
 
 

 

 

 

12.  Ο ρόλος της µουσικής εκπαίδευσης στην ενίσχυση 

δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισµού στα παιδιά µε αναπηρία  
 

Λευκοθέα Καρτασίδου 
 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει δοθεί µεγάλη έµφαση στη µελέτη του 
αυτοπροσδιορισµού των ατόµων µε αναπηρία, τόσο ως χαρακτηριστικό της ποιότητας 
ζωής όσο και ως βασική παράµετρος της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Η ενίσχυση των 
δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισµού εστιάζει στην ενηλικοκεντρική προσέγγιση και για 
αυτό αναγνωρίζεται ως µια καλή πρακτική στην εκπαίδευση των ατόµων µε 
αναπηρία. Συγχρόνως η εµπλοκή των µαθητών σε µουσικές δραστηριότητες προάγει 
µια καλύτερη ποιότητα ζωής και θέτει τις βάσεις για την κοινωνική συµπερίληψή τους. 
Παρόλα αυτά υπάρχει ένα βιβλιογραφικό κενό όσον αφορά τον ρόλο της µουσικής 
εκπαίδευσης στην ποιότητα ζωής των ατόµων µε αναπηρία. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου αναπηρίας έχουν δικαίωµα για συµµετοχή σε µουσικές 
δραστηριότητες, είναι σηµαντικό να προσδιορισθούν οι δεξιότητες 
αυτοπροσδιορισµού, που µπορούν να ενισχύονται µέσα από τις µουσικές 
δραστηριότητες µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
ανεξαρτησίας των ατόµων µε αναπηρία. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να θέσει τη 
θεωρητική βάση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό και την υλοποίηση µουσικών 
παρεµβατικών προγραµµάτων, που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της 
αυτοπροσδιοριζόµενης συµπεριφοράς και µάθησης των ατόµων µε αναπηρία. Στο 
κεφάλαιο αυτό γίνεται πρόταση ενίσχυσης δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισµού στο πλαίσιο 
της στοχοθεσίας µουσικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα τονίζεται ότι ο σχεδιασµός 
και η υλοποίηση µουσικών παρεµβατικών προγραµµάτων θα πρέπει να ακολουθεί τον 
Καθολικό σχεδιασµό για τη Μάθηση τόσο (α) στο επίπεδο του περιεχοµένου της 
µουσικής δραστηριότητας και (β) στο επίπεδο της σχέσης και της σύνδεσης των 
µουσικών και µη µουσικών στόχων. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του 
µουσικοπαιδαγωγού είναι καθοριστικός γιατί θα πρέπει να συµβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των παιδιών µε αναπηρία. Για αυτόν τον λόγο, το θέµα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών µουσικής σε θέµατα ειδικής αγωγής 
θα πρέπει να ενταχθεί πλήρως ως µια νέα φιλοσοφία, καθώς θέµατα µουσικής 
ψυχολογίας, µουσικής ανάπτυξης και ειδικής αγωγής όπως ο αυτοπροσδιορισµός, 
µπορούν να βοηθήσουν στο εκπαιδευτικό έργο κάθε µουσικού παιδαγωγού. 
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