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Η µουσική παρέµβαση «Μια φορά και έναν καιρό – ΣιΛαΣολΦαMιΡεΝτο» υλοποιήθηκε στο 
Ειδικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και διήρκησε δύο διδακτικά έτη (2016-2018). Είναι πρωτότυπο 
πολιτιστικό πρόγραµµα µε έµφαση στην επίτευξη επικοινωνιακών, συναισθηµατικών και 
ψυχοκινητικών στόχων, που δηµιουργήθηκε έπειτα από διεπιστηµονική συνεργασία της 
µουσικοπαιδαγωγού ειδικής αγωγής, µε τις εξής ειδικότητες: φυσικοθεραπεύτρια, δασκάλα, 
νοσηλεύτρια, γυµνάστρια. Οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν ως εµψυχωτές των 7 µαθητών µε 
βαριά νοητική αναπηρία που συµµετείχαν, εκ των οποίων ήταν 3 µε εγκεφαλική παράλυση/
τετραπληγία, 1 µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα και 3 µε διαταραχές του φάσµατος του 
αυτισµού - ΔΦΑ. Η εξαγωγή αποτελεσµάτων έγινε µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου και 
συνέντευξη των εµψυχωτών στην αρχή και στο τέλος, Παρατηρήθηκαν θετικές αλλαγές σχεδόν 
σε όλες τις στοχευµένες συµπεριφορές, είτε σε όλο το σχολικό πλαίσιο, είτε µόνο κατά τη 
διάρκεια της µουσικής παρέµβασης. 

Λέξεις κλειδιά: Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, Βαριά νοητική αναπηρία, 
Εγκεφαλική παράλυση – Διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού - ΔΦΑ/ Επικοινωνιακοί, 
Συναισθηµατικοί και Ψυχοκινητικοί στόχοι  
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The music program “Once upon a time – SiLaSolFaMiReDo” was realized in the Special 
Education Primary School of Alexandroupoli , lasted two school years (2016-2018). It is an 
unprecedented cultural program, which focused in communicational, emotional and 
psychomotor goals, one that was created after a multidisciplinary scientific cooperation of 
the special education music teacher with the following disciplines: physiotherapist, school 
teacher, nurse and physical educator. The participants’ main characteristics were the 
following: 7 students with severe cognitive disability, (3 with brain paralysis/ quadriplegia, 1 
with severe mobility difficulty, and 3 with pervasive developmental disorders/PDD). The 
results’ production was feasible through the filling of a questionnaire and the facilitators’ 
interview. Positive changes were emerged in almost every target behavior, either during the 
music intervention process or in school environment in general. 

Keywords: Music Pedagogy in Special Education, Severe cognitive disability, brain 
paralysis/ quadriplegia, pervasive developmental disorders, autism, Communicational, 
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Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η µελέτη περίπτωσης µια οµάδας µαθητών µε 
εγκεφαλική παράλυση, σοβαρά κινητικά προβλήµατα ή διαταραχές αυτιστικού 
φάσµατος (ΔΦΑ), κατά την υλοποίηση πρωτότυπης µουσικής παρέµβασης. Οι µαθητές 
είχαν όλοι βαριά νοητική αναπηρία και σηµαντικούς περιορισµούς στη λεκτική και µη 
λεκτική επικοινωνία. Η µουσική θεωρήθηκε ότι µπορεί να αποτελέσει για αυτούς µία 
χρήσιµη µη λεκτική γλώσσα επικοινωνίας σε συναισθηµατικό και σχεσιοκεντρικό 
επίπεδο (Malloch & Trevarthen, 2008). Ένα µέσο επικοινωνίας µε ποικιλόµορφες 
δυνατότητες σε έκφραση, δοµή και διάλογο που µπορεί να επηρεάσει τα συναισθήµατα 
τους, να τους ενεργοποιήσει, να ενισχύσει την αλληλεπίδραση και τη σύναψη σχέσεων 
(Wigram & Gold, 2005). Τα άτοµα µε δυσκολία στην επικοινωνία φαίνεται ότι, όταν η 
αλληλεπίδραση εµπεριέχει το στοιχείο της µουσικής, επιλέγουν να είναι πιο 
ενεργοποιηµένα, και λιγότερο αποµονωµένα (Oldfield, 1995). 

Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένας όρος «οµπρέλα» που χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει τις συνθήκες, όπου κάποιο εγκεφαλικό τραύµα επηρεάζει αρνητικά την 
κινητικότητα ενός ατόµου (Bobath & Bobath, 1992). Σε δύο από τους τρεις ασθενείς 
συνοδεύεται από νοητική αναπηρία, (Krigger, 2006). H µουσική παρέµβαση για τους 
µαθητές αυτούς στοχεύει στην αύξηση της λειτουργικότητας και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων (Krigger, 2006). Η µη λεκτική επικοινωνία των µαθητών, που δεν έχουν 
κατακτήσει τον µηχανισµό του προφορικού λόγου, µπορεί να γίνει µε κινήσεις, χειρονοµίες, 
βλεµµατική επαφή, κούνηµα του µατιού και εκφράσεις του προσώπου (Coulson, 2004) 

Ως βασικό εργαλείο της παρέµβασης επιλέχθηκε η µουσική διότι 
παρατηρήθηκε ότι ενισχύει περισσότερο από άλλα µέσα τα θετικά κίνητρα 
ενεργοποίησης και αλληλεπίδρασης όλων των µαθητών που επιλέχθηκαν. Η επίδραση 
της µουσικής στα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση που έχουν παράλληλα νοητική 
αναπηρία έχει διερευνηθεί κυρίως στο πλαίσιο µουσικοθεραπευτικών παρεµβάσεων. 
Στις έρευνες αυτές έχουν παρατηρηθεί οφέλη στους εξής τοµείς κυρίως: 

Επικοινωνιακό: οπτική επαφή (Krakouer et al., 2001˙ Kho, 2011), αλληλεπίδραση 
(Perry, 2003), σωµατική προβολή προς το πρόσωπο µε το οποίο αλληλεπιδρά, 
αυθορµητισµό, προλεκτική επικοινωνία, (Kho, 2011).  

Ψυχοκινητικό: οπτικοκινητικό συντονισµό, στοχευµένες κινητικές δεξιότητες, 
κίνηση του κεφαλιού και στάση του κορµού (Krakouer et al., 2001), επίγνωση του 
σώµατος (physical awareness) και ανεξαρτησία κινήσεων (Warren, 1997), αύξηση 
του σωµατικού αυτοελέγχου (Bean, 1995), νευροαποκατάσταση (Alves et al., 2016). 

Κοινωνικό: πρωτοβουλία, αυτονοµία, κίνητρα συµµετοχής (Kho, 2011).   

Οι µαθητές µε ΔΦΑ εµφανίζουν και αυτοί µεγάλες δυσκολίες στην επικοινωνία καθώς 
και στερεοτυπικές, επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές, δραστηριότητες και 
ενδιαφέροντα (APA, 2013). Η θετική επίδραση µουσικών δραστηριοτήτων στους 
µαθητές αυτούς φαίνεται µέσα από επιστηµονικές έρευνες για τη συναισθηµατική 
έκφραση, την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη βλεµµατική επαφή, την αυτορρύθµιση της 
συµπεριφοράς, τη συγκέντρωση προσοχής (Kim, Wigram & Gold, 2008, 2009), την 
ανάπτυξη του προφορικού λόγου και της φωνητικής έκφρασης (Wan et. al., 2011). 
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Μεθοδολογία 
Ερευνητικά ερωτήµατα 
• Η συµµετοχή των µαθητών στη µουσική παρέµβαση θα ευνοήσει την ανάπτυξη 

των συναισθηµατικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών επιθυµητών 
συµπεριφορών την ώρα της παρέµβασης, αλλά και στο γενικότερο σχολικό 
πλαίσιο;  

• Ποια είναι τα στοιχεία του προγράµµατος που θα βοηθήσουν σε πιθανή 
ανάπτυξη των προαναφερόµενων δεξιοτήτων;  

Βασικοί στόχοι της παρέµβασης 
Τέθηκαν, µεταξύ άλλων, γνωστικοί, κοινωνικοί και µουσικοί στόχοι. Ωστόσο, 
έµφαση δόθηκε στις παρακάτω κατηγορίες στόχων, ως εξής: 
Επικοινωνιακοί: ποσοτική και ποιοτική αλληλεπίδραση – λεκτική/µη λεκτική 
(µαθητών µε ΔΦΑ), φωνητική έκφραση (µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση και 
µαθήτρια µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα), συγκέντρωση προσοχής στα δρώµενα 
(κοινός στόχος). 
Ψυχοκινητικοί: στοχευµένες κινήσεις συγκεκριµένων σηµείων του σώµατος και 
διατήρηση θέσης ή στάσης (µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση και σοβαρά κινητικά 
προβλήµατα), κινητική µίµηση, λειτουργική/µη στερεοτυπική κίνηση και 
συντονισµός στον παλµό (µαθητών µε ΔΦΑ).  
Συναισθηµατικοί: Θετικά κίνητρα συµµετοχής (κοινός στόχος) 

Οι συµµετέχοντες και οι εµψυχωτές  
Η επιλογή των µαθητών της µουσικής παρέµβασης έγινε µε τέσσερα κριτήρια: βαριά 
νοητική αναπηρία, µεγάλη επικοινωνιακή δυσκολία, παθητικότητα και απόσυρση από 
τα παρόντα δρώµενα, καθώς και υψηλό κίνητρο συµµετοχής σε µουσικές 
δραστηριότητες. Τα κριτήρια τέθηκαν µε λογική τη δηµιουργία µίας οµάδας, όπου η 
µουσική θα αποτελούσε ένα µέσο επικοινωνίας και ενεργοποίησης. Επιλέχθηκαν 7 
µαθητές, εκ των οποίων όλοι είχαν βαριά νοητική αναπηρία, 3 είχαν εγκεφαλική 
παράλυση/τετραπληγία οι οποίοι δεν µπορούν να περπατήσουν ή να κυλίσουν τις ρόδες 
του καροτσιού, 1 µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα που περπατούσε µε δυσκολία στην 
ισορροπία και 3 µε ΔΦΑ. Τα 5 ήταν αγόρια και τα 2 κορίτσια, 10-14 χρονών, οι 4 
µαθητές δεν είχαν κατακτήσει τον µηχανισµό του προφορικού λόγου (3 µε εγκεφαλική 
παράλυση και ένας µε ΔΦΑ) και 3 που µιλούσαν κυρίως µε στερεοτυπικό τρόπο. 

Η συνεργασία µεταξύ ειδικοτήτων κρίθηκε σηµαντική ώστε να διαπιστωθούν οι 
αναπτυξιακές ανάγκες του µαθητή (Coulson, 2004). Για τη υλοποίηση του 
προγράµµατος συνεργάστηκε η µουσικοπαιδαγωγός ειδικής αγωγής, µε τις εξής 
ειδικότητες: φυσικοθεραπεύτρια, δασκάλα, νοσηλεύτρια, γυµνάστρια. Οι ειδικότητες 
αυτές συνέβαλλαν στην αρχική, διαµορφωτική, τελική αξιολόγηση και στην υλοποίηση 
του προγράµµατος. Επίσης, ανέλαβαν ρόλο εµψυχωτή, καθώς και τη σωµατική 
υποστήριξη ή καθοδήγηση των µαθητών. Η διεπιστηµονική οµάδα συνολικά 
διαµόρφωσε τους κοινωνικούς, συναισθηµατικούς και επικοινωνιακούς στόχους. Πιο 
συγκεκριµένα, η µουσικός έθεσε τους µουσικούς στόχους, η φυσικοθεραπεύτρια και η 
γυµνάστρια τους ψυχοκινητικούς, η νοσηλεύτρια υπογράµµιζε στην οµάδα ζητήµατα 
υγείας των µαθητών, ενώ η δασκάλα είχε αναλάβει την επικοινωνία µε τους γονείς και 
την εισήγηση δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τη µουσικοπαιδαγωγό. Επιπλέον, 
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πολύτιµη ήταν η αρωγή της λογοθεραπεύτριας στην αξιολόγηση των επικοινωνιακών 
εκφραστικών δυνατοτήτων των µαθητών.  

Λόγω των µεγάλων κινητικών δυσκολιών, οι εµψυχωτές υποστήριζαν έναν ή δύο 
µαθητές κάθε φορά, καθοδηγώντας τους, δείχνοντας το πρότυπο µίµησης και άλλες 
φορές, απλά, ενθαρρύνοντάς τους. Στην περίπτωση δύο συµµετεχόντων, που η κινητική 
τους δυσκολία ήταν πολύ µεγάλη, οι εµψυχωτές τοποθετούσαν το σώµα τους ακριβώς 
πίσω από τον µαθητή ή ακόµη και πάνω στα πόδια τους, ώστε να τους βοηθήσουν να 
εκφραστούν κινητικά και να στηρίξουν το σώµα τους σε όρθια θέση. 

Η παρέµβαση «Μια φορά κι έναν καιρό – Σι Λα Σολ Φα Μι Ρε Ντο» 

Η µουσική παρέµβαση «Μια φορά και έναν καιρό – Σι Λα Σολ Φα Μι Ρε Ντο» 
υλοποιήθηκε στο Ειδικό Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και διήρκησε δύο διδακτικά έτη 
(2016-2018) και για µία ώρα την εβδοµάδα. Είναι πρωτότυπο πολιτιστικό πρόγραµµα 
που δηµιουργήθηκε ειδικά για τους µαθητές της συγκεκριµένη οµάδας και εντάχθηκε 
στα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η µουσική ήταν το 
βασικό µέσο έκφρασης, αλληλεπίδρασης και µάθησης, µε εργαλεία το τραγούδι, τα 
µουσικά όργανα, τον µουσικό αυτοσχεδιασµό, τη µουσικοκινητική αγωγή, καθώς και 
τις δηµιουργικές µουσικές δραστηριότητες µε ήχους (ηχοϊστορίες, παραµυθοτράγουδα, 
µουσικό παιχνίδι ρόλων, δραµατοποίηση στίχων ή κειµένων, παντοµίµα). Παράλληλα 
µε τις µουσικές δραστηριότητες, αξιοποιήθηκε εποπτικό υλικό (βιβλία, εικόνες, κάρτες 
επικοινωνίας PECS, εικονόλεξα ή εικονοτράγουδα), µέσα νέας τεχνολογίας (τάµπλετ, 
φορητά ηχεία), ηχογόνα αντικείµενα, υλικά για χορό (σχοινιά, µαντήλια, πανιά), καθώς 
επίσης υλικά για µεταµφίεση ή θεατρικό παιχνίδι (στολές, καπέλα, µικρόφωνο).  

Η παραγωγή της µουσικής γινόταν από τη µουσικό, τις περισσότερες φορές, µε 
την κιθάρα, και πολύ λίγες φορές ήταν ηχογραφηµένη. Οι συναντήσεις λάµβαναν 
χώρα σταθερά στην διδακτική αίθουσα των τριών εκ των εφτά συµµετεχόντων. Το 
πρόγραµµα σταθµίστηκε στις µεγάλες κινητικές και επικοινωνιακές δυσκολίες των 
µαθητών και αξιοποιήθηκαν βιωµατικοί µέθοδοι διδασκαλίας µε επανάληψη, 
επίδειξη, σωµατική καθοδήγηση και µίµηση. Αποφασίστηκε η πρωταγωνιστική 
συµµετοχή των µαθητών σε δύο παραστάσεις µουσικού παραµυθιού και ηχοϊστορίας 
που διοργανώθηκαν από τη οµάδα του προγράµµατος.  

Προσαρµοσµένη αξιοποίηση  των µουσικών οργάνων 

Η συλλογή, επιλογή και διανοµή των µουσικών οργάνων, ηχογόνων αντικειµένων και 
γενικότερα των υλικών του προγράµµατος, γινόταν µε γνώµονα τις εξατοµικευµένες 
ανάγκες τους. Έγινε παραγγελία νέων οργάνων, για παράδειγµα, αγοράστηκε ένα 
γιουκαλίλι από τη µητέρα ενός µαθητή επειδή διαπιστώθηκε ότι ενεργοποιείται πολύ 
από την κιθάρα, ώστε να το χρησιµοποιεί παράλληλα και στο σπίτι. Κάποια όργανα, 
προσαρµόστηκαν ή τοποθετήθηκαν κατάλληλα ώστε να µπορέσουν να 
εξυπηρετήσουν τους στόχους που είχαν τεθεί. Για παράδειγµα, πολλές µικρές 
µαράκες ενώθηκαν και δέθηκαν στο χέρι ενός µαθητή, ώστε να παράγουν δυνατότερο 
ήχο, από έναν συµµετέχοντα που είχε αργή κίνηση, µικρής έκτασης. Σε άλλη 
περίπτωση, το ντέφι δέθηκε στο καρότσι µαθητή µε κινητική αστάθεια, ώστε να 
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γίνεται περισσότερο αυτόνοµα και ελεγχόµενα η εκτέλεση. Επίσης, κρεµάστηκαν σε 
ένα σχοινί τα αγαπηµένα όργανα άλλου µαθητή προς προσοµοίωση των ντραµς για 
την τόνωση του κινήτρου και της ευκολίας εκτέλεσης. Ακόµη, τοποθετήθηκε το 
µουσικό όργανο στις παρούσες του µαθητή, ώστε να ενθαρρυνθεί η στοχευµένη 
µετακίνηση των κάτω µελών του σώµατος. Επιπλέον, µέσω της ρύθµισης της θέσης 
του οργάνου, αριστερά ή δεξιά, ψηλά ή χαµηλά, µακριά ή κοντά, βοηθήθηκε η 
εξάσκηση συγκεκριµένων εξατοµικευµένων κινητικών στόχων. 

Το τραγούδι ως βασικό εργαλείο του προγράµµατος 

Στο αναλυτικό πρόγραµµα για µαθητές µε αυτισµό, προτείνεται η χρήση επιλεγµένων 
µουσικών θεµάτων ειδικά σχεδιασµένων για τη µείωση των ανεπιθύµητων 
συµπεριφορών, για το προσδιορισµό του χωροχρόνου µιας δραστηριότητας και για 
την αύξηση του ενδιαφέροντος µιας δράσης που δεν είναι τόσο ελκυστική για τους 
συµµετέχοντες (ΥΠΕΠΘ, 2004, σ. 281). Κι αυτό διότι φαίνεται ότι οι οδηγίες που 
συνοδεύονται από µουσική είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε ανταπόκριση ενός 
παιδιού µε ΔΦΑ (Paul et al., 2015). Έτσι, στο πλαίσιο της παρέµβασης 
δηµιουργήθηκαν τραγούδια προσχεδιασµένα ή αυτοσχεδιαστικά. Πολλές φορές, οι 
εντολές, οι παροτρύνσεις, οι περιγραφές του ‘τι συµβαίνει’ αποτυπώνονταν µε 
αυτοσχεδιαστικό µελωδικό τρόπο. Από την άλλη µεριά, δηµιουργήθηκαν τραγούδια 
ρουτίνας που αφορούσαν στον χαιρετισµό και αποχαιρετισµό του κάθε µέλους της 
οµάδας, στην περιγραφή των δρώµενων και στην εξυπηρέτηση των στόχων 
ενεργοποίησης ή χαλάρωσης. Επίσης, αξιοποιήθηκαν γνωστά τραγούδια, αγαπηµένα 
των µαθητών, αυτούσια ή µε αλλαγή στίχων (Εικόνα 1). Οι µαθητές µε το µέγεθος 
της ανταπόκρισής τους βοηθούσαν στον καθορισµό του ρεπερτορίου. 

Διδακτική προσαρµογή για τις ανάγκες των ατόµων µε ΔΦΑ 

Λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω αρχές διαµόρφωσης προγράµµατος για τους µαθητές 
µε αυτισµό (ΥΠΕΠΘ, 2004, σ. 282). Επιδιώχθηκε η άµεση και διαρκή σύνδεση των 
γνώσεων µε την καθηµερινή τους ζωή (APA, 2013). Τα τραγούδια του προγράµµατος 
είχαν απλούς στίχους, µε γνώριµες λέξεις στους µαθητές, ενώ ο προφορικός λόγος 
των εµψυχωτών ήταν απλός και µε αργή προς µέτρια ταχύτητα. Η οπτικοποίηση των 
τραγουδιών θεωρήθηκε σηµαντική για την καλύτερη κατανόηση των στίχων και έγινε 
µε τη χρήση σειράς εικόνων, βίντεο ή ακόµη και δραµατοποιηµένης εκτέλεσης τους.  
Θεωρήθηκε σηµαντική η δόµηση της σειράς δραστηριοτήτων, ως εξής: α. τραγούδι 
χαιρετισµού µε κινήσεις, β. δραστηριότητα κίνησης γ. δηµιουργική µουσική 
δραστηριότητα, 4. τραγούδι αποχαιρετισµού µε κινήσεις.  

Ο ρόλος των γονέων 

Επιδιώχθηκε η σταθερή επικοινωνία µε τους γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος. Στην αρχική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε συζητώντας για τη ζωή 
εκτός σχολείου και για τις προσδοκίες, στην διαµορφωτική γινόταν ανταλλαγή 
απόψεων για την εξέλιξη ή για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το παιδί τους και 
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στην τελική για την αποτίµηση του προγράµµατος. Κάποιοι γονείς συµµετείχαν στη 
µουσική συνάντηση, υποστηρίζοντας το παιδί τους, µε στόχο την καθοδήγησή και 
συµβουλευτική τους, ως προς τη χρήση της µουσικής στον ελεύθερο χρόνο. 

Εικόνα 1. Πρωτότυποι στίχοι βασισµένοι σε δηµοφιλή µουσική 

Τρόπος συλλογής δεδοµένων 

Η συλλογή δεδοµένων έγινε µε συµπλήρωση έντυπων ερωτηµατολογίων που 
δηµιουργήθηκαν ειδικά για αυτήν την παρέµβαση, µε απαντήσεις του τύπου της 
κλίµακας Likert (Εικόνα 2) µε οδηγό το ερωτηµατολόγιο της Γεροφώτη (2013). 
Παράλληλα έγιναν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις των εµψυχωτών στην αρχή και στο 
τέλος από τη µουσικοπαιδαγωγό. Τα ερωτηµατολόγια ήταν δύο ειδών, ένα για τους 
µαθητές µε ΔΦΑ και ένα για τους µαθητές µε εγκεφαλική παράλυση-σοβαρά κινητικά 
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προβλήµατα. Οι αξιολογήσεις ήταν δύο, η µία αφορούσε τη συµπεριφορά των 
µαθητών στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο και η άλλη στο πρόγραµµα µουσικής. Τα 
ερωτηµατολόγια συγκρίθηκαν µεταξύ τους, καθώς και µε τις ηµιδοµηµένες 
συνεντεύξεις, για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Μέσω των συνεντεύξεων 
αναδείχτηκαν ποιοτικά στοιχεία. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τη διαµόρφωση της 
παρέµβασης, γινόταν ποιοτικές αξιολογήσεις και στα µέσα της κάθε χρονιάς. 

Η ποιοτική αξιολόγηση που προέκυψε από τις συνεντεύξεις έδωσε χρήσιµες 
πληροφορίες στην αρχή, για τα εργαλεία που ενισχύουν τις συµπεριφορές του 
εκάστοτε µαθητή, στην συνέχεια, για την προσαρµογή της στοχοθεσίας και την 
πορεία της επίτευξης των στόχων και στο τέλος, για τους λόγους τροποποίησης των 
συµπεριφορών. Αιτιολογήθηκαν οι αλλαγές για τον κάθε µαθητή, π.χ. παράλληλες 
παρεµβάσεις, καλή συνεργασία µε τους γονείς, περιστατικά που συµβαίνουν στη ζωή 
του. Τα συµπεράσµατα οδήγησαν σε λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση της 
εκπαίδευσης του κάθε µαθητή.  

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ανάπτυξη των περισσότερων επιθυµητών συµπεριφορών 
στη µουσική παρέµβαση ή/και στο γενικότερο σχολικό πλαίσιο, κάνοντας σύγκριση 
των απαντήσεων που δόθηκαν στην αρχή και στο τέλος.  

Υπό το πρίσµα αυτής της εργασίας θα αναλυθούν τα αποτελέσµατα που 
αφορούν τους συναισθηµατικούς, επικοινωνιακούς, και ψυχοκινητικούς στόχους, 
λόγω της βαρύτητας που αποφασίστηκε από τη διεπιστηµονική οµάδα ότι έχουν για 
τους µαθητές αυτούς. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, παρατηρήθηκε αύξηση στις 
περισσότερες στοχευµένες συµπεριφορές.  

Συναισθηµατικοί στόχοι 
Η εκδήλωση θετικών κίνητρων (χαρά) µε κινητικό ή φωνητικό τρόπο ή γέλιο, 
αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των µουσικών συναντήσεων σε όλους τους 
συµµετέχοντες. Στο υπόλοιπο σχολικό πλαίσιο αυξήθηκε µόνο η συµπεριφορά 
«εκδηλώνει τη χαρά του µε γέλιο ή φωνήµατα» για τους µαθητές µε ΔΦΑ. Από τις 
συνεντεύξεις φαίνεται ότι η αύξηση αυτή, που αφορά µόνο την ώρα των 
συναντήσεων, οφείλεται στην επίδραση των µουσικών δραστηριοτήτων, αλλά και 
ειδικότερα, στον επιτυχή σχεδιασµό της παρέµβασης. Η σταθερότητα της αίθουσας 
και των συναντήσεων, φαίνεται ότι συνέβαλαν στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής 
ασφάλειας των µαθητών. Επισηµάνθηκε, επίσης, ότι η συνεύρεση µε τη 
συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων, καθώς και η εξατοµικευµένη υποστήριξη και 
προσοχή που λάµβαναν από τους εµψυχωτές αποτελούσαν ισχυρά κίνητρα ανάπτυξης 
των θετικών κινήτρων, καθώς και των υπόλοιπων στόχων που τέθηκαν. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 
Οι ψυχοκινητικοί στόχοι επιτεύχθηκαν στον ευρύτερο σχολικό χώρο, µε εξαίρεση δύο 
συγκεκριµένους στόχους των µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση που παρατηρήθηκε 
βελτίωση µόνο κατά τη διάρκεια της µουσικής παρέµβασης, ενώ άλλοι τρεις στόχοι 
των µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση δεν µεταβλήθηκαν (Εικόνα 3). Όπως 
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δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί, το στοιχείο της µουσικής στις δραστηριότητες, επέδρασε 
θετικά στην ανάπτυξη του κινήτρου ενεργοποίησης τους και κινητικής εκτέλεσης των 
ζητούµενων κινητικών ενεργειών. Πολύ σηµαντική για το αποτέλεσµα, θεωρήθηκε η 
εµψύχωση και κινητική καθοδήγηση από τους εµψυχωτές την ώρα της συνάντησης 
καθώς και η εξάσκηση στις δεξιότητες αυτές εκτός του προγράµµατος µε τους ίδιους. 
Τέλος, η ανάπτυξη των συναισθηµατικών στόχων έδρασε υποστηρικτικά για την 
κινητικότητά των µαθητών. 

Εικόνα 2. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγηση µαθητών  
µε εγκεφαλική παράλυση -σοβαρά κινητικά προβλήµατα 
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Επικοινωνιακοί στόχοι 
Η συγκέντρωση προσοχής των µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση στα δρώµενα αυξήθηκε 
µόνο κατά τη διάρκεια της µουσικής παρέµβασης, ενώ για τους µαθητές µε ΔΦΑ αυξήθηκε 
σε όλο το σχολικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών συναντήσεων. Επιπλέον, 
η ποσοτική αλληλεπίδραση των µαθητών µε ΔΦΑ και η λειτουργική-µη στερεοτυπική 
χρήση του λόγου αυξήθηκαν µόνο στην παρέµβαση. Παράλληλα, η ποιότητα της µη-
λεκτικής επικοινωνίας τους σηµείωσε αύξηση σε όλο το σχολικό πλαίσιο, 
συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών συναντήσεων. Επίσης, η φωνητική έκφραση των 
µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέµβασης ποσοτικά 
και ποιοτικά. Ως φωνητική έκφραση για τους µαθητές που δεν έχουν κατακτήσει τον 
µηχανισµό του λόγου, αναφέρεται η χρήση φωνηµάτων και συλλαβών, για την εκδήλωση 
συναισθηµάτων, αναγκών, προτίµησης ή άρνησης. Η µαθήτρια µε σοβαρά κινητικά 
προβλήµατα εµφάνισε αύξηση σε όλες τις επιθυµητές συµπεριφορές στο γενικότερο 
σχολικό πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένης της µουσικής παρέµβασης.  

Επιµέρους διαφορές ανάµεσα στους συµµετέχοντες παρατηρήθηκαν, ωστόσο, 
φαίνεται ότι τα αποτελέσµατα τείνουν να είναι οµοιόµορφα ως προς την εξέλιξη, και 
λιγότερο όµοια, ως προς την αρχική ή τελική εικόνα. Οι µουσικές δραστηριότητες, 
όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις, αποτέλεσαν ένα πεδίο έκφρασης λεκτικής και µη 
λεκτικής. Διαπιστώθηκε, επίσης ότι η ανάπτυξη των συναισθηµατικών στόχων 
έδρασε υποστηρικτικά για την πρόθεσή τους για επικοινωνία. 

Αναδείχτηκε από τις συνεντεύξεις ότι, µετά την συνάντηση, την ίδια µέρα, οι 
µαθητές ήταν περισσότερο ενεργοποιηµένοι κινητικά και επικοινωνιακά, σε σχέση µε 
άλλες µέρες, ενώ έδειχναν περισσότερο χαρούµενοι. Οι εκπαιδευτικοί, όπως 
δήλωσαν, άρχισαν να χρησιµοποιούν µε τους µαθητές τους, όλο και περισσότερο, τα 
µουσικά εργαλεία και σε άλλες στιγµές. Επίσης, αυξήθηκε η εξοικείωσή τους µε το 
τραγούδι και τη εκτέλεση ηχογόνων αντικειµένων/οργάνων. Η χρήση τραγουδιστού 
λόγου και τα ειδικά σχεδιασµένα τραγούδια της παρέµβασης, φαίνεται ότι βοήθησαν 
πολύ την ανταπόκριση των µαθητών.  

Οι παραστάσεις της οµάδας παρατηρήθηκε ότι λειτούργησαν ως ενισχυτές 
επίτευξης των επιµέρους στόχων. Η σταθερή ροή και δοµή των παραστάσεων, καθώς 
και η συχνή επανάληψη στις πρόβες, βοήθησαν τους µαθητές να εξοικειωθούν µέσω 
της επανάληψης µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δεξιοτήτων..  

Συµπεράσµατα 

Η µεγάλη επίδραση της µουσικής στους µαθητές παρατηρήθηκε πριν την εκκίνηση 
του προγράµµατος. Ωστόσο, µέσω της αξιολόγησης επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις 
για τον σηµαντικό ρόλο που µπορεί να παίξει στην ανάπτυξη των µαθητών µε βαριά 
νοητική αναπηρία. Φαίνεται από τα αποτελέσµατα, ότι ενισχύει τα θετικά κίνητρά 
τους. Η αύξηση αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους υπόλοιπους τοµείς 
ανάπτυξης. Δεδοµένο της προτίµησής του σε αυτό το εργαλείο, η ένταξη 
δραστηριοτήτων που εµπεριέχουν το στοιχείο της µουσικής και στις υπόλοιπές 
ασχολίες (µαθήµατα/θεραπείες/ελεύθερος χρόνος), θα µπορούσε να ενισχύσει την 
επίτευξή των στόχων στο ευρύτερο πλαίσιο της ζωής τους. 
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     Αξιολόγηση µαθητών µε ΔΦΑ               Αξιολόγηση µαθητών µε εγκεφαλική 
                    παράλυση ή κινητικά προβλήµατα 

Εικόνα 3. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης για τους µαθητές µε ΔΦΑ αριστερά και για 
τους µαθητές µε  εγκεφαλική παράλυση-σοβαρά κινητικά προβλήµατα από δεξιά 
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Η µουσική µπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο µέσο επικοινωνίας όχι µόνο από 
τη µουσικό, αλλά από όλες τις ειδικότητες και τους ανθρώπους που εµπλέκονται µε 
την ανάπτυξη των παιδιών, χωρίς απαραίτητα να απαιτεί γνώσεις ή κατάρτιση, µε 
εργαλείο τη φωνή, τα ηχογόνα αντικείµενα/όργανα, καθώς και τα µέσα 
αναπαραγωγής ήχου και µουσικής. Όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις, οι 
εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στο πρόγραµµα αποκόµισαν εµπειρίες αξιοποίησης 
της µουσικής, ενώ οι γονείς που το επιθυµούσαν υποστηρίχθηκαν συµβουλευτικά σε 
για τον σκοπό αυτό. Δεν ερευνήθηκε, ωστόσο, η αλλαγή στο εξωσχολικό περιβάλλον. 

Η διετής διάρκεια του προγράµµατος βοήθησε να δοθεί χρόνος για την 
διαµόρφωση των στόχων και του περιεχοµένου, τη σύναψη σχέσεων µεταξύ των 
µαθητών, την ανάπτυξη της οικειότητας και ασφάλειας µεταξύ των µελών της 
οµάδας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων. Η σταθερότητα της αίθουσας και 
των συναντήσεων, επίσης, συνέβαλλαν στην αίσθηση ασφάλειας. Τις δυο χρονιές, 
τρεις από τους έξι συναδέλφους, η µουσικοπαιδαγωγός, η δασκάλα και η 
νοσηλεύτρια, παρέµειναν σταθερά στη εκπαιδευτική οµάδα του προγράµµατος. Αυτό 
βοήθησε στη συνέχιση της φιλοσοφίας του προγράµµατος και τη δεύτερη χρονιά. 

Πολύ σηµαντικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράµµατος αποτέλεσε η 
διεπιστηµονική συνεργασία, ώστε η περίπτωση του κάθε µαθητή να προσεγγιστεί 
ολόπλευρα και πιο συγκεκριµένα. Τέθηκαν µε µεγαλύτερη ακρίβεια, για παράδειγµα, 
οι κινητικοί στόχοι, µε τη συνδροµή φυσικοθεραπεύτριας. Η συνδιαµόρφωση, επίσης, 
της παρέµβασης κρίθηκε σηµαντική και έγινε µέσω της ενεργής συµµετοχή όλων στις 
συναντήσεις. 

Η γενίκευση των αποτελεσµάτων δεν ενδείκνυται, λόγω της έλλειψης χρήσης 
σταθµευµένου εργαλείου αξιολόγησης. Προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση της 
επίδρασης στοχευµένων µουσικοπαιδαγωγικών προγραµµάτων για την επίτευξη των 
ευρύτερων επικοινωνιακών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών στόχων για τους 
µαθητές µε βαριά νοητική αναπηρία. Ο λόγος είναι ότι, στην ελληνική και 
αγγλόφωνη βιβλιογραφία, υπάρχει πενία στις µουσικοπαιδαγωγικές παρεµβάσεις, 
ενώ οι αναφορές είναι πολύ περισσότερες στις µουσικοθεραπευτικές. 
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