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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μουσικοθεραπεία

1.1. Η δύναιτη της ιιουσικής

Στο λεξιλόγιο Webster (1981) δίνεται ένας περιεκτικός ορισμός για τη μουσική, ο 

οποίος ορίζει τη μουσική ως «την επιστήμη ή την τέχνη που ενσωματώνει ευχάριστους, 

εκφραστικούς ή έξυπνους συνδυασμούς τόνων από τη φωνή ή τα μουσικά όργανα σε μια 

σύνθεση που έχει καθορισμένη δομή και συνέχεια» (σελ. 1490).

Η  μουσική είναι η τέχνη των ήχων. Ο ήχος είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο 

άνθρωπος για να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσμο (Σέργη, 2004, σελ. 13).

Η  μουσική είναι η γλώσσα της ψυχής. Γι ’ αυτό και στον κόσμο της μουσικής η 

επικοινωνία γίνεται ευκολότερη αλ/Λ και πιο αληθινή. Επιπλέον, η μουσική έχει μια βαθιά 

αποκαλυπτική δύναμη. Πάλ)χι τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής και φανερώνει την ένθεα 

φύση της (Ευαγγέλου, 2003, σελ.67).

Κατά την άποψη της Ρηγοπούλου (2005), μουσική είναι κάθε τι που εμείς ακούμε 

ως μουσική. Μουσική θα μπορούσε να είναι ένας πολύ απλός ήχος ή ακόμα και μια 

ολόκληρη συμφωνία ή ακόμα και το βούισμα μιας μύγας. Θα μπορούσε επίσης να είναι 

ένας και μόνο αποχαιρετισμός ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα μπορούσε να αισθανθεί 

κανείς ότι είναι μουσική. Η μουσική είναι μια ιδιόμορφη «ουσία» η οποία βρίσκεται 

μέσα σε όλους τους άνθρωπους και διεγείρει τα συναισθήματά τους με ένα τρόπο 

ξεχωριστό αλλά και μοναδικό. Μουσική μπορούν να ακούσουν ακόμα και άνθρωποι οι 

οποίοι δεν έχουν την ακοή τους, για το λόγο ότι η μουσική είναι συνυφασμένη με τη



σκέψη μας και μπορούμε να την ακούσουμε αλλά και να τη νιώσουμε ακόμα και όταν 

δεν υφίσταται σε πραγματική μορφή.

Η έννοια της μουσικής υπάρχει από πολύ παλιά, τόσο παλιά όσο και η 

δημιουργία του κόσμου, και αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι ο ρυθμός, ο οποίος είναι ένα 

πολύ σημαντικό στοιχείο, γεννήθηκε με την πρώτη πνοή ζωής. Επιπλέον, ολόκληρο το 

σύμπαν κινείται πάνω σε μια αμέτρητη ποικιλία ρυθμών, όπως είναι οι αστρικοί ρυθμοί, 

οι εποχιακοί ρυθμοί, το ημερονύκτιο και άλλα. Επίσης, ο ανθρώπινος οργανισμός ο 

οποίος αποτελεί μέρος του σύμπαντος λειτουργεί και αυτός πάνω σε μια ατέλειωτη 

ποικιλία ρυθμών, όπως είναι οι βιολογικοί ρυθμοί, οι οργανικοί ρυθμοί οι κυτταρικοί 

ρυθμοί και άλλοι. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το έμβρυο, από τον καιρό που 

βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του, μέσα από τους αρτηριακούς παλμούς του 

μητρικού κυκλοφοριακού συστήματος, αισθάνεται τους ρυθμούς της καρδιάς της αλλά 

και την αναπνοή της. Αλλά και μετά τη γέννησή του, το παιδί, έχει ως βασικό 

σηματοδότη τη φωνή της μητέρας του που είναι για αυτό προγλωσσικά σήματα 

επικοινωνίας (Πολυχρνιάδου-Πρίνου, 2004).

Σε μια ομιλία της, η Παπαδοπούλου (2003) αναφέρει ότι για τους αρχαίους 

Έλληνες η μουσική είχε πρωταρχική σημασία. Μέχρι τον 4° αιώνα π.Χ. τουλάχιστον, οι 

αρχαίοι Έλληνες εννοούσαν ότι η μουσική δήλωνε την τέχνη των Μουσών αλλά 

αποτελούσε και ένα αδιάσπαστο σύνολο λόγου, ήχου και κίνησης. Στα αρχαία κείμενά 

τους, ιδιαίτερα ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, αναφέρονται θεωρητικά στο θέμα της 

ψυχοσωματικής επίδρασης της μουσικής, και αναφέρεται πολύ συχνά «η της μουσικής 

δύναμις». Όπως υποστήριζε ο Δάμωνας, μεγάλος θεωρητικός της μουσικής, όλη αυτή η 

δύναμη οφειλόταν στο γεγονός ότι η μουσική αντιπροσώπευε τις κινήσεις της ψυχής του
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ανθρώπου. Υποστηρίζουν ότι η μουσική από τη μια πλευρά εξυψώνει το ανθρώπινο 

πνεύμα και επενεργεί στο ήθος των ανθρώπων, και από την άλλη πλευρά λειτουργεί 

θεραπευτικά.

Η θεραπευτική χρήση της μουσικής χρονολογείται από πολύ παλιά, όσο και η 

ιστορία της μουσικής. Η διεύρυνση της μουσικής και για θεραπευτικούς σκοπούς δεν 

είναι καθόλου ένα τυχαίο γεγονός αφού όπως υποστηρίζουν επιδρά στη φυσιολογία και 

στη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου (Καραφά, 2005). Η μουσική που θεωρεί ο κάθε 

άνθρωπος ότι είναι η κατάλληλη για αυτόν, μπορεί να τον οδηγήσει στο πρώτο στάδιο 

της χαλάρωσης, στη λεγόμενη μυϊκή υποτονία. Του προκαλεί συναισθήματα ευφορίας 

και αποκτά με αυτό τον τρόπο άλλη διάθεση και είναι πιο δεκτικός σε εξωτερικούς 

ερεθισμούς. Σε αυτό το σημείο η μουσική σταματά να είναι ένα είδος χαλάρωσης και 

αρχίζει να λειτουργεί με ένα θεραπευτικό τρόπο (Πολυχρονιάδου-Πρίνου, 2004).

Ακόμα και από την αρχαία ελληνική παράδοση, αλλά και από τις παραδόσεις 

άλλων σπουδαίων λαών της ευρύτερης Ανατολής εμφανίζεται η θεραπευτική δράση της 

μουσικής. Ο Απόλλωνας ήταν Θεός της μουσικής και της ιατρικής στους αρχαίους 

Έλληνες. Οι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν ότι η μουσική μπορεί να αλλάξει τη διάθεση 

των ακροατών. Υποστήριζαν επίσης ότι μπορεί να ηρεμήσει τον άνθρωπο, να τον 

μαγέψει, να του προσφέρει χαρά αλλά και γαλήνη (Καρτασίδου, 2004).

1.2. Ορισμός Μουσικοθεραπείας

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Μουσικοθεραπεία (Καρτασίδου, 2004) «η 

μουσικοθεραπεία είναι η ειδική εφαρμογή της μουσικής στην υπηρεσία των ατόμων με



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

(σελ. 70). Η Γερμανική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας (Καρτασίδου, 2004) ορίζει τη 

μουσικοθεραπεία ως «τη σκόπιμη χρήση της μουσικής ή μουσικών στοιχείων, 

προκειμένου να επιτευχθούν θεραπευτικοί στόχοι: αποκατάσταση, στήριξη και 

παρέμβαση της ψυχικής και σωματικής υγείας» (σελ. 70). Σύμφωνα με άλλους 

θεωρητικούς «η μουσικοθεραπεία ορίζεται ως ειδική διαγνωστική μέθοδος της 

ψυχοθεραπείας, επικεντρωμένη σε ψυχοπαθολογικές ανάγκες, η οποία χρησιμοποιεί ως 

ειδικό μέσο επικοινωνίας τη μουσική σε σχέση με τον αποδέκτη, αλλά και ενεργητικά 

για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων σε νευρώσεις, ψυχοσωματικές βλάβες, ψυχώσεις 

και νευροψυχιατρικές παθήσεις» (Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου, 1999, σελ. 207).

Σύμφωνα με την Καρτασίδου (2004) σε αυτούς τους ορισμούς προβάλλονται τα 

διαφορετικά θεωρητικά και πρακτικά πλαίσια και έτσι μπορούμε να δούμε τη 

διαφορετική λειτουργική διάσταση της μουσικής.

Η Ψαλτοπούλου (2003) σημειώνει σχετικές προσωπικές της απόψεις. Ένα 

τσιγγάνικο ρητό )χει ότι όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει. Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει 

ότι χτυπάμε την πόρτα της σιωπής, για να απαντήσει η μουσική. Η  μουσική στη 

μουσικοθεραπεία δίνει «φωνή» σε αυτό που δεν έχει ακουστεί και ενώνει τις εσωτερικές 

και εξωτερικές διαφωνίες σε μια αρμονία που οδηγεί στη συμφωνία της ψυχοσωματικής 

ισορροπίας (σελ. 43).

Υποστηρίζεται (Ψαλτοπούλου, 2004) ότι η μουσικοθεραπεία είναι επιστήμη, 

τέχνη και διαπροσωπική διαδικασία μαζί. Ως επιστήμη, ενδιαφέρεται κυρίως για την 

αντικειμενικότητα, τη συλλογικότητα, την αναπαραγωγή και την αλήθεια. Ως τέχνη, 

ενδιαφέρεται για την υποκειμενικότητα, την ατομικότητα, τη δημιουργικότητα και την



ομορφιά. Ως διαπροσωπική διαδικασία, ενδιαφέρεται για την συγκατανόηση, την 

εσωτερικότητα, την επικοινωνία, την αμοιβαία επιρροή και τις σχέσεις ρόλων. Το 

γεγονός ότι εμπλέκονται τόσο πολλά φαινομενικά αντιφατικά στοιχεία είναι γιατί μόνο 

τότε θα μπορεί να υπάρξει μια ολοκληρωμένη θεραπεία.

1.3. Ιστορική εξέλιξη

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι πρώτες ενδείξεις για τη χρήση της 

μουσικοθεραπείας εμφανίζονται στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Απόλλωνας υποστήριζε ότι 

κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ως σκοπό για τη ζωή του την επίτευξη απόλυτης αρμονίας 

της ψυχής και του σώματος. Και ο ίδιος προστάτευε αυτή την αρμονία της ζωής με τη 

μαντική, τη μουσική και την ιατρική τέχνη. Οι ναοί που ήταν αφιερωμένοι στο γιο του 

τον Ασκληπιό είχαν ως κύριο στοιχείο τους τη μουσική, για να γαληνεύουν και να 

ηρεμούν την ψυχή των ανθρώπων. Κάποιες άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Τέρπανδος 

και ο Αρίων, οι οποίοι ήταν μουσικοί, θεράπευαν τους Ίωνες με τα τραγούδια τους. Ο 

Όμηρος, ο Πλάτωνας, ο Πλούταρχος, ο Αριστοτέλης και ο Πυθαγόρας υποστήριζαν ότι η 

μουσική είναι ένα ψυχοθεραπευτικό μέσο. Ο Θεόφραστος υποστήριζε ότι με τους ήχους 

του αυλού μπορούσε να καταλαγιάσει την επιληψία, όπως ο Κέλσος, ο οποίος 

ισχυριζόταν ότι θεράπευε την παραφροσύνη με τα κύμβαλα. Ο Ερώφιλος με βάση τη 

μουσική κλίμακα που αντιστοιχούσε στην ηλικία του ασθενούς, ρύθμιζε τον αρτηριακό 

σφυγμό (Αντωνακάκης, 2001).

Υποστηρίζεται επίσης ότι υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το θέμα της 

μουσικοθεραπείας πάνω σε ιατρικούς αιγυπτιακούς πάπυρους, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν
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το 1899 και χρονολογούνται στα 1500 π.Χ. Σε αυτούς τους πάπυρους αναφέρεται η 

θετική επίδραση της μουσικής στη γονιμότητα της γυναίκας (Καραφά, 2005).

Με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις εμπειρίες, άρχισε σιγά σιγά να 

θεμελιώνεται η μουσικοθεραπεία ως επιστήμη. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργείται μια σύνθετη επιστημονική ομάδα (American Music 

Therapy Association-ΑΜΤΑ), η οποία αργότερα θα αποτελέσει τον πρώτο επίσημο 

πυρήνα κλινικής εφαρμογής και έρευνας μουσικοθεραπείας. Έτσι από εκείνο τον καιρό 

στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν τα πρώτα προγράμματα εκπαίδευσης 

μουσικοθεραπευτών (Δρίτσας, 2003).

1.4. Σε ποιους απευθύνεται η ιιουσικοθεραπεία

Περίπου το 40% των μουσικοθεραπεθτών ασχολείται με ανθρώπους που έχουν 

διανοητικές διαταραχές, αναπτυξιακά προβλήματα ή με ηλικιωμένους ανθρώπους σε 

οίκους ευγηρίας ή σε άλλα ιδρύματα. Ιστορικά, η διανοητική ασθένεια ή καθυστέρηση 

ήταν από τις πιο κύριες ασθένειες που εξυπηρετούνταν από τους μουσικοθεραπευτές. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου όμως, παρατηρούμε ότι οι ομάδες ασθενών που 

εξυπηρετούνται από τους μουσικοθεραπευτές συνεχώς αλλάζουν. Πριν από μερικές 

δεκαετίες, τα περισσότερα παιδιά, τα οποία γεννιούνταν πρόωρα, πέθαιναν μετά τη 

γέννησή τους. Σήμερα όμως, μπορούν αυτά τα παιδιά να επιζήσουν και να έχουν μια 

ειδική εκπαίδευση και περίθαλψη από ένα μουσικοθεραπευτή (Davis, Gfeller & Thaut, 

1999).
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Η μουσικοθεραπεία περιλαμβάνει αρκετές ομάδες ασθενών, οι οποίες μπορούν να 

επωφεληθούν από αυτή. Απευθύνεται μεταξύ άλλων σε παιδιά και ενήλικες που 

χρειάζονται στήριξη σχετικά με τη συναισθηματική και επικοινωνιακή τους ανάπτυξη. Η 

ηλικία δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στη μουσικοθεραπεία, αντιθέτως, οι 

μουσικοθεραπευτές δουλεύουν με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν 

κάποια ψυχολογικά ή και συναισθηματικά προβλήματα, κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, 

προβλήματα συμπεριφοράς ή επικοινωνίας ή μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, μπορούν 

να επωφεληθούν οι ασθενείς με εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια ή τραυματισμούς του 

εγκεφάλου, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άλλες μορφές σωματικής ή ψυχικής μειονεξίας, 

άτομα με προβλήματα εθισμού σε εξαρτησιογόνες ουσίες, γυναίκες κατά τη διάρκεια του 

τοκετού και άλλα. (Παπαδοπούλου, 2004).

Σύμφωνα με τον Κυπριωτάκη (1997), η μουσικοθεραπεία στην αντιμετώπιση των 

ψυχικών διαταραχών ως θεραπευτικό μέσο κατέχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις 

σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Πρόκειται για μια ειδική μέθοδο ψυχοθεραπείας 

που με τα στοιχεία και τα είδη μουσικής που έχει στη διάθεσή της προσπαθεί να ασκήσει 

θεραπευτική επίδραση τόσο στην υποκειμενική διάθεση του «ασθενούς» όσο και στις 

διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες και τα οργανικά συστήματά του (σελ. 182).

Η μουσική λοιπόν μπορεί να έχει μια εκτεταμένη επίδραση στην ανάπτυξη των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Υποστηρίζεται επίσης ότι η μουσική είναι μια καθολική 

εμπειρία, με την έννοια δηλαδή ότι όλοι μπορούν να μοιραστούν τα θεμελιώδη στοιχεία 

της τα οποία είναι η μελωδία, η αρμονία και ο ρυθμός και να συμμετέχει στις ψυχικές 

λειτουργίες του καθενός από μας. Αναφέρεται επίσης ότι η μουσική εκτός από το να 

είναι μια καθολική εμπειρία είναι και ένας καθολικός τρόπος επικοινωνίας, και έχει
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κλιθεί ως μια γλώσσα η οποία είναι μη λεκτική. Η επικοινωνία των ανθρώπων μέσω της 

μουσικής είναι ιδιαίτερη, ουσιαστική, διαφορετική, και εξαιτίας αυτόυ η μουσική είναι 

σημαντική για τη θεραπεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Nordoff, Robbins, 1992).

Η μουσικοθεραπεία δε χρησιμοποιείται μόνο σε άτομα που έχουν κάποια 

προβλήματα ψυχικά ή σωματικά, αλλά είναι πολύ χρήσιμη και σε υγιή άτομα. Βοηθά 

στην καταπολέμηση του άγχους μέσα από το συναισθηματικό προσανατολισμό της 

μουσικής. (Καραφά, 2005).

Όπως αναφέρει η Alvin (1978) η μουσική είναι ένα πεδίο πολλαπλών εμπειριών 

που επιδρά στο μυαλό των ανθρώπων, το σώμα και τα συναισθήματα. Διαπερνά το 

υποσυνείδητό τους και μπορεί να αποκαλύψει τι κρύβεται εκεί. Η μουσικοθεραπεία μπορεί 

να βοηθήσει τον άνθρωπο να εκφράσει τα συναισθήματά του και να επικοινωνήσει με το 

περιβάλλον του (Χρυσοσπάθης, 2003, σελ. 69).

1.5. Ο ρόλος του μουσικοθεραπευτή

Το 1941, η Seymour, μια από τις πρωτοπόρους της μουσικοθεραπείας, ίδρυσε ένα 

οργανισμό στη Νέα Υόρκη ο οποίος ονομάστηκε Εθνικό Ίδρυμα Μουσικοθεραπείας. 

Εξαιτίας του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Seymour έκανε επισκέψεις σε νοσοκομεία 

και σε ινστιτούτα της Νέας Υόρκης και πρόσφερε μουσικοθεραπευτικές υπηρεσίες στους 

βετεράνους που επέστρεφαν από την Ευρώπη. Επειδή όμως δεν μπορούσε να κάνει όλη 

αυτή τη δουλειά μόνη της, εκπαίδευσε περίπου 500 «μουσικούς γιατρούς», οι οποίοι θα 

τη βοηθούσαν με τους τραυματίες του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Άρχισε δηλαδή να 

διαφαίνεται το ενδιαφέρον της για τη μουσικοθεραπεία εξαιτίας του πολέμου,



παρατηρώντας ότι η μουσικοθεραπεία προσέφερε ευεργετικά αποτελέσματα. 

Προσπάθησε να εκπαιδεύσει όσο πιο πολλούς μουσικούς, οι οποίοι είχαν βασικές 

ικανότητες για να μπορούν να ονομαστούν μουσικοθεραπευτές. Είχαν κάποιες βασικές 

γνώσεις της μουσικής, είχαν την ικανότητα να παίζουν απλή μουσική με ευχάριστη 

μελωδία και συγκεκριμένο ρυθμό, και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κανάλια 

επικοινωνίας μέσω της μουσικής, για να ανακουφίζουν τον πόνο των τραυματισμένων 

ανθρώπων (Καραφά, 2005).

Σύμφωνα με τις απόψεις των Davis, Gfeller & Thaut (1999) ωστόσο, ένας 

μουσικοθεραπευτής πρέπει να είναι και καλός μουσικός αλλά ταυτόχρονα και καλός 

θεράπων. Πρέπει να έχει άριστες μουσικές δεξιότητες, να μπορεί δηλαδή να παίζει με 

άνεση κάποιο μουσικό όργανο όπως κιθάρα, πιάνο κλπ. Θα πρέπει να έχει μια ευρεία 

γνώση γύρω από τη μουσική και να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με ευελιξία, με ένα 

δημιουργικό και αισθητικά ικανοποιητικό τρόπο. Ο μουσικοθεραπευτής πρέπει 

οπωσδήποτε να έχει αυτές τις γνώσεις της μουσικής, για να μπορεί αργότερα να 

εκπαιδευτεί στην κλινική χρήσε της μουσικής.

Σημαντικά χαρακτηριστικά είναι επίσης η ικανότητα για διαπροσωπική 

επικοινωνία και η καλή φυσική υγεία για το λόγο ότι η εργασία του θεράποντα είναι 

φυσικά και διανοητικά απαιτητική (Davis, Gfeller & Thaut, 1999).

Σύμφωνα με την Παπαηλιού (2001), ο μουσικοθεραπευτής θα πρέπει να έχει 

ειδική εκπαίδευση τόσο στη μουσική όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς για να 

μπορεί να κάνει σωστά και ολοκληρωμένα τη δουλεία του , και επιπλέον, να μπορεί να 

αναλαμβάνει παιδιά με κάθε είδους αναπτυξιακή διαταραχή.
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Γενικότερα, επειδή ο μουσικοθεραπευτής ασχολείται με άτομα που έχουν αρκετές 

ιδιαιτερότητες, πρέπει να έχει υπομονή, διακριτικότητα, κατανόηση, και καλή αίσθηση 

του χιούμορ. Πολύ σημαντική είναι και η αξιοπιστία, η γνησιότητα και η ηθική σε ένα 

μουσικοθεραπευτή. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την 

απογοήτευση, και να είναι σε θέση να κοιτάξει τις καταστάσεις με κλινική 

αντικειμενικότητα (Davis, Gfeller & Thaut, 1999).

Ο μουσικοθεραπευτής δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο θα πρέπει 

να προσφέρει τις μουσικοθεραπευτικές του γνώσεις. Η μουσικοθεραπεία μπορεί να 

προσφερθεί σε νοσοκομεία, σε γηροκομεία, σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, 

σε ψυχιατρικές κλινικές, σε ιατρείο ή στο γραφείο του μουσικοθεραπευτή (Davis, Gfeller 

& Thaut, 1999).

Η Επαγγελματική Εταιρεία Μουσικοθεραπευτών της Μεγάλης Βρετανίας 

υποστηρίζει ότι η μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας, όπου εγκαθίσταται μια 

αμοιβαία σχέση μεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή, που επιτρέπει την παραγωγή 

αλλαγών στην κατάσταση του ασθενή και την πραγμάτωση της θεραπείας. Ο θεραπευτής 

εργάζεται με μια πιοκιλία ασθενών, είτε παιδιά είτε ενήλικες, οι οποίοι μπορεί να έχουν 

συναισθηματικές, σωματικές, νοητικές ή ψυχολογικές αναπηρίες. Χρησιμοποιώντας 

δημιουργικά τη μουσική, σε κλινικά πλαίσια, ο θεραπευτής προσπαθεί να εδραιώσει μια 

σχέση και μια διαμοιρασμένη εμπειρία και δραστηριότητα, που οδηγούν στην 

πραγματοποίηση των προκαθορισμένων θεραπευτικών στόχων (Παπαδόπουλος, 2000, 

σελ. 134). Στο Η’ Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στο Αμβούργο το 1996 υποστήριξαν ότι μουσικοθεραπεία είναι η χρήση της μουσικής 

και/ή των στοιχείων της (ήχος, ρυθμός, μελωδία και αρμονία) από έναν επαγγελματία
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μουσικοθεραπευτή, που απευθύνεται σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα. Ο θεραπευτής 

ακο/λουθεί μια διαδικασία που διευκολύνει και προσπαθεί να βοηθήσει την επικοινωνία, τη 

σχέση, την εκμάθηση, την κινητοποίηση, την έκφραση, την οργάνωση και άλλους 

σημαντικούς θεραπευτικούς στόχους, με σκοπό να απαντήσει σε σημαντικές νοητικές, 

κοινωνικές και γνωστικές ανάγκες (Παπαδόπουλος, 2000, σελ. 135).

Η καθιέρωση της μουσικοθεραπείας στο χώρο της εκπαίδευσης οφείλεται στον 

παιδαγωγό Emile Zaques-Dalcroze (1865-1950). Θέλοντας να βοηθήσει τα παιδιά που 

αντιμετώπιζαν κάποιες ψυχικές ή και σωματικές παθήσεις δημιούργησε ένα ειδικό 

πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους. Υποστήριζε ότι, όπως η μουσική μπορεί να θεραπεύσει ένα 

οποιοδήποτε παιδί, μπορεί να θεραπεύσει και ένα παιδί με ειδικές ανάγκες με ένα 

τελείως άμεσο τρόπο. Το ειδικό πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης το οποίο εφάρμοσε 

ήταν βασισμένο κυρίως στη ρυθμική αγωγή σε άμεση επαφή με τους ρυθμούς του 

ανθρώπινου σώματος. Έγιναν πάρα πολλές έρευνες με βάση αυτή την ρυθμική του 

μέθοδο. Οι έρευνες έγιναν κυρίως σε παιδιά με ειδικές ανάνγκες που είχαν μέσα τους 

ανεπτυγμένη την αίσθηση του ρυθμού. (Καραφά, 2005).

1.6. Τα είδη της μουσικής στη μουσικοθεραπεία

Η μουσική έχει τον κύριο και σημαντικό ρόλο στη μουσικοθεραπεία. Όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, η μουσική δρα και μπορεί να επιτύχει θετικά και ευεργετικά 

αποτελέσματα για τον άνθρωπο. Για να επωφεληθεί ένας ασθενής από τη 

μουσικοθεραπεία δε χρειάζεται να έχει ιδιαίτεριες μουσικές ικανότητες ή γνώσεις.
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Επιπλέον, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής το οποίο να είναι πιο 

αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις. Αντιθέτως, όλα τα είδη μουσικής μπορούν να 

θεωρηθούν αποτελεσματικά και να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και να βελτιώσουν τη 

ζωή κάποιου ασθενούς αν επιλεχθούν.

Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά πολύ διαφορετικά στην ακρόαση μιας μουσικής διότι ο 

καθένας από εμάς μεγαλώνει σε διαφορετικό περιβάλλον, έχει τη δική του 

προσωπικότητα, τη δική του ιδιοσυγκρασία, τη μόρφωσή του αλλά και τη ψυχική του 

διάθεση την ώρα της ακρόασης του μουσικού έργου. Οι οργανικές αντιδράσεις του 

ανθρώπου στο μουσικό ερέθισμα εξαρτώνται άμεσα από την συγκινησιακή επίδραση που 

ασκεί η μουσική πάνω του (Πολυχρονιάδου-Πρίνου, 2004).

Ο θεραπευτής αντλεί το υλικό του για το μουσικό «θέμα» του κλινικού 

αυτοσχεδιασμού μέσα από τη μουσική ταυτότητα του ανθρώπου. Αυτή η μουσική 

ταυτότητα αποτελείται από την αναπνοή, τους σφυγμούς της καρδιάς, τη χροιά, την 

τοποθέτηση και την ένταση της φωνής και των κινήσεων, και τους ήχους των σκέψεων 

και των συναισθημάτων. Έτσι, με αυτό τον τρόπο ο ασθενής ακούγοντας την οικεία σε 

αυτόν ηχητική εικόνα που δημιουργεί ο θεραπευτής, νιώθει ανακούφιση, γαλήνη, ηρεμία 

και σε αυτό το σημείο είναι που αρχίζει η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ θεραπευτή και 

θεραπευόμενου (Ψαλτοπούλου, 2003).

Οι προτιμήσεις λοιπόν του ασθενούς, οι εξατομικευμένες συνθήκες αλλά και οι 

ανάγκες θεραπείας του καθενός θα καθορίσουν το είδος της μουσικής αλλά και τις 

τεχνικές της μουσικοθεραπείας που θα εφαρμόσει στην κάθε περίπτωση ο θεραπευτής.
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Πρέπει να τονιστεί ότι η μουσική δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο επικοινωνίας, 

μέσω του οποίου μπορεί να δημιουργηθεί μια θεραπευτική σχέση. Για αυτό το 

συγκεκριμένο λόγο η παρουσία του μουσικοθεραπευτή είναι απλή αλλά και απέριττη 

(Καραφά, 2005).

Ο μουσικοθεραπευτής προσπαθεί να συνδεθεί αλλά και να επικοινωνήσει με το 

«είναι» του ανθρώπου μέσω των μουσικών στοιχείων, και με αυτό τον τρόπο διευκολύνει 

τη διαδικασία για αλλαγή. Προσπαθεί δηλαδή ο μουσικοθεραπευτής να βγάλει τον 

άνθρωπο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να τον βοηθήσει να 

προσαρμοστεί στα δικά μας πρότυπα ζωής. Γίνεται λοιπόν μια συνεργασία μεταξύ 

θεραπευτή και θεραπευόμενου, στην οποία ο θεραπευτής με ενεργητικό πλέον σύντροφο 

τον θεραπευόμενο αποσκοπεί στην αλλαγή μέσω ιδιαίτερων τεχνικών της 

μουσικοθεραπείας (Ψαλτοπούλου, 2003).

1.7. Μεθοδολογία της ιιουσικοθεραπείας

Η Πολυχρονιάδου-Πρίνου (2004) υποστηρίζει ότι η μεθοδολογία της 

μουσικοθεραπείας αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τη 

διάγνωση και το δεύτερο μέρος αφορά τη θεραπεία ή την εκπαίδευση. Αυτοί είναι δύο 

τύποι τεχνικών χωρίς όμως να έχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους. Ο κύριος 

στόχος της διαγνωστικής εργασίας είναι να ανακαλυφθεί η ηχητική ταυτότητα του 

ατόμου ή της ομάδας που συνεργάζεται ο μουσικοθεραπευτής ώστε να μπορέσει να 

επιλέξει την πλέον κατάλληλη μέθοδο για την κάθε περίπτωση.
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Από την άλλη πλευρά, στόχος της θεραπευτικής ή παιδαγωγικής διαδικασίας 

είναι να ανοίξει κανάλια επικοινωνίας με το άτομο ή την ομάδα μέσα από συναντήσεις 

(συνεδρίες) της μουσικοθεραπείας. Ο θεραπευτής προσπαθεί να αφυπνίσει το 

δημιουργικό δυναμικό του κάθε ατόμου και να αναδιοργανώσει τις δυνατότητές του, τα 

χαρίσματά του αλλά και τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, η μεθοδολογία της μουσικοθεραπείας χωρίζεται σε δύο βασικούς 

τύπους. Στις«δεκτικές» μεθόδους και στις «ενεργητικές» μεθόδους. Οι «δεκτικές» 

μέθοδοι βασίζονται κυρίως στη μουσική ακρόαση και οι «ενεργητικές» μέθοδοι στην 

ηχητική δημιουργία. Οι δύο αυτές κατηγορίες τεχνικών μπορούν να συνδυαστούν με 

πολλές μορφές έκφρασης, όπως είναι ο χορός, η κίνηση, οι πλαστικές και εικαστικές 

τέχνες, το θεατρικό παιχνίδι, η λεκτική έκφραση κλπ. Άλλωστε, ο θεραπευόμενος είναι 

αυτός ο οποίος κρίνει την εξέλιξη ή την πορεία της θεραπείας, συνειδητά ή ασυνείδητα. 

Επίσης, είναι αυτός που βοηθά κατά κάποιο τρόπο το θεραπευτή για να ακολουθήσει μια 

πορεία θεραπείας, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου αλλά και την 

προσωπικότητά του. (Πολυχρονιάδου-Πρίνου, 2004).

1.8. Πρακτικές εΦαριχογές της φυσικοθεραπείας

Ο μουσικοθεραπευτής πρέπει να συμμετέχει στη διάγνωση του προβλήματος του 

κάθε ατόμου που πρόκειται να αναλάβει, και όταν προσδιοριστεί το πρόβλημα θα πρέπει 

να σχεδιάσει τη δομή και το περιβάλλον της μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας, όπως 

επίσης και το υλικό που θα χρησιμοποιήσει σε αυτή τη συνεδρία. Ο μουσικοθεραπευτής 

είναι υποχρεωμένος καθώς θα σχεδιάζει τη συνεδρία να ακολουθήσει κάποιες βασικές
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αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες. Θα πρέπει δηλαδή η κάθε θεραπεία να βασίζεται στο 

αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε ατόμου ξεχωριστά, γιατί το κάθε άτομο έχει το πρόβλημά 

του, τις ιδιαιτερότητές του αλλά και τις προτιμήσεις του. Θα πρέπει επίσης να βλέπει την 

πρόοδο του κάθε ατόμου και οι διάφορες δραστηριότητες της θεραπείας να αυξάνονται 

ανάλογα με την πρόοδο που έχει γίνει, δηλαδή να αυξάνονται προοδευτικά. Τέλος, θα 

πρέπει το κάθε άτομο που έχει το πρόβλημα να οδηγείται βαθμιαία στην αυτονομία. Ο 

στόχος του μουσικοθεραπευτή δεν είναι να γίνει ο θεραπευόμενος μουσικός ή να 

αποκτήσει μουσικές γνώσεις. Ο μουσικοθεραπευτής έχει τη μουσική απλά ως μέσο και 

όχι ως στόχο της (Παπαηλιού, 2001).

Η μουσικοθεραπευτική συνεδρία μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να είναι 

ομαδική ή ατομική. Γίνεται συνήθως μια φορά τη βδομάδα και έχει διάρκεια περίπου SO

SO λεπτά. Συνήθως ο μουσικοθεραπευτής ηχογραφεί τις συνεδρίες για να μπορεί στη 

συνέχεια να την αξιολογήσει. Το υλικό κάθε συνεδρίας είναι απόρρητο (Φρυδάκη, 2003).

Το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στη συνεδρία είναι πάντα ανάλογο με τους 

στόχους του θεραπευτή. Οι δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται σε μια συνεδρία 

είναι το τραγούδι, η κίνηση, η ακρόαση, η εκτέλεση απλών μουσικών έργων και ο 

αυτοσχεδιασμός. Χρησιμοποιούνται παιδικά ή οργανικά τραγούδια, τραγούδια 

αποχαιρετισμού, αφηγηματικά, τραγούδια χαλάρωσης, κίνησης, δραματοποίησης, αλλά 

και τραγούδια με γλωσσικές ή αριθμητικές έννοιες (Παπαηλιού, 2003).

Οι συνεδρίες είναι βιωματικές και πρέπει να γίνονται σε ένα χώρο ο οποίος να 

είναι εξοπλισμένος. Να υπάρχουν δηλαδή τα απαραίτητα μουσικά όργανα για να μπορεί 

ο θεραπευτής να κάνει ολοκληρωμένα τη δουλειά του. Με αυτό τον τρόπο ο
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θεραπευόμενος θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη θεραπεία και στη μουσική 

δημιουργία (Φρυδάκη, 2003).

Για κάθε συνεδρία ξεχωριστά ο μουσικοθεραπευτής καταγράφει τα 

αποτελέσματα σε πίνακες και διαγράμματα, και για να μπορεί να τα αξιολογήσει στη 

συνέχεια και να κάνει τις παρατηρήσεις του. Βλέπει δηλαδή την πρόοδο του ασθενή του 

και σχεδιάζει την επόμενη συνεδρία με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης. 

Σκοπός κάθε αποτελεσματικού μουσικοθεραπευτή είναι η βελτίωση των ασθενών του 

και η επίτευξη των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί (Αντωνακάκης, 2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Άτομα με ειδικές ανάγκες -  Αυτισιιός

2.1. Ιστορική αναδρομή

Από τα προϊστορικά χρόνια συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σωματική ή 

ψυχική αναπηρία. Τότε όμως τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αν ένα παιδί για 

παράδειγμα γεννιόταν με ελαττώματα το άφηναν να πεθάνει ή πέθαινε από μόνο του στο 

τέλος γιατί κανένας δεν το φρόντιζε.Θεωρούσαν ότι αυτές οι φυσικές και νοητικές 

αναπηρίες ήταν τιμωρία από το Θεό ή δαιμονοπληξία, έτσι για αυτό το λόγο φοβούνταν 

να κρατήσουν ένα παιδί με σωματική ή ψυχική αναπηρία (Τζουριάδου, 1995).

Ο πρώτος ο οποίος προσέγγισε επιστημονικά τις ψυχοσωματικές αναπηρίες ήταν 

ο Ιπποκράτης, το 400 π.Χ. Υποστήριζε ότι οι ψυχοσωματικές αναπηρίες δεν οφείλονταν 

σε δαιμονοπληξίες ή τιμωρία του Θεού, αλλά οφείλονταν κυρίως σε νόσους του 

εγκεφάλου. Οι θεωρίες του άρχισαν να γίνονται σιγά σιγά αποδεκτές από την Αρχαία
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Ελλάδα και τη Ρώμη και προσπάθησαν να κατανοήσουν αυτές τις ψυχοσωματικές 

αναπηρίες, αλλά και να βρουν μια θεραπεία (Τζουριάδου, 1995).

2.2. Έννοια και κοινωνική διάσταση της αναπηρίας

Όπως στις περιπτώσεις των φυσιολογικών παιδιών, έτσι και στις περιπτώσεις των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, μια οικογένεια η οποία θα είναι ισορροπημένη, θα προσφέρει 

ασφάλεια και σταθερότητα και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή 

ψυχοκοινωνική ωρίμανση του παιδιού. Ενισχύει αισθητά την αυτονόμηση του παιδιού 

και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρακτήρα αλλά και των δεξιοτήτων του 

ανάπηρου παιδιού. Όταν όμως γεννιέται ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, αναμφισβήτητα, 

διαταράσσεται η ισορροπία της οικογένειας, και αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στη 

μετέπειτα εξέλιξη της ζωής του παιδιού (Κοντοπούλου, 2001).

Εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργούνται, αρκετές φορές η στάση της 

οικογένειας προς το ανάπηρο παιδί είναι αρνητική, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί το 

πρόβλημα που ήδη υπάρχει. Τα συναισθήματα ματαίωσης, ανικανότητας αλλά και 

ενοχοποίησης είναι πολύ έντονα, καθώς και η ανάγκη αποδοχής από τους άλλους. Τις 

περισσότερες φορές οι γονείς αισθάνονται μόνοι, αδύναμοι, ανίσχυροι και 

απογοητευμένοι, και το σοκ το οποίο βιώνουν από την όλη κατάσταση δεν τους αφήνει 

να αντιδράσουν (Κοντοπούλου, 2001).

Για να μπορέσουν οι γονείς να αποδεχτούν το παιδί τους θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να αποδεκτούν το παιδί με όλα τα 

θετικά του στοιχεία και όλες τις ιδιαιτερότητές του. Δεν πρέπει να έχουν
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υπερπροστατευτική αλλά ούτε και σκληρή στάση απέναντι στο παιδί τους, αλλά να 

μπορούν να επιβάλουν την πειθαρχία χωρίς ενοχές. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια 

ισορροπία μεταξύ όλων αυτών. Να εκδηλώνουν την αγάπη τους και να ενθαρρύνουν το 

παιδί για ανεξαρτησία, να μην αρνούνται το πρόβλημα του παιδιού, αλλά να 

συνεργάζονται με τους ειδικούς για καλύτερα αποτελέσματα στα προγράμματα που 

παρακολουθούν τα παιδιά. Θα πρέπει κυρίως να προσπαθήσουν για να διατηρήσουν μια 

ικανοποιητική ποιότητα ζωής τόσο για τους ίδιους αλλά όσο και για το παιδί τους 

(Κοντοπούλου, 2001).

Η οικογένεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Το κοινωνικό περιβάλλον 

από την άλλη πλευρά συμβάλλει με το δικό του ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο. Η στάση 

της κοινωνίας απέναντι στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες είναι πολλές φορές 

απορριπτική και αρνητική. Επικρατούν ακόμα προκαταλήψεις και πολλές φορές δε 

γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν υπάρχει 

κοινωνική στήριξη διευκολύνεται η σχέση της μητέρας με το παιδί της, γιατί δεν υπάρχει 

το άγχος της απόρριψης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται ευκαιρίες για να γνωρίσει και 

άλλα άτομα, και αυτό συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Όταν η κοινωνία 

κρατά μια αρνητική στάση απέναντι σε αυτά τα άτομα, που στηρίζεται κυρίως στο 

γεγονός ότι αυτά τα άτομα είναι «διαφορετικά», δεν τα αφήνει να εξοικειωθούν με το 

περιβάλλον, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να απομονώνονται και είναι συνεχώς 

εξαρτημένοι από κάποιον άλλο. Η άγνοια και η προκατάληψη δεν αφήνουν και πολλά 

περιθώρια για κατανόηση και αποδοχή αυτών των ατόμων (Κοντοπούλου, 2001).
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2.3. Αυτισιιόc-Έννοια

Ο Κυπριωτάκης (1997) αναφέρει ότι «ο όρος «αυτισμός» όπως και ο όρος 

«σχιζοφρένεια», χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugen 

Bleuler για να περιγράψει διάφοερες μορφές σχιζοφρένειας, όπως είναι η απώλεια 

επικοινωνίας με την πραγματικότητα, η αδιαφορία προς τον έξω κόσμο, η έλλειψη 

πρωτοβουλίας, η διαταραχή στην ένταση και στην έκταση της προσοχής, η 

«μοναχικότητα», η αποξένωση από το περιβάλλον και άλλα» (σελ. 17). Ο Leo Kanner 

και ο Hans Asperger, ανεξάρτητα ο ένας από τον ά)λο, χρησιμοποιούν, επίσης, τον όρο 

«αυτισμός», για να περιγράψουν διαταραχές στην επικοινωνία, κλείσιμο στον εαυτό, 

έλλειψη δεσμού με πρόσωπα του περιβά/άοντος, απουσία έκφρασης του προσώπου, βύθιση 

στα όνειρα και στις σκέψεις της ημέρας και άλλα. Και οι δύο επιστήμονες πίστευαν ότι 

υπήρχε μια θεμελιώδης ανωμαλία εκ γενετής που προκαλούσε ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά 

προβλήματα (Κυπριωτάκης, 1997, σελ. 18).

Από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί μέχρι την ηλικία των 3 ετών είναι αρκετά 

δύσκολο να εντοπιστεί αν το παιδί πάσχει από κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Τέτοια 

προβλήματα έχουν να κάνουν με συμπεριφορικές διαταραχές, προβλήματα σχέσεων, ή 

ακόμα και με την κατάθλιψη. Παρόλο που τα ψυχολογικά αυτά προβλήματα 

εντοπίζονται δύσκολα σε αυτή την ηλικία, οι σωματικές και οι βιολογικές ανεπάρκειες 

είναι ευκολότερο να διαγνωστούν αλλά και να εντοπιστούν. Ο αυτοσμός αποτελεί μια 

τέτοια περίπτωση (Maristany, 2001).

Ο αυτισμός είναι μια μορφή ψύχωσης και αποτελείται από διάφορα γνωστά 

συμπτώματα που μπορούν να είναι παρόντα σε διαφορετικά επίπεδα και σε



διαφορετικούς βαθμούς. Έχει επιπτώσεις κυρίως στο μυαλό, στο σώμα και στις 

συγκινήσεις του παιδιού (Alvin, 1978).

Το άτομο το οποίο πάσχει από το σύνδρομο του αυτισμού έχει μια διαταραγμένη- 

περιορισμένη σχέση με το περιβάλλον του. Αποκόπτεται από τον περίγυρό του, 

απομονώνεται, απομακρύνεται, νιώθει ξένο και κεντρική θέση κατέχει κυρίως το ίδιο το 

άτομό του.Ασχολείται δηλαδή πιο πολύ με τον ίδιό του τον εαυτό παρά με οτιδήποτε 

άλλο (Κυπριωτάκης, 1997).

Η Γενά (2002) αναφέρει εμπεριστατωμένες έρευνες οι οποίες καταλήγουν στην 

άποψη ότι ο αυτισμός οφείλεται σε οργανικά και όχι σε ψυχογενή αίτια. Σε αυτό το 

σημείο όμως δε διευκρυνίζεται αν τα οργαικά αίτια είναι ενιαία ή αν είναι ποικίλα. Αυτό 

το σημείο δε μπορεί να διευκρυνιστεί για το λόγο ότι και η συμπτωματολογία των 

ατόμων με αυτισμό ποικίλλει.

2.4. Συμπτωματολογία του αυτισμού

Τα συμπτώματα του αυτισμού διακρίνονται κυρίως σε «ελλείψεις» και 

«πλεονασμούς» της συμπεριφοράς, και αυτές οι ελλείψεις έχουν να κάνουν με τομείς της 

ανάπτυξης (Γενά, 2002). Οι διαταραχές και οι ελλείψεις που παρουσιάζονται ανακόπτουν 

την πορεία της εξέλιξης. Πιο πολύ επηρεάζεται η αντίληψη, η επικοινωνία, είτε είναι 

λεκτική είτε μη-λεκτική, η κινητικότητα και γενικότερα η συμπεριφορά. Τα αυτιστικά 

παιδιά εξαιτίας της συμπεριφοράς τους δεν έχουν βασικό εξοπλισμό, φυσική υποδομή 

αλλά και κάποιες άλλες ικανότητες για να μπορούν και αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν
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κάποιες σχέσιες με το φυσικό αλλά και το κοινωνικό τους περιβάλλον (Κυπριωτάκης, 

1997).

Σύμφωνα με τη Γενά (2002) οι ελλείψεις των ατόμων με αυτισμό έχουν να 

κάνουν κυρίως με τους τομείς της ανάπτυξης, όπως είναι η προσοχή, ο προφορικός 

λόγος, οι κοινωνικές και συναισθηματικές εκδηλώσεις, το παιχνίδι, η αισθητηριακή 

επεξεργασία και οι γνωστικές λειτουργίες. Ένα αυτιστικό παιδί αποφεύγει την επαφή με 

το βλέμμα, διασπάται πολύ εύκολα η προσοχή του και εκδηλώνει έντονη ανησυχία. Η 

άρθρωσή του είναι ακατάληπτη και ο λόγος του ασυνάρτητος αλλά και επαναληπτικός. 

Αποφεύγει ή ακόμα μπορεί και να αρνείται τη σωματική αλλά και την κοινωνική επαφή 

ή επικοινωνία. Δε δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συνομήλικούς του και 

γενικότερα γαι τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Μπορεί να είναι απαθής σε 

ερεθίσματα που προκαλόυν φόβο, ή αντίθετα, να αντιδρά υπερβολικά σε κάποια 

ερεθίσματα που δεν προκαλούν κάποια φοβική αντίδραση. Χρησιμοποιεί τα παιχνίδια με 

ένα ιδιόρρυθμο τρόπο και αποφεύγει να παίξει ένα αναπαραστατικό παιχνίδι ή να παίξει 

κάποια ομαδικά παιχνίδια με τους συνομηλίκους του. Σε αυτά τα παιδιά μπορεί να 

υπάρχει νοητική καθυστέρηση, ασταθής μάθηση, αναπτυξιακά χάσματα στους 

γνωσιακούς τομείς και μαθησιακή παλινδρόμηση.

Οι «πλεονασμοί» εντοπίζονται κυρίως σε έντονες κρίσεις θυμού, χωρίς λόγο τις 

περισσότερες φορές, ανυπακοή, επιθετικότητα, και αρκετές φορές αυτοτραυματίζεται. 

Το αυτιστικό παιδί μπορεί να μυρίζει με επιμονή αντικείμενα ή ακόμα να μυρίζει και 

τους ανθρώπους. Κρατά στο στόμα του τροφές για πολλή ώρα και καθώς παίζει 

τοποθετεί διάφορα αντικείμενα συνήθως σε ευθεία γραμμή. Συχνά έχει όμως εξαιρετική 

ικανότητα στην απομνημόνευση και κύριο «χάρισμά» του είναι η παπαγαλία. Έχει
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υψηλή αριθμητική ικανότητα, υπερλεξία και φοβερή επιδεξιότητα σε παζλ και σε 

διάφορα παιχνίδια με περίπλοκους αλλά και δύσκολους μηχανισμούς (Γενά, 2002).

2.5. Τέσσερις παράμετροι της σκέψης των αυτιστικών παιδιών

Υποστηρίζεται ότι η αυτιστική σκέψη αποτελείται από τέσσερα 

αλληλοσυνδεόμενα γμωρίσματα-κλειδιά. Αυτά τα τέσσερα κλειδιά είναι η αντίληψη, η 

μνήμη, ο τρόπος βίωσης του κόσμου και τα συναισθήματα (Powell, Jordan, 2001). Στη 

συνέχεια θα δούμε αναλυτικά αυτά τα τέσσερα γνωρίσματα-κλειδιά και θα δούμε πώς 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τον τρόπο σκέψης και γενικά τη ζωή των αυτιστικών 

παιδιών.

Ας αρχίσουμε με την αντίληψη. Η αντίληψη των αυτιστικών παιδιών εξελίσσεται 

διαφορετικά από εκείνη των φυσιολογικών παιδιών. Προσλαμβάνουν τα ερέθισματα από 

το περιβάλλον με ένα διαφορετικό τρόπο. Οι πέντε αισθήσεις τους δηλαδή 

προσλαμβάνουν το ερέθισμα με ένα διαφορετκό και αλλιώτικο τρόπο σε σχέση με τον 

τρόπο που προσλαμβάνει το ερέθισμα ένα μη αυτιστικό άτομο (Powell, Jordan, 2001). 

Τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να αντιδρούν ασυνήθιστα σε ήχους και θορύβους, στον 

πόνο και στο κρύο. Αντιδρούν κάπως παράδοξα σε κάποια ερεθίσματα, για παράδειγμα 

κρύβουν τα μάτια σε κάποια ακουστικό ερέθισμα ή αντίθετα, να κλείνουν τα αυτιά σε 

κάποιο οπτικό ερέθισμα. Στα ερεθίσματα αφής η αντίδρασή τους είναι κάπως 

αδικαιολόγητη, για το λόγο ότι προτιμούν τα σκληρά αντικείμενα και αυτά τα οποία 

προκαλούν πόνο, αντί τα μαλακά αντικείμενα. Επιπλέον, αποφεύγουν να ρίξουν το 

βλέμμα τους σε πρόσωπα και σε αντικείμενα, αλλά προτιμούν να κοιάζουν στο βάθος,
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στο κενό (Κυπριωτάκης, 1997). Υποστηρίζεται ότι όλα αυτά οφείλονται σε διαταραχή 

του μεταβολισμού (Jordan, Powell, 2001), ή ακόμα και σε ανωμαλίες κατά την ερμηνεία 

των αισθητηραικών πληροφοριών ή και αν κάτι γίνεται αντιληπτό, η κοινωνικοποίηση 

αδυνατεί να παρέχει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτιστικό νόημα (Powell, Jordan 

,2001).

Τα αυτιστικά άτομα αντιλαμβάνονται και βιώνουν τον κόσμο με ένα δικό τους 

ξεχωριστό τρόπο και γνωρίζουν ότι γύρω τους βρίσκονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι, όμως 

δεν είναι σε θέση να τους απδεχτούν και να τους συμπεριλάβουν στην καθημερινότητά 

τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο εαυτός τους. Μπορεί να δείχνουν ότι βιώνουν 

έντονα ένα πράγμα, αλλά αυτό θα έχει σχέση κυρίως με συγκεκριμένους ήχους, εικόνες 

και άλλα. (Powell, Jordan ,2001). Αποφεύγουν να βιώσουν κάποια σχέση φιλική με τους 

συνολήλικούς τους ή ακόμα και να δείξουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον για τους 

ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους. Αρνούνται και αποφεύγουν την οποιαδήποτε 

κοινωνική επαφή ή επικοινωνία (Γενά, 2002).

Αναφέρεται ότι η μνήμη των ατόμων αυτών είναι πολύ καλή, αλλά εξαρτάται 

πάντα από τον τρόπο που αποθήκευσαν και ανακάλεσαν τις πληροφορίες και τα 

γεγονότα (Jordan, Powell, 2001). Υποστηρίζεται ότι τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται 

πολλές φορές να θυμηθούν τι έχουν κάνει πριν λίγη ώρα, ενώ λύνουν μνημονικές 

ασκήσεις αρκετά ικανοποιητικά, αλλά μηχανικά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη 

δυσκολία να βιώσουν το προσωπκό στοιχείο σε αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Αυτό 

που υποστηρίζεται δεν είναι ότι αυτά τα άτομα έχουν φτωχή μνήμη, αλλά ότι έχουν 

φτωχή προσωπική μνήμη για το ότι συμβαίνει γύρω τους. Αυτό συμβαίνει για το λόγο 

της απουσίας της προσωπικής διάστασης (Powell, Jordan, 2001).
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Όσον αφορά τα συναισθήματα των ατόμων με αυτισμό, υποστηρίζεται από τους 

Powell και Jordan (2001) ότι βιώνουν συναισθήματα αλλά δεν είναι εξακριβωμένο αν 

μπορούν να τα επεξεργαστούν και να τα χρησιμοποιήσουν σε προσωπικό επίπεδο. 

(Powell, Jordan, 2001).

Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις τέσσερις αλληλοσυνδεόμενες 

παραμέτρους, την αντίληψη, τη μνήμη τον τρόπο βίωσης του κόσμου και τα 

συναισθήματα, είναι ότι τα άτομα με αυτισμό αισθάνονται, σκέφτονται, βιώνουν τον 

κόσμο και έχουν καλή μνήμη. Διαφέρουν όμως από τα μη αυτιστικά άτομα, διότι 

χρησιμοποιούν την αντίληψη, τν μνήμη, τον τρόπο βίωσης του κόσμου και τα 

συναισθήματα και τις αξιοποιούν πάντα με το δικό τους ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο. 

Υποστηρίζεται ότι καμιά από αυτές τις τέσσερις παραμέτρους δεν παίζει πρωταρχικό 

ρόλο σε σχέση με τις υπόλοιπες, γιατί η μοναδικότητα του αυτισμού έγκειται ακριβώς σε 

αυτόν τον αλληλοσχετισμό των τεσσάρων παραμέτρων (Powell, Jordan 2001).

2.6. Στόγοι της θεραπευτικής διαδικασίας στα παιδιά με αυτισμό

Η πρώτιστη ανάγκη του παιδιού με αυτισμό είναι να αποκτήσει κάποιες βασικές 

ικανότητες πρακτικής φύσεως. Αυτές οι πρώτες ικανότητες θα κάνουν τα παιδιά αυτά να 

νιώσουν μια ανεξαρτησία και μια αυτονομία. Να μπορούν δηλαδή να κάνουν βασικά 

πράγματα μόνα τους χωρίς να έχουν τη βοήθεια ειδικού, όπως να πλένονται, να 

ντύνονται, να τρώνε μόνα τους κ.ά. Εκτός από αυτά, θα πρέπει να μάθουν να 

συμπεριφέρονται σωστά, να απελευθερώνουν τις γνώσεις τους και όλα αυτά αργότερα να 

μπορούν να τα μεταφέρουν (Κυπριωτάκης, 1997).
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Πριν αρχίσει η θεραπεία ο ειδικός θεραπευτής δημιουργεί το πρόγραμμα και την 

κατάλληλη μέθοδο έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για το κάθε παιδί. Ο θεραπευτής πρέπει 

να μεριμνά ώστει να υπάρχει η ενεργή συμμετοχή του παιδιού στις διαδικασίες της 

μάθησης. Αν ακόμα το πρόγραμμα στηρίζεται άμεσα στην καθημερινή ζωή και στις 

ανάγκες του αυτιστικού παιδιού, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πιο θετικά και πιο 

αποτελεσματικά (Κυπριωτάκης, 1997). «Μόνο όταν πραγματικά εισχωρήσουμε στην 

εστία του ενδιαφέροντος τους, μπορούν και αυτά να αρχίσουν να εισχωρούν στην εστία 

του δικού μας ενδιαφέροντος» (Powell, Jordan, 2001, σελ. 196).

Υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε η πορεία μάθησης που θα ακολουθήσει ο 

θεραπευτής να ακολουθήσει κάποια στάδια. Να προσπαθήσει πρώτα από όλα να 

επικοινωνήσει με το αυτιστικό παιδί, να καταφέρει να έχει βλεμματική επαφή μαζί του 

και στη συνέχεια να επιδιώξει να του προκαλέσει το ενδιαφέρον για τη μάθηση. 

Αργότερα θα παρουσιάσει, θα επιδείξει και θα προσφέρει την ύλη με την οποία θα 

ασχοληθούν. Δηλαδή τα διάφορα παιχνίδια, τα αντικείμενα, τις γλωσσικές και μη- 

γλωσσικές διατυπώσεις και διάφορες χειρονομίες που θα διευκολύνουν το παιδί. Στη 

συνέχεια θα προσπαθήσει να εξηγήσει στο παδί διάφορους χειρισμούς, ορισμούς και 

έννοιες. Δηλαδή να εξηγήσει τι γίνεται αλλά και πώς γίνεται κάτι. Αργότερα, έρχεται η 

ενεργός συμμετοχή του παιδιού και τέλος, η αμοιβή. Η ενεργός συμμετοχή του παιδιού 

στη διαδικασία μάθησης οδηγεί το θεραπευτή στο συμπέρασμα ότι ότι προχωρά σωστά. 

Επιπλέον, τα αυτιστικά παιδιά χαίρονται πάρα πολύ με την υλική αμοιβή, που τους 

βοηθά να ενισχύσουν και να σταθεροποιήσουν τη συμπεριφορά τους. Έχει πιο θετικά 

αποτελέσματα δηλαδή μια υλική αμοιβή αντί μια ηθική αμοιβή. Δηλαδή το παιδί προτιμά
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ένα δωράκι, ένα γλυκό, ένα παιχνίδι παρά να του πεις ένα «μπράβο, πολύ καλά» 

(Κυπριωτάκης, 1997).

Στα παιδιά με ειδικές ανάγκες η μουσική ως μέσο επιδρά πάνω στην αντίληψη, 

στην έκφραση, στην κίνηση αλλά και στην επικοινωνία. Επίσης, η μουσική βοηθά στην 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη αλλά και στη μάθηση των παιδιών αυτών. Έτσι, 

ανάλογα με το πρόβλημα και την «αναπηρία» την οποία παρουσιάζει το κάθε παιδί η 

μουσική μπορεί να το βοηθήσει να εκφράσει τα προσωπικά του συναισθήματα αλλά και 

να ενισχύσει τη δυναμική του μέσα στην ομάδα. Για να μπορέσει να επικοινωνήσει το 

παιδί με το περιβάλλον θα πρέπει να δουλέψουμε με βάση την κίνηση, τη φωνή αλλά και 

τα μουσικά όργανα (Καρτασίδου, 2004).

Η μουσική είναι ουσιαστικά μια συναισθηματική εμπειρία και μπορεί να είναι 

τόσο ευρεία και ποικίλη στο περιεχόμενό της όσο και οι ανθρώπινες συγκινήσεις. Ο 

τρόπος με τον οποίο αισθάνεται ένα πρόσωπο είναι σημαντικότερος στη ζωή του αλλά 

και στην ανάπτυξή του από τον τρόπο που σκέφτεται. Είναι πολύ σημαντικό το 

συναίσθημα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, και η συναισθηματική ζωή ενός παιδιού 

επιτυγχάνεται άμεσα από τη μουσική. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να κάθεται σε μια 

καρέκλα, να ακούει μουσική και η αντίδρασή του μπορεί να είναι είτε ζωηρή είτε ήσυχη, 

ανάλογα με το χαρακτήρα του παιδιού και ανάλογα πάντα με τη μουσική. Αν όμως 

δώσουμε στο παιδί ένα τύμπανο και το παρακινήσουμε να κτυπήσει με το ρυθμό της 

μουσικής, θα παρατηρήσουμε ότι αναμυγνείεται άμεσα, η συμμετοχή του γίνεται ενεργή 

και χαίρεται αυτή τη μουσική εμπειρία. Τα μουσικά όργανα ελκύουν τα παιδιά και τους 

βοηθούν επίσης να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους (Nordoff, Robbins, 1992).
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Ο Κυπριωτάκης (1997) υποστηρίζει ότι οι μαθήσεις που αποκτούνται με τη 

συμμετοχή περισσότερων διαύλων διατηρούνται πιο πολύ, μεταφέρονται ευκολότερα σε 

ά)λες καταστάσεις και σταθεροποιούνται στις νέες συμπεριφορές. Το αποτέλεσμα της 

μάθησης στα αυτιστικά παιδιά εξαρτάται αποκλειστικά από τη χρησιμοποίηση, αν είναι 

δυνατό, όλων των αισθητηριακών οδών (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή και 

μυοκινητικό σύστημα), το συντονισμό λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ τους κατά τις 

διαδικασίες της μάθησης. Με τη μέθοδο αυτή θεραπείας μπορούν αποτε)χσματικά να 

αντιμετωπιστούν προβληματικές συμπεριφορές των αυτιστικών παιδιών και γρήγορη 

σχετικά απόκτηση νέων ικανοτήτων. Αποδομούνται ανεπιθύμητες και δουμούνται 

επιθυμητές συμπεριφορές (σελ. 189).

2.7. Μουσική στην ειδική αγωγή

Η Καρτασίδου (2004) αναφέρει μια φράση στο βιβλίο της, του Luhmer- 

Henneboele, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μουσική δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Παρ ’ όλα 

αυτά πρέπει απαραιτήτως να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ατόμων με 

αναπηρίες. Υποστηρίζει επίσης ότι η μουσική είναι αναγκαίο μορφωτικό αγαθό για τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες και θα πρέπει να διδάσκεται ισότιμα όπως ακριβώς 

διδάσκονται και τα υπόλοιπα μαθήματα. Συμπληρώνει επίσης ότι η μουσική εκπαίδευση 

σε άτομα με και χωρίς ειδικές ανάγκες δε διαφέρει καθόλου. Η δομή αλλά και το 

περιεχόμενο της δραστηριότητας δεν παρουσιάζει καμιά σημαντική διαφορά 

(Καρτασίδου, 2004).

27



Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν αισθητικές ικανότητες αλλά και αντιληπτικές 

ικανότητες όσο και αδυναμίες. Μερικά άτομα όμως μπορεί να ελκύονται από τα 

ηχοχρώματα της μουσικής και κάποια άλλα άτομα από τους οπτικούς σχηματισμούς και 

άλλα από τις εκφραστικές δυνατότητες των κινήσεων του σώματος. Αυτές λοιπόν όλες οι 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες και να ικανοποιήσουν τις αισθητηριακές εμπειρίες σε ένα αρκετά μεγάλο 

βαθμό. Είναι αναμενόμενο το γεγονός ότι δουλεύοντας μέσα από τις αισθήσεις υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα για κατανόηση αλλά και για ευνοϊκότερη προσέγγιση. Αυτό το 

οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι το γεγονός ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες συχνά 

παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ή κάποια ανεπάρκεια στις αισθήσεις τους ή κάποιο 

κινητικό πρόβλημα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτό το 

πρόβλημα για να μπορέσουμε αργότερα να οικοδομήσουμε σωστά αλλά και με πολύ 

προσοχή τις κατάλληλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σε σχέση πάντα με τις 

αισθητικές δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των παιδιών (Ward, 1990).

Στο 3° Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο ειδικής αγωγής «Προγράμματα 

Μουσικής Αγωγής για παιδιά με Ειδικές Ανάγκες», οι μουσικοπαιδαγωγοί υποστήριζαν 

ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν και μουσική ευαισθησία αλλά και μουσική 

επιδεξιότητα. Αναφέρουν ότι η μουσική ευαισθησία δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με 

τη νοημοσύνη και υπάρχει σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Η μουσική 

επιδεξιότητα από την άλλη, έχει σχέση με το ταλέντο αλλά και με τη φυσική κλίση του 

κάθε ανθρώπου και αναπτύσσεται αλλά και εξελίσσεται με την άσκηση. Τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες είναι το ίδιο ευαίσθητα όπως είναι και τα άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες. 

Αντιδρούν, αποκτούν μουσικές εμπειρίες, εκφράζονται, επικοινωνούν αλλά και
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πραγματοποιούν πολύ σημαντικά πράγματα. Μερικά από αυτά τα παιδιά έχουν 

ανυπολόγιστες μουσικές επιδεξιότητες οι οποίες καταστρέφονται εξαιτίας της αναπηρίας. 

Με τη μουσική αγωγή όμως αλλά και την εκπαίδευση επιδιώκεται η απαλλαγή από τους 

παράγοντες εκείνους οι οποίοι προκαλούν αδυναμίες και δυσκολίες, προσπαθώντας να 

φέρουν στο προσκήνιο τις μουσικές επιδεξιότητες τις οποίες μπορεί να έχει το κάθε παιδί 

(Σπετσιώτης, Πατσαντζόπουλος, 2003).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μουσικοθεραπεία στα άτομα ιιε αυτισμό

3.1. Η λειτουργία της μουσικής στα αυτιστικά παιδιά

Όπως υποστηρίζεται, η μουσικοθεραπεία ενός ατόμου παρουσιάζει τρεις κύριες 

φάσεις. Στην πρώτη φάση, η μουσική μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να παρακάμψει 

τη γνωστική διαδικασία, να αγγίξει το συναισθηματικό κόσμο του αυτιστικού παιδιού 

και να διαμορφώσει την προσωπικότητά του. Στη δεύτερη φάση παρατηρείται ότι το 

παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί την ανθρώπινη και τη μουσική σχέση η οποία 

περιλαμβάνεται στην κάθε εμπειρία. Στην τρίτη φάση παρατηρείται ότι ένα παιδί με 

ειδικές ανάγκες, μπορεί να βρει την ικανοποίηση, την επιτυχία, την ευτυχία και την 

ηρεμία μέσα από τη μουσικοθεραπεία. Η θεραπεία λοιπόν μπορεί να δώσει σε αυτό το 

«στερημένο» παιδί την ουσιαστική υποστήριξη, και η μουσική μπορεί να είναι για ένα 

διάστημα στη δύσκολη μετάβασή του μέσω της ζωής, το λιμάνι ασφαλείας. Αυτό 

ακριβώς συμβαίνει για ένα μικρό διάστημα στα παιδιά που κάνουν μουσικοθεραπεία 

(Alvin, 1978).
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Η  μουσική προάγει την επικοινωνία με το αυτιστικό παιδί. Οι ήχοι προκαλούν 

εντύπωση, έτσι ώστε το παιδί να ενδιαφέρεται για το πρόσωπο που την προκαλεί και για το 

αντίστοιχο μουσικό όργανο που την παράγει. Η  μουσική είναι το φυσικό ερέθισμα που 

ενεργοποιεί το μυοκινητικό σύστημα. Τελικά, έρχεται η στιγμή που το ίδιο το παιδί παράγει 

μουσική, παίζει μουσική με τα άλλα παιδιά ή τραγουδεί με τα ά)2α παιδιά (Κυπριωτάκης, 

1997, σελ. 182). Η Καρτασίδου (2004) υποστηρίζει ότι αν κάποιος προσπαθήσει να 

προσεγγίσει όλες αυτές τις αναφορές που γίνονται ειδικά για τον αυτισμό, θα 

ανακαλύψει ότι η μουσική πραγματικά ενισχύει αλλά και βοηθά την επικοινωνία με το 

αυτιστικό παιδί.

Τα παιδιά με αυτισμό έχουν ένα πρόβλημα στην επικοινωνία τους με το 

περιβάλλον. Δεν ενδιαφέρονται για τα άτομα τα οποία βρίσκονται γύρω τους, δεν 

μπορούν να έχουν βλεμματική επαφή με άλλο άτομο, δεν κοιτούν δηλαδή τον άλλο που 

τους απευθύνει το λόγο μέσα στα μάτια, ούτε και απαντούν όταν τους ρωτήσεις κάτι. 

Μέχρι και οι μητέρες των αυτιστικών παιδιών δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν ένα 

διάλογο μαζί τους, να κάνουν μια συζήτηση, να έχουν μια μικρή έστω επικοινωνία. Η 

επικοινωνία δηλαδή, είτε είναι λεκτική είτε όχι, θέτει τις βάσεις για την αυτοέκφραση, τη 

διαμόρφωση των σχέσεων με τους γύρω τους αλλά και τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας η οποία είναι πολύ σημαντική. Μέσα από τη μουσική μας δίνεται η 

ευκαιρία να συνηχήσουμε στον κόσμο του παιδιού και σιγά σιγά να μπορέσει και αυτό 

να συνηχήσει στο δικό μας, κόσμο αλλά και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του 

(Κατρασίδου, 2004).

Είναι δύσκολο να ερμηνευθούν τα συναισθήματα ενός αυτιστικού παιδιού για τη 

μουσική την οποία ακούει. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά.
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Ακούοντας τη μουσική μπορεί το παιδί να κάνει θόρυβο ή να είναι σιωπηλό, μπορεί να 

είναι ενεργητικό αλλά και παθητικό. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε τη στάση του 

αυτιστικού παιδιού όταν ακούει τη μουσική την οποία του βάζουμε (Alvin, 1978). 

Επειδή η μουσική είναι μια επικοινωνία μη λεκτική, οι αντιδράσεις των παιδιών είναι 

ποικίλες και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει το κάθε παιδί. Άλλα παιδιά 

μπορεί να χαλαρώνουν με έναν ήχο, άλλα παιδιά μπορεί να κλείνουν τα αυτιά τους σε 

δυνατούς ήχους, άλλα μπορεί να κοιτάζουν το μουσικό όργανο χωρίς να καταλαβαίνουν 

τι ακριβώς βλέπουν, κι όσα καταλαβαίνουν θέλουν να το αγγίξουν (Καρτασίδου, 2004). 

Επιπλέον, μερικά παιδιά μπορεί να κουνούν τα χέρια τους ή τα πόδια τους, μπορεί να 

κοιτούν με λοξές ματιές γύρω γύρω ή ακόμα μπορεί να περπατούν άσκοπα κατά τη 

διάρκεια της μουσικής. Πρέπει να προσέχουμε γενικά πώς είναι οι κινήσεις τους σε 

σχέση με τον ήχο. Μεγάλη σημασία επίσης θα πρέπει να δώσουμε και στη σιωπή του 

παιδιού, γιατί και η σιωπή είναι μέρος της εμπειρίας και είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας στη μουσική. Η μουσική περιέχει την προσδοκία των ήχων και η χρονική 

οργάνωση των ήχων δίνει μορφή και σημασία στη μουσική (Alvin, 1978).

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι η μουσική αποτε)χί το ερέθισμα που προτιμούν τα 

αυτιστικά παιδιά και που ικανοποιεί την αίσθηση της ακοής τους. Πέρα όμως από την 

ιδιότητα της μουσικής ως ακουστικού ερεθίσματος, η μουσική συνδέεται στενά με την 

κιναισθησία (αίσθηση μυϊκών συστολών και κινήσεων) και με το σύστημα αφής, όταν, 

μέσω ολόκληρου του σώματος γίνονται αντιληπτοί τόνοι σχετικού βάθους και ύψους 

(Κυπριωτάκης, 1997, σελ. 182). Όταν το παιδί αντιληφθεί αλλά και κατανοήσει το 

ακουστικό ερέθισμα, τότε αρχίζουν και λειτουργούν οι κινητικές αλλά και οι οπτικές 

ικανότητες. Δηλαδή, όταν η μουσική εκτελείται από κάποιο μουσικό όργανο γίνεται
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οπτικά αντιληπτή και όταν τραγουδούμε ένα μουσικό κομμάτι σχετίζεται με το λόγο 

(Καρτασίδου, 2004).

Τα αυτιστικά παιδιά, όπως προαναφέρθηκε, ενδιαφέρονται για τον ήχο, το ρυθμό, 

τη μελωδία και πολλές φορές αυτά τα παιδιά έχουν κλίση προς τη μουσική και ιδιαίτερες 

μουσικές ικανότητες. Με τη συνεχή εκπαίδευση στη μουσική μπορούν να αναπτυχθούν 

και οι δημιουργικές τους ικανότητες. Μπορούν δηλαδή τα παιδιά να αρχίσουν να 

εκδηλώνονται αυθόρμητα, να εξωτερικεύονται και να αναπτύσσουν την αυτονομία τους 

αλλά και την ανεξαρτησία τους. Η μουσική βοηθά το αυτιστικό παιδί και μπορεί να του 

προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες. Με τη μουσική το παιδί μαθαίνει να βλέπει, να 

ερευνά, να πιάνει, να συνθέτει και να αποφασίζει. Αποκτά μια αίσθηση δηλαδή 

ανεξαρτησίας αλλά και αποφασιστικότητας και έτσι νιώθει ότι είναι ένα άτομο αυτόνομο 

και μπορεί να χεριστεί κάποιες καταστάσεις της ζωής του, κάποιες δυσκολίες και 

αντιξοότητες και να προχωρήσει μπροστά (Κυπριωτάκης, 1997).

3.2. Στοιγεία της μουσικοπαιδαγωγικης προσέγγισης του Carl Orff στη μουσικοθεραπεία 

αυτιστικών παιδιών

Η μουσικοθεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των διαταραχών αντίληψης και 

επεξεργασίας των πληροφοριών, με κύριο σκοπό να αναπτυχθεί η επικοινωνία των 

αυτιστικών ατόμων με τους άλλους γύρω τους, να κοινωνικοποιηθούν, να 

ενσωματωθούν και να μάθουν να μην κλείνονται στον εαυτό τους. Από τις τελευταίες 

διαδικασίες και τις έρευνες οι οποίες έχουν γίνει φαίνεται ότι κρίθηκε κατάλληλη ως 

μέσο η μουσικοκινητική αγωγή και το σύστημα του Carl Orff (Κυπριωτάκης, 1997).
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0  Carl Orff προσεγγίζει τη μουσική εκπαίδευση με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο, 

μοναδικό θα μπορούσαμε να πούμε. Οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιεί έχουν να κάνουν 

με τη μίμηση, τον αυτοσχεδιασμό, την εξερεύνηση και άλλα πολλά. Χρησιμοποιεί επίσης 

μια ποικιλία από μουσικά στοιχεία και μέσα που κάνουν το σύστημα μουσικοκινητικής 

αγωγής του ξεχωριστό (Αντωνακάκης, 2001). Έτσι, το πρόγραμμα της μουσικοθεραπείας 

μέσω αυτών των δραστηριοτήτων βοηθά το αυτιστικό παιδί να ενασχοληθεί 

δημιουργικά, να δοκιμάσει, να επιλέξει, να συνθέσει, να ανακαλύψει, να γνωρίσει τον 

κόσμο μέσα από τη μουσική, το ρυθμό αλλά και την κίνηση (Κυπριωτάκης, 1997).

Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί στο σύστημά του ο Orff είναι ο λόγος, η κίνηση, 

το τραγούδι, τα όργανά μουσικής και η δημιουργική ακρόαση. Από τα παλιά χρόνια η 

μουσική ποτέ δεν υπήρχε μόνη της, αλλά πάντα σε σχέση με την κίνηση, το χορό και το 

λόγο. Ο Orff υποστηρίζει ότι ο όρος μουσική συνδυάζεται άμεσα με τη μουσική 

υπόσταση του ανθρώπου σε λόγο, ήχο αλλά και κίνηση (Κατρασίδου, 2004).

Υποστηρίζεται ότι ο λόγος είναι ένας κώδικας. Μέσα από αυτόν τον κώδικα 

μπορούμε να πληροφορηθούμε για τον εξωτερικό κόσμο και χαρακτηρίζεται κυρίως από 

μουσικότητα. Περιέχει κάποια λεκτικά σημάδια αυτός ο κώδικας, τα οποία έχουν δύο 

πολύ βασικά συστατικά: το σημαίνον και το σημαινόμενο. Επιπλέον, ο λόγος έχει τρεις 

λειτουργίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την αναδιαμόρφωση, την αναπαραγωγή και 

την πληροφοριοδότηση. Ο λόγος αλλά και η γλώσσα είναι λεκτικές επικοινωνίες, οι 

οποίες εκτός από το να διηγούνται και να αφηγούνται σχετίζονται άμεσα με την ακοή 

αλλά και με τα ακουστικά ερεθίσματα. Το αποτέλεσμα του λόγου είναι η ομιλία 

(Καρτασίδου, 2004).
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O Orff έδωσε πάρα πολλή σημασία στο στοιχείο του λόγου για την εκπαίδευση 

των αυτιστικών παιδιών, γιατί βοηθούσε τα παιδιά να περάσουν σταδιακά από τα 

λεκτικά σχήματα στις ρυθμικές δραστηριότητες και από το τραγούδι και την κίνηση να 

περάσουν στα μουσικά όργανα. Πίστευε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να 

έχουν τα παιδιά ολοκληρωμένες μουσικές εμπειρίες, οι οποίες θα είχαν φυσική διαδοχή 

και θα ήταν αβίαστες. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ο ρυθμός αλλά και η 

μελωδία που απορρέουν από το ρυθμικό και το μελισματικό λόγο. Ο ρυθμός της 

μητρικής γλώσσας, τον οποίο έχουν τα παιδιά έμφυτα μέσα τους, χρησιμοποιείται 

αργότερα για να εξερευνήσουν το ρυθμό, τη μουσική αλλά και την κίνηση 

(Αντωνακάκης, 2001).

«Η αξία του ρυθμού και της κίνησης στην εφαρμογή της Μουσικής Εκπαίδευσης 

στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής είναι πολύ μεγάλη, καθώς πρόκειται για βιωματική 

αλλά και σωματική εμπειρία, η οποία περιλαμβάνει την εμπειρία του σώματος και τις 

εμπειρίες που πηγάζουν από το σώμα» (Καρτασίδου, 2004, σελ. 142). Υποστηρίζεται 

επίσης ότι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ο ρυθμός έχει μεγάλη αξία, γιατί δίνει τη 

δυνατότητα να νιώσει το παιδί ελευθερία στις κινήσεις του, νιώθει την αρμονία, αλλά το 

κυριότερο είναι ότι νιώθει την αυτονομία (Καρτασίδου, 2004).

Επιπλέον, ο λόγος ως μέσο μας βοηθά να μελετήσουμε τους φθόγγους, τα 

φωνήεντα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι λέξεις, οι προτάσεις και άλλα. Πέρα 

όμως από τη σωστή χρήση του λόγου προσφέρεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για 

μουσικούς αλλά και για ρυθμικούς πειραματισμούς-αυτοσχεδιασμούς (Αντωνακάκης, 

2001).
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Το επόμενο μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο Orff στο σύστημα της 

μουσικοκινητικής αγωγής του είναι η κίνηση, η οποία είναι εξίσου σημαντική όπως είναι 

και ο λόγος. Η κίνηση αλλά και ο λόγος είναι τα δύο βασικά στοιχεία της μουσικής τα 

οποία συνδέονται και με άλλους πάρα πολλούς τομείς της ανθρώπινης υπόστασης όπως 

είναι η επικοινωνία, η αντίληψη αλλά και το συναίσθημα. Η κίνηση είναι ένα μέσο με το 

οποίο μπορούμε να εκφράστούμε και πολύ συχνά ακούμε για αυτή τη «γλώσσα» του 

σώματος. Το συμπέρασμα λοιπόν από όλα αυτά είναι ότι υπάρχει μια πολύ στενή σχέση 

μεταξύ της κίνησης, της ομιλίας αλλά και του λόγου (Καρτασίδου, 2004).

Πολλοί νομίζουν ότι η μουσική και η κίνηση είναι δύο πολύ διαφορετικά 

πράγματα, τα οποία απλά σχετίζονται σε κάποιο βαθμό μεταξύ τους. Αντιθέτως όμως, η 

μια συμπληρώνει την άλλη και αποτελούν και οι δύο αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας 

βιωματικής εμπειρίας. Η  στενή σχέση ανάμεσα στη μουσική και στη κίνηση καθορίζεται 

από το γεγονός ότι κάθε ηχητικό αποτέλεσμα όσο και κάθε σωματική κίνηση εμφανίζονται 

ως μια μορφή έκφρασης, απεικόνισης και δομής (Καρτασίδου, 2004, σελ. 137). Η 

μουσική και η κίνηση αποτελούν μια ενότητα. Δηλαδή, όταν ένα μικρό παιδί ακούσει μια 

μουσική, αμέσως την ταυτίζει με το χορό και αρχίζει να χορεύει. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι «το παιδί μετατρέπει αυθόρμητα τη μουσική σε κίνηση, ενέργεια που 

συντελεί στην αποτροπή βλαβών, της στάσης και της θέσης του σώματος, στην ανάπτυξη 

ψυχο-αισθησιοκινητικών ικανοτήτων και στη στήριξη της αυτοαντίληψης. Οι επιθετικές 

αλλά και οι αυτοεπιθετικές τάσεις μεταβάλλονται θετικά σε κοινωνικές δυνάμεις 

(Κυπριωτάκης, 1997). Η μουσική και η κίνηση συνδέονται επίσης άμεσα στο τραγούδι 

αλλά και στο χορό (Καρτασίδου, 2004).
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Από πάρα πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά κάνουν πάρα πολλές αυθόρμητες 

κινήσεις και δραστηριότητες με όλο τους το σώμα ή μπορεί και με κάποια μέρη του 

σώματός τους. Αυτές οι κινήσεις που κάνουν τα παιδιά μοιάζουν σαν ένα παιχνίδι για 

αυτά και πολύ συχνά έχουν ηχηρό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μπορεί να κτυπούν τα πόδια 

τους, να κάνουν παλαμάκια, να φωνάζουν ή ακόμα και να γελούν. Όλα αυτά όμως, 

μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για να αρχίσει η ρυθμική - 

μουσική αγωγή του αυτιστικού παιδιού. Η κίνηση είναι ένα μέσο για τη μουσική αλλά 

και για την αισθητική ανάπτυξη των παιδιών και δεν αποτελεί αυτοσκοπό 

(Αντωνακάκης, 2001). Στο μάθημα της μουσικής η κίνηση έχει κάποιους στόχους. 

Προσπαθεί να ανακαλύψει τις κινητικές δυνατότητες του κάθε αυτιστικού παιδιού, να 

εντάξει τις διάφορες μουσικοκινητικές ενέργειες στο κινητικό σχήμα του σώματος του 

κάθε παιδιού και μέσα από τη ρυθμική προσπαθεί να διδάξει τα παιδιά και να έχουν ως 

βίωσή τους, τους κανόνες της κίνησης. Ο ρυθμός είναι επίσης πολύ σημαντικός και 

αποτελεί το συνδετικό κρίκο της μουσικής και της κίνησης, και ο οποίος χαρακτηρίζεται 

ως η κίνηση στο χρόνο (Κατρασίδου, 2004).

Για να αναπτυχθούν οι κινητικές δραστηριότητες των παιδιών χρησιμοποιούνται 

κάποιες τεχνικές οι οποίες έχουν σχέση με τη μίμηση, την εξερέυνηση, τον 

αυτοσχεδιασμό και τη συσχέτιση της μουσικής σημειογραφίας με τη σημειολογία του 

σώματος (Αντωνακάκης, 2001). Όταν τα παιδιά βιώνουν όλη αυτή την αλληλεπίδραση 

της μουσικής και της κίνησης μέσα από διάφορες καταστάσεις, δραστηριότητες αλλά και 

ασκήσεις αναπτύσσονται οι αισθησιοκινητικές, οι επικοινωνιακές αλλά και οι 

δημιουργικές τους ικανότητες. Επιπλέον, μέσα από κάποιες δραστηριότητες οι οποίες 

είναι ομαδικές, ενισχύεται ο κοινωνικός και ο συναισθηματικός τους τομέας. Επίσης,
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όταν τα αυτιστικά παιδιά συμμετέχουν σε αυτές τις κινητικές δραστηριότητες μαθαίνουν 

να έχουν τον έλεγχο στις κινήσεις τους, ανακαλύπτουν τις κινητικές τους αναστολές, 

εκτελούν, διαφοροποιούν αλλά και διαμορφώνουν τις κινήσεις τους με ελευθερία αλλά 

και οργάνωση, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια της μουσικής δραστηριότητας και του 

ακουστικού ερεθίσματος. Η ρυθμική αγωγή και η μουσικοκινητική μπορούν να 

βοηθήσουν τα παιδιά να εξασκήσουν την αντίληψή τους, να οργανωθούν αλλά και να 

προσανατολιστούν στο χώρο και στο χρόνο, γιατί τα παιδιά μέσα από την κίνηση 

μαθαίνουν το χώρο από τις κινητικές αντιθέσεις και τις χορογραφικές μορφές 

(Καρτασίδου, 2004). Όπως παρατηρήσαμε από όλα αυτά η μουσική και η κίνηση 

αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν ως κύριο στόχο και ως αποτέλεσμά τους ένα 

ολοκληρωμένο μουσικοκινητικό δρώμενο (Αντωνακάκης, 2001).

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο χρησιμοποιεί ο Orff στο σύστημά του για τη 

μουσικοκινητική αγωγή είναι το τραγούδι. Όπως υποστηρίζεται, το τραγούδι είναι η 

συνέχεια του ρυθμικού αλλά και του μελισματικού λόγου (Αντωνακάκης, 2001). 

«Αλλωστε το πρώτο μουσικό όργανο του ανθρώπου υπήρξε η φωνή του» (Καρτασίδου, 

2004, σελ. 147). Τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, μπορούν και τραγουδούν. Μέχρι και 

το κλάμα του παιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τραγούδι, το οποίο αποτελείται από μια 

ιδιότυπη μελωδική γραμμή και με στίχους από περιορισμένους φθόγγους, οι οποίοι είναι 

κυρίως φωνήεντα (Αντωνακάκης, 2001). «Το φωνητικό σύστημα προσδιορίζει την 

αντίληψη και αναπαραγωγή του λόγου» (Καρτασίδου, 2004, σελ. 147). Η μουσική αλλά 

και ο λόγος συνυπάρχουν στο τραγούδι, γιατί και τα δύο πρέπει να ενεργοποιήσουν τα 

ίδια όργανα. Για παράδειγμα, η «ζωτική» ρίζα τους είναι η ακοή αλλά και η κίνηση 

(Καρτασίδου, 2004). Η στενή αυτή σχέση του τραγουδιού με τη γλώσσα συντελεί στην
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ανάπτυξη της γλώσσας με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελεί δηλαδή το τραγούδι ένα 

πολύ μεγάλο ερέθισμα για να αναπτυχθεί η ικανότητα της γλώσσας, η οποία 

επιτυγχάνεται και χάρη στη μιμητική ικανότητα του ανθρώπου (Κυπριωτάκης 1997).

Το αυτιστικό παιδί με την εκπαίδευση στο τραγούδι μαθαίνει να αρθρώνει αλλά 

και να εκφράζει τη διάθεσή του και επίσης, μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της 

μουσικής, όπως είναι ο ήχος, η μελωδία, ο ρυθμός και η κίνηση, για να μπορέσει να 

έρθει σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω του, αλλά και να 

μπορέσει γενικά να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του (Κυπριωτάκης, 1997, σελ. 183). 

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η φωνή έχει στενή σχέση και με την κίνηση. Η φωνή έχει 

δύο λειτουργίες. Η μία είναι η κινητική λειτουργία και η άλλη είναι η μουσική. Η φωνή 

αποτελεί ένα σωματικό όργανο το οποίο μπορεί να επιδράσει στην κίνηση όλου του 

σώματος του ανθρώπου. Με τη φωνή, μας παρέχετια η δυνατότητα για άρθρωση αλλά 

και για να έχουμε ένα ωράιο ηχητικό αποτέλεσμα. Επίσης, η φωνή μαζί με την αναπνοή 

και με τα διάφορα ρυθμικά σχήματα, βοηθούν τα αυτιστικά παιδιά να αναγνωρίσουν 

τους ρυθμικούς χώρους αλλά και τους κινητικούς παλμούς του προσωπικού και του 

άμεσου χώρου με το περιβάλλον (Καρτασίδου, 2004).

Το επόμενο μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο Orff στο σύστημα μουσικοκινητικής 

αγωγής του είναι τα όργανα μουσικής-η ορχήστρα Orff. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι 

τα παιδιά γοητεύονται από τους ήχους. Με τα όργανα Orff όμως ενθουσιάζονται και 

χαίρονται ακόμα περισσότερο, γιατί παράγουν πάρα πολλά ηχοχρώματα και το γεγονός 

αυτό εντυπωσιάζει τα παιδιά και τα προκαλεί να τα ακούσουν αλλά και να τα αγγίξουν. 

Δηλαδή, αποτελούν ακουστικό αλλά και οπτικό ερέθισμα για τα παιδιά. Προσφέρονται
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τα όργανα για να πειραματιστούν τα παιδιά, να τα επεξεργαστούν αλλά και να 

ασχοληθούν γενικά μαζί τους (Αντωνακάκης, 2001).

Τα όργανα Orff χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα 

ρυθμικά όργανα, τα κρουστά δηλαδή όργανα, τα οποία δεν έχουν καθορισμένο τονικό 

ύψος. Η δεύτερη κατηγορία είναι πάλι τα ρυθμικά όργανα, τα κρουστά, αλλά σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν τα κρουστά όργανα τα οποία έχουν καθορισμένο τονικό ύψος. Στην 

τρίτη κατηγορία ανήκουν τα μελωδικά όργανα, δηλαδή τα κρουστά, τα πνευστά και τα 

έγχορδα. Η τέταρτη κατηγορία αποτελείται από τα αυτοσχέδια όργανα τα οποία 

δημιουργούνται από το μουσικοθεραπευτή ή ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά 

(Ανδρούτσος, 1995).

Όλα αυτά τα μουσικά όργανα βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσοτν την έννοια του 

τονικού ύψους τόσο ακουστικά όσο και οπτικά. Επιπλέον, μπορούν τα παιδιά να 

συνοδεύουν με τα όργανα αυτά τις μουσικές τους φράσεις, γλωσσοδέτες, τραγούδια, 

ποιήματα, ακόμα και όταν παίζουν ένα παιχνίδι μπορούν να τα χρησιμοποιούν ή και όταν 

διαβάζουν ένα παραμύθι για να κάνουν τη μουσική υπόκρουση. Τα παιδιά μπορούν να 

μάθουν αλλά και να εξερευνήσουν όλα τα στοιχεία της μουσικής με τα όργανα Orff και 

αυτό το οποίο τους κάνει πιο έντονο το ενδιαφέρον για να ασχοληθούν είναι το γεγονός 

ότι με αυτά τα όργανα μπορούν να αυτοσχεδιάσουν (Αντωνακάκης, 2001, σελ. 417). Το 

πιο σημαντικό όμως για τα αυτιστικά παιδιά είναι ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία 

προαναφέροαμε, τα βοηθά να γίνουν επικοινωνιακά, να έρθουν σε επαφή με το 

περιβάλλον και τους γύρω τους, να γίνουν πιο προσυτά και κοινωνικά. Σε αυτό το στάδιο 

παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο παιδαγωγός, ο μουσικοθεραπευτής, γιατί πρέπει να βρει 

τον κατάλληλο τρόπο αλλά και την κατάλληλη καθοδήγηση για να φέρει σε επαφή τα
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παιδιά με τα μουσικά όργανα. Η απασχόληση με τα μουσικά όργανα βοηθά πάρα πολύ 

τα αυτιστικά παιδιά γιατί πλησιάζουν τον κόσμο της μουσικής, συνειδητοποιούν τη 

λειτουργικότητά της στην καθημερινή ζωή και τα σπρώχνει να εξερευνήσουν το 

ακουστικό τους περιβάλλον αλλά και να ανακαλύψουν ένα τρόπο για να μπορούν να 

επικοινωνούν με τους γύρω τους. Αυτό είναι και το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο 

πρέπει να αποκτήσουν τα αυτιστικά παιδιά, δηλαδή να βρουν ένα τρόπο επικοινωνίας 

έστω και μέσα από τη μουσική (Καραδήμου-Λιάτσου, 2001).

Το τελευταίο μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο Orff στο σύστημα μουσικοκινητικής 

αγωγής του είναι η δημιουργική ακρόαση και η ηχοεμπειρία. Ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού για να ακούσει μια μουσική 

είναι η ζωντανή ή η ηχογραφημένη μουσική ή η ακρόαση φυσικών ήχων. Μέσα από τη 

ζωντανή μουσική ή την ηχογραγημένη και την ακρόαση ήχων του φυσικού 

περιβάλλοντος δημιουργείται στα παιδιά η ανάγκη για να ζωγραφήσουν, να 

αυτοσχεδιάσουν με τα όργανα, να τραγουδήσουν, να δραματοποιήσουν αυτό το οποίο 

ακούνε, να κινηθούν μέσα στο χώρο, να κινήσουν το σώμα τους, να χορέψουν, και 

γενικά να έχουν μια ενεργή συμμετοχή (Αντωνακάκης, 2001). Και σε αυτό το μέρος 

είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία αλλά και η στάση του μουσικοθεραπευτή. Οι 

διάφορες στάσεις του, οι κινήσεις του, οι μορφασμοί του προσώπου του σε σχέση πάντα 

με τη μουσική, προκαλούν το ενδιαφέρον του παιδιού και το παρακινούν να συμμετέχει 

ενεργά και αυτό στην όλη μουσική διαδικασία (Καραδήμου-Λιάτσου, 2001).

Ο Αντωνακάκης (2001) αναφέρει ότι «οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες Orff, 

εκτεταμένες σε ένα μουσικοθεραπευτικό πλαίσιο, αποτελούν τις γέφυρες που συνδέουν 

μεταξύ τους τις νισήδες ευφυΐας στον εξελικτικά αναπτυσσόμενο εγκέφαλο κάθε
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παδιού» (σελ.420). Το συμπέρασμα το οποίο βγάζει ο Αντωνακάκης είναι ότι με όλες 

αυτές τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις αλλά και 

οι λειτουργίες και ταυτόχρονα λειτουργούν και πολλά κέντρα του εγκεφάλου. Βοηθούν 

τα παιδιά με αυτισμό να έχουν μια εξελικτική ανάπτυξη, να αποκτήσουν κάποιες βασικές 

δεξιότητες, να αλλάξει η συμπεριφορά τους και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με το 

περιβάλλον και να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω τους. 

Οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες του Orff είναι πολύ σημαντικές για ένα 

μουσικοθεραπευτή, γιατί συνδυάζουν όλα τα στοιχεία μαζί. Συνδυάζουν δηλαδή 

ατομικές αλλά και ομαδικές διεργασίες, δομημένες αλλά και ελεύθερες και 

χρησιμοποιούν κυρίως δημιουργικά τη μουσική, την κίνηση και το λόγο, γεγονός το 

οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι αξιοποιούνται με ένα μοναδικό τρόπο οι 

αρχές της μουσικοθεραπείας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συστήματος του Orff 

είναι ότι προσφέρει ελευθερία και άνεση στο μουσικοθεραπευτή. Όταν δηλαδή ο 

μουσικοθεραπευτής διατηρήσει και εφαρμόσει τις βασικές αρχές του συστήματος και 

προσθέσει την εφευρετικότητα, τη φαντασία αλλά και την υπευθυνότητά του θα 

καταφέρει να έχει ένα επιτυχές αποτέλεσμα (Αντωνακάκης, 2001).

3.3. Τεγνικές στη μουσικοθεραπεία για τα αυτιστικά παιδιά

Η μουσικοθεραπεία στα παιδιά με αυτισμό στοχεύει στην παράκαμψη ή στην 

αφαίρεση των συναισθηματικών ή και των διανοητικών εμποδίων, τα οποία στέκονται 

εμπόδιο μεταξύ του αυτιστικού παιδιού και του περιβάλλοντος του. Στοχεύει επίσης στην 

αλλαγή συμπεριφοράς του αυτιστικού παιδιού με ένα υγιή τρόπο κυρίως σε σχέση με
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τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω του (Alvin, 1978). Σύμφωνα με την 

Καρτασίδου (2004), «το βασικό πλάνο της μουσικοθεραπείας για τον αυτισμό είναι 

ψυχαναλυτικό και υπάρχουν μόνο αιτιολογικές παρουσιάσεις των θεραπευτικών 

εμπειριών» (σελ. 114). Ο Kehrer (1995) αναφέρει ένα παράδειγμα με τον Benenzon, ο 

οποίος χρησιμοποιεί τη μουσική για να βοηθήσει το παιδί να θυμηθεί την περίοδο 

εγκυμοσύνης, γιατί και ο ίδιος μεταχειρίζεται το παιδί σαν να είναι αγέννητο. Το παιδί 

από τη μια πλευρά προσπαθεί να αμυνθεί στους φόβους του για τον άγνωστο κόσμο και 

από την άλλη πλευρά αμύνεται στις αδυναμίες του εσωτερικού του κόσμου.

Η μεταχείρηση των αυτιστικών παιδιών είναι συνήθως δύσκολη και 

προβληματική, γιατί αυτά τα παιδιά δύσκολα έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους 

και έτσι δύσκολα μπορεί να τα προσεγγίσει κάποιος. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο για 

αυτά να διατηρήσουν επικοινωνία με τους άλλους και αποκλείουν τον εαυτό τους από 

την πραγματικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και από τη φύση. Τα περισσότερα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες ανταποκρίνονται αρκετά εύκολα στη μεμονωμένη κατάσταση 

της μουσικοθεραπείας. Η συμμετοχή τους είναι ενεργή, συνεργάζονται με το 

μουσικοθεραπευτή και συμμετέχουν με όποιο τρόπο μπορούν και τους αρέσει ιδιαίτερα 

να αυτοσχεδιάζουν. Τα αυτιστικά παιδιά όμως δύσκολα προσαρμόζονται σε αυτό το 

πρόγραμμα και χρειάζονται ειδική μεταχείρηση από το μουσικοθεραπευτή (Nordoff, 

Robbins). Για αυτό το λόγο ο θεράπων πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα 

αυτιστικά παιδιά λόγω της συμπεριφοράς τους, η οποία θα αλλάξει όταν ασκήσει μεγάλη 

επιρροή ο μουσικοθεραπευτής και όταν υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους 

αλλά και κατανόηση (Alvin, 1978).
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Όλες οι τεχνικές οι οποίες θα ακολουθήσουν πιο κάτω είναι βασισμένες στη 

χρήση της μουσικής ως μέσον για την επικοινωνία, την επαφή και τη δημιουργία 

σχέσεων. Μέσω της μουσικής επιχειρείται η δημιουργία μιας ανθρώπινης σχέσης που το 

αυτιστικό παιδί, είναι ανίκανο να διαμορφώσει από μόνο του, έτσι ώστε να σχηματισούν 

κάποια κανάλια επικοινωνίας, τα οποία θα του προσφέρουν αγάπη αλλά και φροντίδα 

(Alvin, 1978).

Οι τεχνικές περιλαμβάνουν και κάποιες ακουστικές διαδικασίες. Λειτουργούν 

συνήθως σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο με μια δύναμη διείσδυσης στη οποία το αυτιστικό 

παιδί δεν μπορεί να αντισταθεί, ακόμα και αν φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβάνεται. Όπως 

προαναφέραμε, η ακρόαση είναι μια ακουστική εμπειρία η οποία μπορεί να λειτουργήσει 

θετικά στα αυτιστικά παιδιά. Ακούγοντας μια μουσική μπορεί να καθίσουν και να την 

ακούσουν, να αντιδράσουν, μπορεί να λικνίζονται ή μπορεί και να μην αντιδράσουν 

καθόλου. Γενικά, η μουσική στο περιβάλλον του παιδιού μπορεί να το βοηθήσει να 

αλλάξει τη διάθεσή του αλλά και τη συμπεριφορά του και να βγει από το λήθαργο στον 

οποίο ζει και να δραστηριοποιηθεί. Η μουσική για τα αυτιστικά παιδιά είναι ένας τρόπος 

διαφυγής από την πραγματικότητα στην οποία ζουν, από την απομόνωση και τους 

προστατεύει κατά κάποιο τρόπο από ο,τιδήποτε ξένο και κακό, κατά την άποψή τους 

(Alvin, 1978).

Όπως γνωρίζουμε, ένα αυτιστικό παιδί δυσκολεύεται πάρα πολύ να ενταχθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τη 

μάθηση αλλά και την επικοινωνία. Ο ρόλος και το έργο της ειδικής εκπαίδευσης και του 

μουσικοθεραπευτή είναι να μπορέσει το παιδί σε κάποια χρονική στιγμή να 

παρακολουθήσει το μάθημα ως μέλος της ομάδας και να οδηγηθεί στην ανάγκη, στην
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κλίση και στην κατανόηση των κοινωνικών μορφών συμπεριφοράς. Τα αυτιστικά παιδιά 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα ερεθίσματα, έτσι θα πρέπει οι μουσικές δραστηριότητες οι 

οποίες θα γίνονται να είναι μέσα σε απόλυτα ελεγχόμενες καταστάσεις, γιατί πολλές 

φορές το παιδί μπορεί να φοβηθεί και τότε θα απομακρυνθεί, θα αντισταθεί και θα 

αποφύγει την πραγματικότητα. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να προσεγγίζουμε το 

αυτιστικό παιδί σιγά-σιγά, σε ήπιους τόνους και ρυθμούς και όσο το δυνατό πιο έμμεσα 

(Καρτασίδου, 2004).

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ανακαλύψου με τι μουσική αρέσει στο παιδί, ποια 

μουσική το ικανοποιεί αλλά και το ηρεμεί περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε 

και τις ανάλογες αντιδράσεις από το παιδί. Στην αρχή μπορεί να είναι παθητικό, να 

ακούει, να παρακολουθεί, ενώ είναι πιθανό στη συνέχεια να αντιδράσει. Έτσι, το παιδί 

αργά αλλά σταθερά θα καταφέρει να ενταχθεί στην ομάδα. Μπορεί βέβαια όταν ενταχθεί 

οι αντιδράσεις του να είναι θετικές αλλά και αρνητικές, το σημαντικό όμως είναι ότι 

αντιδρά τουλάχιστον στον έξω κόσμο (Καρτασίδου, 2004). Για αυτό το λόγο θα πρέπει 

να ανακαλύψει ο μουσικοθεραπευτής τι μουσική αρέσει στο αυτιστικό παιδί, γιατί οι 

αντιδράσεις του παιδιού στο άκουσμα μιας μουσικής είναι πολύ συχνά απρόβλεπτες. 

Πρέπει απλά να παρατηρήσουμε προσεκτικά τα σημάδια που μας δίνει το παιδί σε μια 

μουσική ακρόαση, όπως είναι η ευχαρίστηση ή η δυσαρέσκεια, η επιθυμία του να 

ακούσει ή η αποφυγή της εμπειρίας αυτής. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει κάποια 

σημάδια φόβου, απόσυρσης, αδιαφορίας ή ευθυμίας. Σε αυτό το σημείο ο 

μουσικοθεραπευτής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να καταλάβει ποια είναι 

ακριβώς η μουσική η οποία αρέσει, ικανοποιεί αλλά και ευχαριστεί το κάθε αυτιστικό 

παιδί (Alvin, 1978).
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Υπάρχουν λίγες εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη θεραπευτική )ίειτουργία της 

μουσικής στα παιδιά με τον αυτισμό. Σύμφωνα με τον Kehrer (1995) η Marie-Luise 

Hermann-Ηaunhorst (1978) δεν εντόπισε σημαντικές διαφορές στη συμπεριφορά του 

παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό όταν άκουγαν ήρεμη και έντονη μουσική, ενώ ο Kramann 

(1982) παρατήρησε σε συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια, όπως του Vivaldi και του Mozart, 

την ελάττωση στερεότυπων συμπεριφορών, την ενίσχυση της επικοινωνίας με τον/τη 

συνοδό και μια συγκεκριμένη ηρεμία (Καρτασίδου, 2004, σελ. 115). Αντιθέτως, όταν το 

αυτιστικό παιδί ακούει ένα μουσικό έργο του Ξενάκη γίνεται επιθετικό και του προκαλεί 

συχνές στερεοτυπίες. Όλες αυτές οι αντιλήψεις για την αλλαγή της συμπεριφοράς των 

αυτιστικών παιδιών με μια συγκεκριμένη μουσική είναι αμφειλεγόμενες (Κυπριωτάκης, 

1997).

Μερικά παιδιά φαίνονται να προτιμούν και να απολαμβάνουν καλύτερα τη 

μουσική την οποία τους παίζει ο μουσικοθεραπευτής τους ζωντανά. Άλλα παιδιά βέβαια 

προτιμούν την ηχογραφημένη μουσική. Η διαδικασία της ακρόασης είτε είναι ζωντανής 

είτε ηχογραφημένης μουσικής είναι το ίδιο σημαντική και είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την ενίσχυση μιας μουσικής σχέσης μεταξύ του μυστήριου κόσμου του 

αυτιστικού παιδιού και της πραγματικότητας η οποία τον περιβάλλει (Alvin, 1978).

Οι διάφοροι ήχοι μπορεί να προκαλέσουν συγκινήσεις στα παιδιά και να 

απομνημονευθούν σε συνειδητό αλλά και υποσυνείδητο επίπεδο. Ο ήχος είναι ζωτικής 

σημασίας για τα αυτιστικά παιδιά, γιατί τα βοηθά στην απόκτηση της λεκτικής ή της μη 

λεκτικής γλώσσας, της ομιλίας ή της μουσικής, αν και οι δύο αυτές διαδικασίες 

λειτουργούν σε δύο διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Η ένωση της ομιλίας και της 

μελωδίας χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο της μουσικοθεραπείας. Γνωρίζουμε πολύ
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καλά ότι ο ήχος αλλά και η μουσική μπορούν να βοηθήσουν το αυτιστικό παιδί να 

επικοινωνήσει αλλά και να αρχίσει να μιλά (Alvin, 1978).

Το αυτιστικό παιδί μπορεί να αντιδράσει φωνητικά στην ακρόαση ενός ήχου ή 

μιας μουσικής και να παράγει ήχους οι οποίοι μπορεί να μην είναι ξεκάθαροι, αλλά αυτό 

δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το γεγονός ότι το παιδί τουλάχιστον 

αντέδρασε σε αυτό το ερέθισμα. Ο μουισκοθεραπευτής θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτές 

τις αντιδράσεις του παιδιού, όποιες και αν είναι, και να θέσει μια βάση για 

αυτοσσχεδιασμό αλλά και για ηχητική εξερεύνηση. Θα πρέπει να προσπαθήσει να 

μιλήσει την ίδια γλώσσα με το παιδί, να παίξει το ίδιο παιχνίδι μαζί του και να εντάξει τις 

απαντήσεις του σε αυτό και να τους δώσει μια μουσική μορφή και σημασία με τη 

βοήθεια του πιάνου αλλά και του τραγουδιού (Καρτασίδου, 2004).

Ο στόχος από όλα αυτά είναι να δημιουργηθεί μια θετική σχέση αλλά και επαφή 

μεταξύ του αυτιστικού παιδιού και του περιβάλλοντος του αλλά και να επιτευχθεί μια 

αλλαγή στο ίδιο το παιδί. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

πολύ απλές αλλά και δομημένες μουσικές δραστηριότητες οι οποίες θα τραβήξουν το 

ενδιαφέρον του παιδιού. Μπορούμε επίσης να βάλουμε το παιδί να επιλέξει κάποιες 

δραστηριότητες ή και τεχνικές στις οποίες μπορεί να έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, με 

σκοπό να ικανοποιηθεί αλλά και να ευχαριστηθεί με αυτό το οποίο θα κάνει (Alvin, 

1978).

Τα αυτιστικά παιδιά δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα μουσικά όργανα από 

ότι στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται γύρω τους. Ο χειρισμός ενός μουσικού 

αντικειμένου είναι συνήθως μια πηγή μεγάλης ευχαρίστησης στο αυτιστικό παιδί και 

μοιάζει με τελετουργική εμπειρία για αυτό. Μπορούμε να παρατηρήσουμε δηλαδή τη
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συμπεριφορά του απέναντι στα μουσικά όργανα. Ο τρόπος που τα αγγίζει, που τα βλέπει, 

που τα θαυμάζει, που τα μυρίζει ακόμα ή βάζοντας τα χείλη του πάνω σε αυτό. Μέχρι 

εδώ είναι η μόνη πραγματική αντιληπτική επαφή που μπορεί να έχει το παιδί με τα 

όργανα, πριν να γίνει ενήμερο για τον ήχο τον οποίο παράγει το κάθε όργανο (Alvin, 

1978).

Επιπλέον, στο αυτιστικό παιδί αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιεί τα μουσικά 

όργανα αλλά και τη φωνή του. Μπορεί να καθίσει στο έδαφος, το οποίο θεωρεί ένα 

ασφαλές μέρος, και να εξερευνήσει ένα μουσικό όργανο χρησιμοποιώντας τους ήχους 

τους οποίους παράγει. Ακόμα και αν το παιδί χρησμιποιεί κάποιες ασυνήθιστες τεχνικές, 

όπως το να γρατσουνάει τις χορδές της κιθάρας, να κάνει παράξενους φωνητικούς 

θορύβους, δημιουργεί μια ουσιαστική σχέση με τα όργανα και τη φωνή του, 

εξοικειώνεται, και έτσι θα μπορέσει αργότερα να διαμορφώσει μια διαπροσωπική σχέση 

με το μουσικοθεραπευτή (Alvin, 1978). Το παιδί με αυτισμό δεν ενδιαφέρεται αρχικά για 

το μεσάζοντα, αλλά για το ηχητικό ερέθισμα που λαμβάνει, επειδή ο μεσάζοντας δε γίνεται 

αντιληπτός σε συνεργατικό επίπεδο, καθώς έχει έναν ουδέτερο ρόλο ως μεταφορέας των 

ηχητικών αποτελεσμάτων. Μόνο εφόσον καταφέρει να βγει από την απομόνωσή του και να 

συνειδητοποιήσει ότι ο ήχος είναι μια πληροφορία που λαμβάνει από τον Άλλον, μπορεί να 

αποφευχθεί μαι σχέση εξάρτησης του παιδιού προς τον εκπαιδευτικό ή το θεραπευτή 

(Καρτασίδου, 2004, σελ. 118). Γενικά, η επαφή του αυτιστικού παιδιού με το 

μουσικοθεραπευτή μπορεί να μην είναι απαραιτήτως λεκτική, αλλά πλέον η σχέση τους 

είναι μουσική (Alvin, 1978).

Οι Nordoff και Robbins (1986) χωρίζουν τα αυτιστικά παιδιά με τα οποία 

δουλεύουν σε πέντε κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες έχουν να κάνουν με το πώς
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κτυπούν τα παιδιά τα διάφορα μουσικά όργανα. Μερικά παιδιά κτυπούν χαοτικά, άλλα 

συναισθηματικά, άλλα παρελκυστικά, άλλα βεβιασμένα και άλλα άτακτα. Κάθε μια από 

αυτές τις ομάδες εκφράζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού και το είδος του 

κτυπήματος δηλώνει τις μουσικές γνώσεις κάθε παιδιού, την κλίση του στη μελωδία, την 

αρμονία αλλά και το ρυθμό. Όταν δηλαδή ένα παιδί κατέχει το ρυθμό, τότε ο 

μουσικοθεραπευτής μπορεί να προχωρήσει και παρακάτω, σε μια πιο σταθερή αλλά και 

πιο δομημένη μουσική σχέση. Θα μπορέσει δηλαδή να προχωρήσει στο ρυθμό, αργότερα 

στη μελωδία αλλά και στο τραγούδι. Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες το παιδί θα 

μπορέσει να εμπιστευθεί το μουσικοθεραπευτή και έτσι τα αποτελέσματα θα είναι 

θετικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραδείγματα μουσικοθεραπείας σε αυτιστικά παιδιά

Το πρώτο παράδειγμα το οποίο παρουσιάζει η Καρτισίδου (2004), αφορά ένα 

αγοράκι επτά ετών, τον Νίκο, ο οποίος πάσχει από ελαφριά μορφή αυτισμού. Ο Νίκος 

συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα μουσικής αγωγής στο οποίο λάμβαναν μέρος δέκα παιδιά 

σχολικής ηλικίας. Ο Νίκος εντάχθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δέκα μέρες μετά την 

έναρξή του. Είναι πολύ λογικό το γεγονός ότι ο Νίκος ήθελε λίγο χρόνο για να 

προσαρμοστεί στο πρόγραμμα και στις αρχές του. Στην αρχή παρατηρούσε το χώρο στον 

οποίο βρισκόταν αλλά και τα παιδιά. Μετά από περίπου δεκαπέντες μέρες ο Νίκος 

κατάφερε να προσαρμοστεί και να ενταχθεί στην ομάδα αλλά και να γίνει ενεργό μέλος 

της. Οι συνεδρίες γίνονταν δυο φορές τη βδομάδα και διαρκούσαν 45 λεπτά η κάθε μία. 

Ο Νίκος άρχισε να πλησιάζει τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας μέσα από τις διάφορες 

μουσικές δραστηριότητές τους, στις οποίες έδειχνε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και 

έτσι κατάφερε να έρθει κοντά τους. Το μοναδικό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε ο 

Νίκος, ήταν η αντίληψη στην ένταση του ήχου. Η μουσικοπαιδαγωγός τότε, εκτός από τα 

ομαδικά παιχνίδια, οργάνωσε και ατομική μουσική δραστηριότητα για το Νίκο, για να 

μπορέσει να αντιληφθεί την έννοια του forte (Ρ)=δυνατά αλλά και του piano (Ρ)=σιγά. Σε 

αυτό το ατομικό παιχνίδι ο Νίκος καθόταν κάτω στο έδαφος, με τα πόδια σταυροπόδι και 

τα χέρια του δεμένα και κουνούσε το πάνω μέρος του κορμιού του μπροστά και πίσω, 

σαν εκκρεμές. Η μουσικοπαιδαγωγός τοποθετούσε ένα ηχοσύστημα δίπλα του για να 

μπορεί να νιώθει τις παλμικές δονήσεις. Έφτιαξε και δύο καρτέλες η 

μουσικοπαιδαγωγός, οι οποίες η μία ήταν για το F και η άλλη για το Ρ. Όταν η μουσική



έπαιζε δυνατά, του έδειχνε την καρτέλα με το F, και όταν η μουσική έπαιζε σιγά, του 

έδειχνε την καρτέλα με το Ρ. Αυτό το ατομικό παιχνίδι γινόταν σε κάθε συνεδρία και 

μετά από δύο μήνες περίπου, ο Νίκος μπορούσε να ξεχωρίζει και να δείχνει ταυτόχρονα 

μόνος του τις καρτέλες με το F και το Ρ, ανάλογα πάντα με το μουσικό ερέθισμα το 

οποίο δεχόταν. Σιγά-σιγά άρχισε να αντιλαμβάνεται την έννοια της έντασης και να 

μπορεί να ξεχωρίζει το δυνατά από το σιγά. Αυτή η ατομική δραστηριότητα βοήθησε 

πάρα πολύ το Νίκο να μπορεί να συμμετέχει αργότερα στις αντίστοιχες ομαδικές 

δραστηριότητες. «Οι ομαδικές μουσικές δραστηριότητες που συνδυάζουν παντομίμα, 

μουσικοκινητικά παιχνίδια, μουσικοακουστικές δραστηριότητες και άλλα, μπορούν να 

παραινέσουν το παιδί με αυτισμό να αναπαράγει για τον εαυτό του τα αισθητά 

ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα ή ακόμα να συμβάλλουν σε μια πρώτη προσπάθεια να 

προσεγγίσει την ομάδα, δηλαδή να επικοινωνήσει» (Καρτασίδου, 2004, σελ. 118).

Ένα άλλο παράδειγμα μουσικοθεραπείας σε παιδί με αυτισμό παρουσιάζει η 

Ευαγγέλου (2003). Πρόκειται για ένα κορίτσι, τη Νεκταρία, η οποία γεννήθηκε το 

Σεπτέμβριο του 1975. Η Νεκταρία πάσχει από το σύνδρομο Turner, έχει βαριά νοητική 

καθυστέρηση και παρουσιάζει έντονη αυτιστική συμπεριφορά. Δε μπορούσε να μιλήσει, 

δηλαδή δεν είχε τη δυνατότηα για λεκτική επικοινωνία, δε μπορούσε αλλά και ούτε 

ήθελε να λαμβάνει μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες και δε μπορούσε να δημιουργήσει 

ανθρώπινες σχέσεις. Το κυριότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε ήταν το γεγονός ότι 

θύμωνε πάρα πολύ έντονα και συχνά είχε μια επιθετική αλλά και καταστρεπτική 

συμπεριφορά. Βίωνε δηλαδή τη λεγόμενη «αυτιστική μοναχικότητα». Η Νεκταρία 

συμμετείχε σε δεκατρείς συνεδρίες ατομικής μουσικοθεραπείας. Στις τρεις πρώτες 

συνεδρίες ήταν απομονωμένη, καθόταν μόνη της σε μια γωνιά με σκυφτό το κεφάλι, τα
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χέρια δεμένα στην κοιλία της και φαινόταν ιδιαίτερα φοβισμένη αλλά και αμήχανη. 

Κουνιόταν μπροστά και πίσω και δε δεχόταν να την αγγίξει αλλά ούτε και να την 

πλησιάσει κανείς και η φωνή της ακουγόταν ελάχιστα. Το πρώτο πράγμα το οποίο 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Νεκταρία όπως 

επίσης και ένα πλαίσιο επικοινωνίας το οποίο θα ήταν ασφαλές, προβλέψιμο αλλά και 

σταθερό. Με όλα αυτά θα προσπαθούσαν να μεταδώσουν στη Νεκταρία και να κάνουν 

και την ίδια να νιώσει ευχαρίστηση, αποδοχή αλλά και αγάπη. Εφάρμοσαν κάποιες 

μουσικοθεραπευτικές τεχνικές οι οποίες βασίζονταν στον κλινικό αυτοσχεδιασμό στο 

πιάνο αλλά και στο φωνητικό αυτοσχεδιασμό, ο οποίος όμως δεν ήταν λεκτικός, και όλα 

αυτά τα συνέδεαν με ηχητικά γεγονότα. Προσπάθησαν δηλαδή να καταφέρουν τη 

Νεκταρία για να αφήσει την έκφρασή της ελεύθερη και όλο το μουσικό πλαίσιο 

βασιζόταν στο ρυθμό και στο ύφος της κίνησής της, στη μελωδία, στη δυναμική και το 

ύφος της φωνητικής της έκφρασης. Στις επόμενες συνεδρίες η Νεκταρία ένιωθε πιο 

άνετα, χαμογελούσε, ψιθύριζε ή φώναζε, εκδήλωνε το θυμό της και έδειξε ενδιαφέρον 

για τον αυτοσχεδιασμό στο πιάνο. Μερικές φορές οι εκφράσεις με τη φωνή της έμοιαζαν 

με τραγούδι. Γενικά, η Νεκταρία, ένιωσε ασφάλεια στο περιβάλλον μέσα στο οποίο 

βρισκόταν, είχε πιο συχνή επαφή με τους θεράποντές της, δεχόταν να της κρατούν τα 

χέρια ή το ζητούσε και μόνη της και της άρεσε πολύ να χορεύει. Άρχισε να βγαίνει από 

την αυτιστική της μοναχικότητα, η οποία την έκανε επιθετική και απόμακρη. Με τη 

μουσικοθεραπεία, η Νεκταρία, κατάφερε να επικοινωνήσει και να εκφραστεί σε μη 

λεκτικό επίπεδο και σιγά σιγά απόκτησε αυτοσυνείδηση αλλά και συνείδηση για την 

εξωτερική πραγματικότητα η οποία την περιέβαλλε. Επιπλέον, με τη μουσικοθεραπεία η 

Νεκταρία μείωσε τις στερεότυπες κινήσεις της και της άρεσε όπως προαναφέρθηκε ο
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χορός. Το γεγονός αυτό την έφερε πιο κοντά στις μουσικοθεραπεύτριές της, γιατί 

χόρευαν μαζί, κρατούσαν τα χέρια, κουνούσαν το σώμα με τη μουσική στο σωστό 

ρυθμό, και όλο αυτό δημιούργησε μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Μέσα από 

τους ήχους και τη μουσική, καταφέραμε να πλησιάσουμε τη Νεκταρία και να ακούσουμε 

την αλήθεια της. Μας α.ποκόλυψε πως είναι μια κοπέλα που παίρνει πρωτοβουλίες, που 

διεκδικεί αυτό που θέλει και η οποία, παρόλο που δεν μπορεί να μιλήσει, βρίσκει τρόπους 

να εκφράσει τις ανάγκες και τα συναισθήματα, της. Μας αποκάλυψε πως πίσω από την 

επιθετική συμπεριφορά της κρύβεται ένας πραγματικά ευαίσθητος άνθρωπος που, όπως 

όλοι μας, έχει ανάγκη από επαφή, αγάπη, τρυφερότητα (Ευαγγέλου, 2003, σελ. 67).

Ένα ζεστό χαμόγελο, εφτά νότες που συνδυάζουν και πίστη στο ότι κάτι ξεχωριστό 

θα συμβεί μόλις αρχίσει η μουσική είναι τα μόνα εργαλεία της μουσικοθεραπείας. Ευθύνη 

του μουσικοθεραπευτή είναι να φέρει τη μουσική στην καθημερινότητα των ανθρώπων που 

υποφέρουν, προσφέροντάς τους νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης. Κι αν [...] 

θέ)χ>υμε να μιλάμε για ποιότητα ζωής στον χώρο του νοσοκομείου και για συνολική 

φροντίδα των ασθενών ως ανθρώπων με σώμα, ψυχή και πνεύμα, τότε θα πρέπει να 

δεχτούμε πως η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση δεν είναι πολυτέ)χια αλλά ανάγκη 

(Φρυδάκη, 2003, σελ. 56).
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