (NS), άλγεβρα και συναρτήσεις (AF), μέτρηση 

και γεωμετρία (MG), στατιστικά στοιχεία, ανάλυση δεδομένων και πιθανότητα (SDAP) 

και μαθηματική συλλογιστική (MR)} 

Στόχος: NS 2.1 & MR 1.2 
 

Στρατηγική: χρήση χειροκροτήματος και 

τραγουδιού για τη διδακτική της 

πρόσθεσης 

Μέσα: διαφάνειες, αφίσες , μουσικά CD 

 
 

1) Παρουσιάστε το άσμα συζητώντας το 

στίχο που βρίσκεται στην αφίσα (2) 

Διδάξτε το άσμα: Ρυθμός στη μουσική. 

(3) Επαναλάβετε το άσμα με ολόκληρη 

την τάξη καθώς χειροκροτούν τα χέρια 

τους στο σταθερό ρυθμό (4) 

Χρησιμοποιήστε γράφημα για να 

οργανώσετε το άθροισμα των παλμών 

σε κάθε στίχο 

Στόχος: NS 2.1, 2.2 & AF1.1 
 

Στρατηγική: χρήση τραγουδιού που 

περιέχει αριθμούς για να διδάξετε την 

αφαίρεση 

Μέσα: διαφάνειες με το τραγούδι, 

 
 

(1) Ξεκινήστε το μάθημα τραγουδώντας 

το τραγούδι(2) προκαλέστε τους 

μαθητές να ανταποκριθούν καθώς 

τραγουδούμε το τραγούδι με 
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μικρός ασπροπίνακας, μαρκαδόροι, 

κάρτες 

διαφορετικούς αριθμούς (3) μαθητές 

απαντήστε στο τραγούδι αφαίρεσης. (4) 

αναλογιστείτε το τραγούδι και αρχίστε 

να γράφετε προτάσεις με αφαίρεση που 

να αντιστοιχούν στα προβλήματα που 

αναφέρονται στο τραγούδι. (5) διδάξτε 

ακαδημαϊκό λεξιλόγιο που σχετίζεται με 

πρόσθεση . 

Στόχος: NS 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 
 

Στρατηγική: χρησιμοποιήστε τις νότες 

και την αξία τους για να διδάξετε τα 

κλάσματα 

Μέσα: κυκλικά σχήματα χωρισμένα σε 

ίσα μέρη (π.χ. 1/4, 1/8), κάρτες με νότες, 

μουσικά φυλλάδια (πεντάγραμμο) 

 
 

(1) Ξεκινήστε το μάθημα τραγουδώντας 
 

(2) χρησιμοποιήστε το γράφημα για να 

οργανώσετε τις μονάδες και τα 

κλάσματα και τις μουσικές συμβολικές 

τιμές · (3) ανακατεύθυνση προσοχή των 

μαθητών στη μουσική σημειογραφία του 

τραγουδιού (4) δείξτε στους μαθητές 

διαφορετικές νότες και ζητήστε τους να 

τις αντιστοιχίσουν με την κατάλληλη 

εικόνα και κλάσμα καθώς και με το 

όνομα της νότας. 

Στόχος: SDAP 1.0, 1.2; MR 2.2 
 

Στρατηγική: Οδηγίες βασισμένες σε 

 

(1) παρουσιάστε χρωματιστές κάρτες σε 

γράφημα για διάφορα τραγούδια (2) Οι 
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κουδούνια: εξερευνήστε την 
 

απλή μουσική σύνθεση 

χρησιμοποιώντας χρωματιστά μοτίβα 

Μέσα: 
 

Γράφημα τσέπης - χρησιμοποιήστε 

διαφορετικά χρώματα για να 

αντιπροσωπεύουν τη μουσική μελωδία, 

κάρτες συμβολισμού (π.χ. οι κόκκινες 

κάρτες αντιπροσωπεύουν τη νότα του 

Do / C) 

μαθητές μετρούν τον αριθμό των νοτών 

σε κάθε στίχο. (3) οι μαθητές να 

δημιουργήσουν ένα γράφημα 

λειτουργιών. (4) πάρτε τις χρωματιστές 

κάρτες και βάλτε τις σε ένα γράφημα 

τσέπης για να δημιουργήσετε ένα 

γράφημα ράβδων για κάθε χρώμα ή 

νότα. 

Στόχος: MG 2.3, 2.4; SDAP 2.1 
 

Στρατηγική: διδασκαλία με χρήση 

κουδουνιών και πλήκτρων: εκμάθηση 

ανάλυσης δεδομένων με βάση τη 

μουσική δουλειά των μαθητών 

Μέσα: Φύλλο μουσικής για εύρεση 

μοτίβων. 

CD μουσικής- Ντο Ρε Μι; 

Μουσική σύνθεση σε 

Φύλλο εργασίας. Έγχρωμες κάρτες που 

αντιπροσωπεύουν νότες και κλίμακες. 

(1) Διδάξτε το τραγούδι ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ 

από τη Μελωδία της ευτυχίας 

(2) Παρουσιάστε κι άλλα τραγούδια 

με τους πίνακες χρωμάτων και 

ζητήστε από τους μαθητές να 

αναγνωρίσουν κάποιο μοτίβο 

(3) Εξετάστε συγκεκριμένα μοτίβα σε 

ένα τραγούδι 

(4) Οι μαθητές στο τέλος 

δημιουργούν και παίζουν τη δική 

τους μουσική, ακολουθώντας τις 

οδηγίες στο φύλλο εργασίας για 
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Κλίμακα C έως υψηλή C επίσης ανά 

χρώμα . 

μουσική σύνθεση. 

 
 
 
 
 

Στόχος: NS 2.0 
 

Στρατηγική: Μέτρημα μουσικών νοτών 

με κρουστά όργανα 

Μέσα: 
 

μουσικό πεντάγραμμο με τιμές 

μέτρησης: ολόκληρη νότα, μισή νότα, 

τέταρτη νότα, διάστικτη μισή νότα, 

σημείωμα με τελείες Μια ποικιλία από 

κρουστά όργανα : (π.χ. μαράκες, ξύλινα 

κύμβαλα),κουδούνια, μίνι- 

ασπροπίνακες. 

 

 
(1) Ανασκόπηση και προεπισκόπηση του 

λεξιλογίου του μαθήματος και εισάγετε 

το υλικό και τη δραστηριότητα του 

μαθήματος. (2) δείξτε πώς να συνδέσετε 

την έννοια του κλάσματος με τη μουσική 

και εξηγήστε τους τύπους των νοτών και 

τις τιμές μέτρησής  τους 

χρησιμοποιώντας  μουσικά 

διαγράμματα. (3) χρησιμοποιήστε ντέφι 

για να δείξετε πόσες μετρήσεις 

υπάρχουν σε κάθε μουσική νότα. (4) οι 

μαθητές να έρθουν στην τάξη και να 

παίξουν τις μουσικές νότες μετρώντας 

τις τιμές τους. 

Στόχος: SDAP 1.0, 1.1 
 

Στρατηγική: οδηγίες για χρήση 

 

(1) Εξηγήστε στους μαθητές ότι 

πρόκειται να διεξάγετε ένα μουσικό 
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κουδουνιών και άλλων κρουστών 

οργάνων 

Μέσα: 6 σετ χρωματιστών καρτών 

μουσικής σε τσάντες με φερμουάρ, 6 

πίνακες, κουδούνια: 1 κόκκινο, 2 μπλε, 4 

κίτρινα; 1 μεγάλη σακούλα και 6 

μεγάλες χάρτινες σακούλες, 6 φύλλα 

εγγραφής 

πείραμα σχεδίασης με έγχρωμες κάρτες 

μουσικής και θα καταγράψτε τις 

πληροφορίες σε πίνακα (2) ο 

εκπαιδευτικός διαμορφώνει το μοντέλο 

διαδικασίας του πειράματος · (3) 

επιλέξτε έναν πίνακα και εκτελέστε το 

πείραμα μαζί ως καθοδηγούμενη 

πρακτική. (4) όλες οι ομάδες εκτελούν τα 

πειράματά τους ανεξάρτητα. 

Στόχος: NS 2.0 & MG 1.0 
 

Στρατηγική: δραστηριότητα με 

αριθμημένη γραμμή πλήκτρων και 

δραστηριότητα μέτρησης με τη χρήση 

κρουστών οργάνων 

Μέσα: μουσικά ονόματα με τον ήχο 

πλήκτρων, αριθμοί και γράμματα, μια 

ποικιλία κρουστών (μαράκες, κύμβαλα 

κ.α. 

), κουδούνια, μίνι ασπροπίνακες, 

φυλλάδια με αρίθμηση πλήκτρων 

 
 

(1) Εξηγήστε στους μαθητές ότι 

πρόκειται τώρα να επιλύσουν 

προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

χρησιμοποιώντας την αριθμημένη 

γραμμή πλήκτρων (2) παρουσιάστε 

στους μαθητές ένα παράδειγμα 

προβλήματος και λύστε το μαζί(3) 

επαναλάβετε δραστηριότητες μέτρησης, 

λύνοντας παράλληλα σχετικά 

προβλήματα(4) οι μαθητές μετρούν το 

μήκος και το πλάτος των γραμμών στα 

φυλλάδια με τα πλήκτρα . (5) οι μαθητές 

δείχνουν   τις   απαντήσεις   τους   για τη 
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 μέτρησή τους στους ασπροπίνακες και ο 

δάσκαλος παρέχει στους μαθητές 

σχόλια. 

Στόχος: AF 2.2 
 

Στρατηγική: οδηγίες με κουδούνια: 

διερεύνηση απλής μουσικής σύνθεσης 

με τη χρήση χρωματιστών μοτίβων 

Μέσα: 8βασικά φυλλάδια μουσικής για 

ζωγραφική, με νότες, μουσικά ονόματα, 

γράμματα και αριθμούς, 6 σετ για 

μουσική σύνθεση με μοτίβα χρώματος, 

κουδούνια 

 
 

(1) Διανείμετε ένα σύνολο χαρτιών 

σύνθεσης χρώματος σε κάθε τραπέζι και 

οι μαθητές δημιουργούν τα χρωματικά 

μοτίβα σε μικρές ομάδες; (2) επιλέξτε το 

μοτίβο ενός τραπεζιού και εκτελέστε το 

χρωματικό μοτίβο μουσικά με τη χρήση 

πλήκτρων(3) οι μαθητές παίζουν τα δικά 

τους μοτίβα μουσικής / μαθηματικών 

χρησιμοποιώντας κουδούνια (4) δώστε 

στους μαθητές σχόλια 

ανατροφοδότησης σχετικά με το μοτίβο 

που έκαναν και το αποτέλεσμα της 

δουλειάς τους ως μουσική. 

Στόχος: NS 3.0 
 

Στρατηγική: οδηγίες με φυλλάδια 

μουσικής: εκμάθηση κλασμάτων 

χρησιμοποιώντας τα μέτρα της μουσικής 

Μέσα: : 8βασικά φυλλάδια μουσικής για 

(1) Δείξτε πώς να συνδέσετε την έννοια 

των κλασμάτων 

Και τη μουσική (2)παρουσιάστε τα 

φυλλάδια με τις ακριβείς νότες και 

μουσική   των   τραγουδιών   (3)  ζητήστε 

από    τους    μαθητές    να    παίξουν   το 
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ζωγραφική, με νότες, μουσικά ονόματα, 

γράμματα και αριθμούς. Τραγούδια και 

κάρτες ζωγραφικής σε ατομικούς 

πίνακες, κουδούνια και ασπροπίνακες 

τραγούδι χρησιμοποιώντας κουδούνια 
 

και το παράδειγμα του δασκάλου ώστε 

να συσχετίσουν τα μέτρα του 

τραγουδιού 

με την έννοια των κλασμάτων (4) κάντε 

το ίδιο και με τα υπόλοιπα τραγούδια 

για να ενισχύσετε 
 

την εκμάθηση της έννοιας των 

κλασμάτων και τη σύνδεσή τους με τη 

μουσική. 

 
 
 
 
 
 
 

Σε επιστημονική βάση, οι περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών είναι οι αριστεροί κροταφικοί λοβοί, μια περιοχή 

που ασχολείται ιδιαίτερα με το κομμάτι της μουσικής. Οπότε αυτές οι δυο έννοιες, 

μουσική και μαθηματικά, δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο συνδεδεμένες. 

Στα διδακτικά σενάρια που προτάθηκαν παραπάνω , διαπιστώνουμε αρκετές 

ομοιότητες με τις παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες που έχουν προταθεί ήδη σε 

παρόμοιες επιστημονικές έρευνες. Παρατηρείται έντονη χρήση κρουστών μουσικών 

οργάνων   για   τη   διδασκαλία   των   αριθμητικών   πράξεων,   της   πρόσθεσης   και  της 

αφαίρεσης, αλλά και για τη διδασκαλία μαθηματικών μοτίβων. Η χρήση τους θεωρείται 
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πάντα υποστηρικτική, αποτελεί το μέσο και όχι το σκοπό της διδασκαλίας τόσο για τα 

διδακτιά σενάρια όσο και για τις ενδεικτικές δραστηριότητες που αναγράφονται 

παραπάνω. 

Με την ιδιότητα όχι μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και ως μουσικός, τα τελευταία 

δύο χρόνια εργάζομαι σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, στο οποίο φοιτά 

ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Εφαρμόζοντας τη 

μουσική για να τους διδάξω είτε δημιουργική γραφή είτε μαθηματικά, έχω δει αρκετά  
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ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου, τέτοιου τύπου διδακτικά σενάρια 

είναι τα πλέον κατάλληλα για να εφαρμοστούν σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, καθώς παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για συμμετοχή, 

ενισχύουν την κοινωνική ανάπτυξη αυτών των παιδιών και ενεργοποιούν περισσότερα 

κίνητρα. Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του συντονιστή χωρίς ο μαθητής να καθίσταται 

παθητικός δέκτης πληθώρας πληροφοριών τις οποίες ως επί τω πλείστων δεν 

προλαβαίνει καν να επεξεργαστεί. Εν αντιθέσει, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της 

μάθησης, με αποτέλεσμα τη βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών και όχι μόνο 

εννοιών, καθώς όπως τονίζεται και από τη βιβλιογραφία, τα προβλήματα μεταφέρονται 

στον πραγματικό κόσμο και όχι σε ένα μόνιμα θεωρητικό περιβάλλον. 

 
 
 

4.2. Περιορισμοί 

Τα αποτελέσματα της έρευνας στην ελληνική βιβλιογραφία είναι αρκετά περιορισμένα 

όσον αφορά στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα των Μαθηματικών. Η ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία εμφάνισε μια πληθώρα άρθρων και μελετών σχετικά με την 

αποτελεσματική επίδραση της Μουσικής στην διδασκαλία των μαθηματικών, τα οποία 

θα μπορούσαν να συμπληρώσουν σημαντικά στοιχεία για την έρευνα, όμως δεν ήταν 

προσβάσιμα. Επιπροσθέτως, η συστηματική ανασκόπηση περιορίστηκε σε 

δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα ακαδημαϊκων περιοδικών , τα οποία πιθανότατα 

παρουσίαζαν τις θετικές κυρίως επιδράσεις της μουσικής. Εντούτοις, τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας είναι δυνατόν να θεωρηθούν έναυσμα για πιο συστηματικές 

μελέτες του θέματος. 
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4.3. Προτάσεις μελλοντικών ερευνών 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί μελέτες που να καταδεικνύουν τον τρόπο με 

τον οποίο η μουσική και η κίνηση βοηθάει τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στα Μαθηματικά και σε ποιες συγκεκριμένες ενότητες, θα ήταν αρκετά 

χρήσιμο σε μελλοντικές μελέτες να καταγραφούν αυτοί οι τρόποι, μέσα από εμπειρική 

έρευνα, ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί που, σχεδόν πάντα, στις τάξεις τους έχουν 

να αντιμετωπίσουν , τουλάχιστον έναν μαθητή με μαθησιακά προβλήματα.  

Επίσης, σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της ηλικίας 

κατά την οποία οι μαθητές διδάσκονται μουσική αλλά και της ηλικίας που διδάσκονται 

με τεχνικές διδασκαλίας συνδυαστικού περιεχομένου (μουσική και μαθηματικά), με την 

κατάκτηση υψηλότερων μαθηματικών δεξιοτήτων. 

Τέλος, μια τελευταία πρόταση για μελλοντική έρευνα που αφορά στους εκπαιδευτικούς 

και το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι στη μουσική για να 

μπορέσουν να διδάξουν μουσική και μαθηματικά σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες ή όχι. 
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