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Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η περίπτωση της µαθητικής χορωδίας του Ειδικού Δηµοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης (2013-2018). Τα µέλη της ήταν 12 µαθητές κατά µέσο όρο (66,6% 
αγόρια και 33,3% κορίτσια, 6-15 ετών,) και είχαν όλοι βαριά ή µέτρια νοητική αναπηρία, εκ 
των οποίων 33% είχε διάγνωση διαταραχών φάσµατος αυτισµού (ΔΦΑ) και 33% ανήκε στην 
κοινότητα των µουσουλµάνων. Τους µαθητές υποστήριζαν εµψυχωτές - µέλη του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του σχολείου. Οι στόχοι αφορούν στην επικοινωνιακή, κοινωνική, 
συναισθηµατική, ψυχοκινητική καθώς και στη µουσική βιωµατική και γνωστική ανάπτυξη των 
µαθητών. Η αποτίµηση έγινε στο τέλος, µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίου και συνέντευξη στους 
εµψυχωτές, στους γονείς και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Συνεντεύξεις έγιναν, επίσης, 
και στους µαθητές. Παρατηρήθηκαν θετικές καταγραφές σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης και 
ιδιαίτερα στον κοινωνικό και συναισθηµατικό, καθώς και στην επίδραση στη σχολική µονάδα 
και στους εµψυχωτές. 
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The present article examines the case study of a Special Education primary school’s choir, 
located in Alexandroupoli (2013-18). The choir averagely consisted of 12 students (66,6% 
boys and 33,3% girls, 6 to 15 years old) and they were all variably displaying signs of either 
heavy or moderate cognitive impairment. The aforementioned specimen was mainly 
characterized by pervasive developmental disorders (PDD) in a 33%, while another third 
belonged in the Muslim community. All the students were supported and encouraged by 
members of the school’s staff (facilitators).Learning goals were evolved around the students’ 
communicational, social, emotional, psychokinetic and musical cognitive/experiential 
learning. The assessment, which took place after the program’s conclusion, had parents, 
facilitators and teachers fill in questionnaires and answering interview questions. Students 
gave interviews as well. Positive performance records were tracked in all developmental 
areas, especially in social and emotional. Also, the wider impact to the school environment 
and to the facilitators was undelined. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αυξήθηκαν οι τοποθετήσεις µουσικοπαιδαγωγών 
στα δηµόσια ειδικά σχολεία, καθώς επίσης και ο αριθµός των µουσικών µε 
εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (https://www.minedu.gov.gr). Έτσι, όλο και 
περισσότερα ειδικά σχολεία άρχισαν να στελεχώνονται µε µουσικούς και αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα την αύξηση των σχολικών χορωδιών, οι οποίες λειτουργούσαν για 
πολλά χρόνια µε την υποστήριξη άλλων ειδικοτήτων. Ωστόσο, στην ελληνική, όσο 
και στην αγγλική επιστηµονική βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές 
σχετικά µε τις χορωδίες που αποτελούνται αποκλειστικά από άτοµα µε αναπηρία. Οι 
περισσότερες έρευνες που αφορούν συγκεκριµένες πληθυσµιακές κατηγορίες 
αναπηριών, σχετίζονται µε προγράµµατα χορωδιακής συνεκπαίδευσης (Eilat & 
Raichel, 2016· Branigan & Barker, 2015). 

Στα ειδικά σχολεία της Ελλάδας η πλειοψηφία των µαθητών έχουν νοητική 
αναπηρία µε ή χωρίς επιπρόσθετες αναπηρίες. Η νοητική αναπηρία χαρακτηρίζεται 
από σηµαντικούς περιορισµούς στη νοητική λειτουργία και την προσαρµοστική 
συµπεριφορά, στις καθηµερινές κοινωνικές και λειτουργικές δεξιότητες και 
εµφανίζεται πριν τα 18 έτη (AAIDD, 2009). Σύµφωνα µε τον Shalock (2004, σελ. 
206) o σχεδιασµός κάθε παιδαγωγικής παρέµβασης για µαθητές µε νοητική 
αναπηρία, θα πρέπει να έχει ως βάση τους οχτώ δείκτες ποιότητας ζωής: 
διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική ένταξη, προσωπική ανάπτυξη, φυσική ευηµερία, 
αυτοπροσδιορισµός, υλική ευηµερία, συναισθηµατική ευηµερία, δικαιώµατα. Με 
βάση τα παραπάνω, αναδεικνύεται η σηµαντικότητα της επίτευξης των στόχων του 
κοινωνικού και συναισθηµατικού τοµέα, για τους µαθητές µε νοητική αναπηρία. 

Η χορωδία µπορεί να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης όχι µόνο γνωστικών, αλλά 
κοινωνικών, επικοινωνιακών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, 
συµβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή. Βιβλιογραφικές 
ανασκοπήσεις επιστηµονικών ερευνών (Clift et al., 2010ˑ Gick, 2011), που αφορούν 
κυρίως ενήλικο πληθυσµό, φανερώνουν οφέλη στην υγεία και στην ευηµερία σε τρεις 
τοµείς: συναισθηµατικό, κοινωνικό και ψυχοκινητικό όπως, στάση σώµατος, αναπνοή 
και λόγος. Επιστηµονικές έρευνες υποστηρίζουν τη θετική επίδραση του οµαδικού 
τραγουδιού στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής (social connectedness), της 
αίσθησης του ‘ανήκειν’, στη µείωση του άγχους (Bailey & Davidson, 2005ˑ Clift & 
Hancox, 2001), καθώς επίσης και στην τόνωση της αυτοεικόνας (Cohen, 2012ˑ Wills, 
2011). Η αυτορρύθµιση καθώς και η ικανότητα συνεργασίας µπορούν να τονωθούν στο 
πλαίσιο των χορωδιακών συναντήσεων. Οι εµπειρίες που µπορεί να αποκοµίσει ο µαθητής 
κατά την παρουσίαση του έργου της χορωδίας είναι πολύτιµες (Bartle, 1993, σελ. 209). 

Ερευνητικά Ερωτήµατα 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα της παρούσας εργασίας προέκυψε από τη στοχοθεσία 
της χορωδιακής παρέµβασης, ενώ τα άλλα δύο, έπειτα από παρατήρηση της 
επίδρασης στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο και είναι τα εξής: 

1. Ποια η επίδραση της συµµετοχής µαθητών µε νοητική αναπηρία ή/και ΔΦΑ 
στη σχολική χορωδία του ειδικού δηµοτικού σχολείου τους, στην επίτευξη των 
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ευρύτερων στόχων ανάπτυξης (επικοινωνιακή, κοινωνική, συναισθηµατική, 
ψυχοκινητική, καθώς και µουσική γνωστική); 

2. Ποια η απήχηση της χορωδίας στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο;  
3. Ποια ήταν τα προσωπικά οφέλη της ενεργής συµµετοχής των εµψυχωτών-
εκπαιδευτικών στη σχολική χορωδία; 

Μεθοδολογία 

Το προφίλ της σχολικής χορωδίας του Ειδικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης 
Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η περίπτωση της µαθητικής χορωδίας του Ειδικού 
Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης κατά τα διδακτικά έτη 2013-2018, υπό τη 
διεύθυνση και εκπαιδευτική καθοδήγηση της υπογράφουσας. Οι συναντήσεις της 
χορωδίας γίνονταν δύο φορές την εβδοµάδα και για µία ώρα κάθε φορά. Τα µέλη της 
χορωδίας ήταν 12 µαθητές κατά µέσο όρο, εκ των οποίων 66,6% αγόρια και  33,3% 
κορίτσια. Οι συµµετέχοντες ήταν 6 µέχρι 15 ετών και είχαν όλοι βαριά ή µέτρια 
νοητική αναπηρία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ήταν ότι το 33% είχε διάγνωση ΔΦΑ, 
ενώ ένα άλλο 33% ανήκε στην κοινότητα µουσουλµάνων και διδάχτηκε την προφορική 
ελληνική γλώσσα αποκλειστικά στο σχολείο. Υπήρχε µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς το 
µουσικό και µαθησιακό δυναµικό των µαθητών. Τους µαθητές υποστήριζαν εµψυχωτές 
- µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. 

Η χορωδιακή παρέµβαση 

Η επιλογή των µαθητών 
Η επιλογή των µελών της χορωδίας έγινε µε κριτήρια τις φωνητικές ικανότητες και την 
ποιότητα της αυτορρυθµιζόµενης συµπεριφοράς τους. Επιλέχτηκαν όσοι µαθητές είχαν 
κατακτήσει τον µηχανισµό του προφορικού λόγου, λειτουργικού ή στερεοτυπικού, 
καθώς και αυτοί που δεν είχαν κατακτήσει τον µηχανισµό αυτό, αλλά επικοινωνούσαν 
µε φωνήµατα ή συλλαβές. Οι µαθητές µε επιθετική συµπεριφορά αποφασίστηκε να 
συµµετέχουν στη χορωδία µε εξατοµικευµένη υποστήριξη από έναν εµψυχωτή, έπειτα 
από κατάλληλη προετοιµασία που αφορούσε στις δεξιότητες οµαδικής συνύπαρξης. Οι 
µαθητές αυτοί συνυπήρχαν σταδιακά όλο και για περισσότερη ώρα. 

Οι συναντήσεις 
Οι δύο σταθερές µονόωρες συναντήσεις της χορωδίας εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 
σταδιακά, έπειτα από την αίτηση της µουσικοπαιδαγωγού. Υπήρξε, αρχικά, 
προβληµατισµός από το προσωπικό του σχολείου σε αυτήν την πρόταση. Ο 
προβληµατισµός αφορούσε κατά πρώτο λόγο, στην ιδιαίτερη προσαρµογή που απαιτούνταν 
στο σχολικό πρόγραµµα. Κατά δεύτερο λόγο, αφορούσε στην επιφυλακτικότητα για την 
οµαλή συνύπαρξη, λόγω µεγέθους και  ποικιλοµορφίας της µαθητικής οµάδας, αλλά και 
λόγω των επιθετικών συµπεριφορών κάποιων συµµετεχόντων της.  

Αρχικά, οι συναντήσεις πραγµατοποιούνταν πριν από κάθε σχολική εορτή. 
Σταδιακά, η συνύπαρξη της οµάδας γινόταν όλο και οµαλότερη και παράλληλα τα 
οφέλη της χορωδίας έγιναν εµφανή. Τα δεδοµένα αυτά βοήθησαν στην υποστήριξη 
των σταθερών χορωδιακών συναντήσεων από το σύνολο των εκπαιδευτικών.  

S1108th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Γεροφώτη

Ο ρόλος των εµψυχωτών 
Σταδιακά καθορίστηκε ο ρόλος των εµψυχωτών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως 
συνεργάτες της µουσικοπαιδαγωγού, ακολουθώντας οδηγίες και ανταλλάσσοντας 
απόψεις. Πολλές φορές αναλάµβαναν ρόλο εισηγητή σε παράλληλες δράσεις ή σε 
δραστηριότητες. Καθόντουσαν ανάµεσα από τους µαθητές και τους υποστήριζαν ή τους 
εµψύχωναν, ενώ έκαναν και οι ίδιοι φωνητικές ασκήσεις µαζί τους. Τον τελευταίο 
χρόνο εξοικειώθηκαν στο τραγούδι της 2ης φωνής, υποστηρίζοντας την 1η φωνή των 
µαθητών και βοηθώντας τους συµµετέχοντες να ζήσουν την εµπειρία της διφωνίας. 

Η συνεργασία µε τους γονείς 
Η συνεργασία µε τους γονείς θεωρήθηκε σηµαντική. Διατηρήθηκε µία σταθερή 
επικοινωνία µαζί τους, ώστε να συµβάλουν στην αρχική, διαµορφωτική και τελική 
αξιολόγηση, καθώς και για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στη µελέτη των 
τραγουδιών. Ακόµη, αντάλλασσαν απόψεις µε την µουσικοπαιδαγωγό για τις 
προσδοκίες και τους εξατοµικευµένους στόχους των µαθητών.  

Προσαρµογή της διδασκαλίας 
Η διδασκαλία σταθµίστηκε στις φωνητικές και επικοινωνιακές δυσκολίες των µαθητών. 
Λήφθηκαν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ενδιαφέροντα, ικανότητες και 
περιορισµοί, προηγούµενες µουσικές εµπειρίες, προφίλ αναπηρίας και πολιτισµικές 
καταβολές. Οι µαθητές µε νοητική αναπηρία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: αδύναµη 
µνήµη και συγκέντρωσης προσοχής, περιορισµένη επεξεργασία πληροφοριών, 
δυσκολία στην κατανόηση αφηρηµένων εννοιών (ΥΠΕΠΘ, 2004α, σσ. 8-9), ενώ οι 
µαθητές µε ΔΦΑ δυσκολεύονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία 
(ΥΠΕΠΘ, 2004β̇˙ APA, 2013). Επίσης, οι µαθητές της µουσουλµανικής κοινότητας 
έχουν φτωχό λεξιλόγιο. Τα χαρακτηριστικά αυτά φωτίζουν την ανάγκη χρήσης απλού 
λόγου µε αργό ή µέτριο ρυθµό, διασφάλισης της απλότητας του διδακτικού 
περιεχοµένου, βιωµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας, συχνής επανάληψης και 
εισαγωγής διαλειµµάτων ψυχαγωγίας ανάµεσα στις δραστηριότητες. Παράλληλα, 
αποφασίστηκε η αξιοποίηση οπτικών βοηθηµάτων (ΥΠΕΠΘ, 2004β, σελ. 282) όπως, 
εικονοτράγουδων, βιντεο-τραγουδιών, ώστε να γίνεται πιο κατανοητό το περιεχόµενο 
των στίχων. Τέλος,  µεταφράστηκαν στίχοι στη γλώσσα των µουσουλµανοπαίδων για 
την ενίσχυση των κινήτρων µάθησης και συµµετοχής. 

Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη των µαθητών µε νοητική αναπηρία για συνεχή 
παρότρυνση (ΥΠΕΠΘ, 2004α, σελ. 9) καλύφθηκε µέσω της υποστήριξης των 
εµψυχωτών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δυσφορίας στην αλλαγή, των µαθητών 
µε ΔΦΑ (APA, 2013), αντιµετωπίστηκε µε δραστηριότητας καλλιέργειας του 
αισθήµατος ασφάλειας (µουσικές ρουτίνες που επαναλαµβάνονταν, κάθε φορά, µε 
σταδιακή ένταξη κάτι νέου), καθώς και µε τη σταθερή δοµή των συναντήσεων 
(ΥΠΕΠΘ, 2004β, σελ. 282). Η µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς το γενικότερο 
µαθησιακό δυναµικό, αλλά και ως προς τις φωνητικές ικανότητες τους διαχειρίστηκε 
µε διαφοροποιηµένη/εξατοµικευµένη προσέγγιση της διδασκαλίας. 

Δοµή συναντήσεων 
Επιλέχθηκαν βιωµατικοί µέθοδοι διδασκαλίας µε επανάληψη, (τραγούδια χαιρετισµού, 
δραστηριότητες ρουτίνας), µίµηση και αυτοσχεδιασµό. Γινόταν εξάσκηση µε εναλλαγές 
µεταξύ οµαδικού και ατοµικού τραγουδιού. Οι συναντήσεις είχαν την εξής δοµή (Εικ. 1):  
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1. Προετοιµασία φωνής και οµάδας,  
2. Εισαγωγή νέων γνώσεων,  
3. Επανάληψη τραγουδιών από προηγούµενες συναντήσεις και δραστηριότητες 
ενίσχυσης των συναισθηµατικών και κοινωνικών στόχων,  
4. Προετοιµασία για αποχώρηση.  

S  
Εικόνα 1. Δοµή και περιεχόµενο συναντήσεων 

Σκοπός και στόχοι µε έµφαση στον κοινωνικό και συναισθηµατικό τοµέα 

Σκοπός της παρέµβασης ήταν οι αύξηση των εµπειριών επιτυχίας ως χορωδοί, φίλοι 
και συνεργάτες, µε βασικό εργαλείο το οµαδικό τραγούδι, µέσα από βιώµατα θετικής 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, καθώς και στιγµές συλλογικής χαράς. 
Τέθηκαν οµαδικοί και εξατοµικευµένοι στόχοι. Οι στόχοι αφορούν στην 
επικοινωνιακή, κοινωνική, συναισθηµατική, ψυχοκινητική, καθώς και τη µουσική 
βιωµατική και γνωστική ανάπτυξη των µαθητών (Εικόνα 2).  

Στοχοθεσία µε έµφαση στον κοινωνικοσυναισθηµατικό τοµέα 
Δεδοµένου ότι οι µαθητές µε νοητική αναπηρία έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση 
(ΥΠΕΠΘ, 2004α, σελ. 1) και αδύναµες δεξιότητες προσαρµοστικής συµπεριφοράς 
(AAIDD, 2009) έµφαση δόθηκε στους κοινωνικούς και συναισθηµατικούς στόχους, 
τους οποίους υπογραµµίζει, µεταξύ άλλων, το αναλυτικό πρόγραµµα για µαθητές µε 
νοητική αναπηρία, ως πρωταρχικούς (ΥΠΕΠΘ, 2004, σσ. 5-6). Η τόνωση του 
αυτοσυναισθήµατος και η βελτίωση της ικανότητας αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας, θεωρήθηκαν θεµελιώδη για τους υπόλοιπους τοµείς ανάπτυξης, υπό το 
πρίσµα αυτής της παρέµβασης. Το γέλιο και η χαρά ήταν στο κέντρο των 
συναντήσεων, ως σηµαντικοί παράγοντες ανάπτυξης γνωστικών, συναισθηµατικών 

S1128th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Γεροφώτη

S  

Εικόνα 2. Οι στόχοι της χορωδιακής παρέµβασης 

και κοινωνικών στόχων (Reddy et al., 2002). Οι δράσεις που εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα της χορωδιακής παρέµβασης για τους σκοπούς αυτούς ήταν οι εξής: 
• Δραστηριότητες ενδυνάµωσης της οµάδας και των θετικών κινήτρων ή νοηµάτων 
των µαθητών, µε την υποστήριξη ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών. 

• Εκπροσώπηση του σχολείου µε την παρουσίαση τραγουδιών εντός και εκτός της 
σχολικής µονάδας:  

• εκτός του σχολείου αυτόνοµα ή µε άλλα σχολεία, 

• εντός του σχολείου καθηµερινά (οµαδική προσευχή, διαλλείµατα) ή σε ειδικές 
περιστάσεις (γενέθλια, επισκέψεις, εκδηλώσεις), µε άρθρα των µαθητών στο 
σχολικό blog και µε ηχογραφήσεις τραγουδιών. 

• Προγράµµατα συνεκπαίδευσης/συνεργασίας µε άλλα σχολεία (Εικόνα 3). 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις, όπως µουσικό θέατρο, οργανοποιός, στούντιο 
ηχογράφησης, οργανοπαίκτες ή τραγουδιστές (Εικόνα 4). 

• Παράλληλες δράσεις δηµιουργικής έκφρασης, π.χ. διετές πρόγραµµα δηµιουργίας 
στίχων, δραµατοποίηση στίχων, καραόκε, εκµάθηση και δηµιουργία τραγουδιών 
για προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων (Εικόνα 4). 

• Συµµετοχή σε δύο σχολικούς διαγωνισµούς δηµιουργίας τραγουδιών. Μάλιστα, οι 
µαθητές διακρίθηκαν µε τη 2η θέση για τη συµµετοχή τους στον 1ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισµό Δηµιουργικής Έκφρασης Μαθητών Δηµοτικών Σχολείων µε θέµα: «Ας 
φανταστούµε το σχολείο των ονείρων µας». 
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S  
Εικόνα 3. Δράσεις µε άλλα σχολεία 

S  
Εικόνα 4. Παράλληλες δράσεις της χορωδίας 

Συλλογή δεδοµένων 

Εργαλεία συλλογή δεδοµένων 
Για την συλλογή δεδοµένων δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο, και έγιναν ηµι-
δοµηµένες συνεντεύξεις στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, είτε 
ήταν εµψυχωτές της χορωδίας, είτε όχι. Συνεντεύξεις µη δοµηµένες έγιναν στους 
µαθητές - συµµετέχοντες. Η συλλογή δεδοµένων για τους γονείς και τα παιδιά 
αφορούσε µόνο στο πρώτο ερευνητικό ερώτηµα. 

Η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από τους εκπαιδευτικούς έγινε ανώνυµα, µέσω 
της φόρµας google που δηµιουργήθηκε µε βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα. Οι ερωτήσεις 
αφορούσαν στην επίδραση της χορωδίας για τους διάφορους τοµείς ανάπτυξης των 
µαθητών (γνωστικό, ψυχοκινητικό, επικοινωνιακό, κοινωνικό, συναισθηµατικό), την 
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επίδραση γενικότητα στη σχολική µονάδα και ειδικότερα στους εµψυχωτές. Στην 
τελευταία κατηγορία ερωτήσεων απάντησαν µόνο οι εµψυχωτές εκπαιδευτικοί. Οι στόχοι 
της χορωδίας (Εικόνα 2), καθώς και τα ερευνητικά ερωτήµατα µετατράπηκαν σε 
ερωτήσεις και δόθηκε η δυνατότητα απάντησης στην κλίµακα Likert ή σε ανοικτού τύπου 
απάντηση. Για τον κάθε τοµέα ερωτήσεων υπήρχαν 6-10 ερωτήσεις, οι οποίες και 
συνυπολογίστηκαν για την εξαγωγή του µέσου όρου του κάθε τοµέα. Δηµιουργήθηκε 
άλλο ερωτηµατολόγιο για τους γονείς, πιο απλοποιηµένο και σύντοµο, µε ερωτήσεις που 
αφορούσαν µόνο στο πρώτο ερευνητικό ερώτηµα, κλειστού και ανοικτού τύπου. 

� 	  

Εικόνα 5. Μέρος ερωτηµατολογίου εκπαιδευτικών  

Οι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις έγιναν µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ακολουθώντας 
το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου. Καταγράφηκαν οι δηλώσεις µε τη χρήση 
σηµειωµατάριου και µετρήθηκαν ως προς τη συχνότητα εµφάνισης. Μέσω των 
συνεντεύξεων, επιβεβαιώθηκαν τα ποσοτικά στοιχεία των ερωτηµατολογίων, 
αναδείχτηκαν ποιοτικά στοιχεία για τη θετική επίδραση της χορωδίας, καθώς και 
κατατέθηκαν κάποιοι µεµονωµένοι προβληµατισµοί, προτάσεις και σκέψεις.  

Το δείγµα 
Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στο δείγµα ήταν 20, εκ των οποίων, οι 
περισσότεροι εργάστηκαν στο σχολείο την τελευταία χρονιά (80%), λιγότεροι 
εργάστηκαν τα προηγούµενα χρόνια (40-45%), ενώ το 60% συµµετείχε στην χορωδία 
κάποια στιγµή µε τον ρόλο του εµψυχωτή. Η ηλικία των εκπαιδευτικών κυµαίνεται 
κατά κύριο λόγο µεταξύ 20-35 (60%), ενώ 35-55 χρονών είναι οι υπόλοιποι (40%). 

Οι γονείς που συµµετείχαν στο δείγµα ήταν 10, απ’ τους οποίους οι 5 έχουν 
παιδιά µε ΔΑΦ. Οι γονείς παιδιών από τη µουσουλµανική κοινότητα δεν 
επιθυµούσαν να συµµετέχουν στην αξιολόγηση.  

Οι µαθητές του δείγµατος ήταν 10, 7 αγόρια και 3 κορίτσια, 3 εκ των οποίων µε 
ΔΑΔ. Έγιναν µη δοµηµένες συνεντεύξεις, στο τέλος της παρέµβασης, καθώς και 
καταγραφή των βασικών αυθόρµητων δηλώσεών τους σε ηµερολόγιο, στο τέλος κάθε 
συνάντησης. Οι δηλώσεις καταγράφηκαν και οµαδοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες. Η 
πρώτη κατηγορία της θετικής επίδρασης και η δεύτερη της δυσκολίας, 
καταµετρήθηκαν, αναδεικνύοντας ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.  
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Αποτελέσµατα 

Στην ποσοτική εξαγωγή αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων (Εικόνα 6) φάνηκε 
πως η χορωδία, σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, επέδρασσε «πολύ» έως 
«πάρα πολύ» θετικά σε όλους του τοµείς (4-5/5 της κλίµακας Likert). Ο 
συναισθηµατικός (4,5/5) και ο κοινωνικός τοµέας (4,32/5), όπως πιστεύουν οι 
εκπαιδευτικοί, επηρεάστηκε περισσότερο, σε σχέση µε τον γνωστικό, ψυχοκινητικό 
και επικοινωνιακό τοµέα που είχαν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα (4,1/5). Πιο 
συγκεκριµένα, κάποιοι επιµέρους στόχοι στον κάθε τοµέα ανάπτυξης, έχουν 
υψηλότερο ή χαµηλότερο αποτέλεσµα από κάποιους άλλους, για παράδειγµα,  
«Αύξηση της συλλογικότητας και βελτίωση του κλίµατος µεταξύ των 
µαθητών» (75% πάρα πολύ, 25% πολύ), «Αύξηση της ικανότητας αυτοαξιολόγησης 
και αυτοδιόρθωσης της συµπεριφοράς» (45% πάρα πολύ, 25% πολύ, 30% µέτρια). Οι 
συνεντεύξεις επιβεβαίωσαν τα ποσοτικά στοιχεία.  

Εικόνα 6. Απόψεις  εκπαιδευτικών και εµψυχωτών 

Οι γονείς, όπως φαίνεται στα ερωτηµατολόγια, πιστεύουν ότι η συµµετοχή των παιδιών 
τους στη χορωδία επέδρασσε «πολύ» έως «πάρα πολύ» θετικά σε όλους του τοµείς 
(4-5/5 της κλίµακας Likert), παρόµοια µε τους εκπαιδευτικούς. Ο συναισθηµατικός (4,6 
/5) και ο κοινωνικός τοµέας (4,5/5) είναι αυξηµένοι σε σχέση µε τον γνωστικό (4,1/5), 
ψυχοκινητικό (4/5) και επικοινωνιακό τοµέα (4,3/5). Στις συνεντεύξεις επιβεβαιώθηκαν 
τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου και διακρίθηκαν οι συνηθέστερες δηλώσεις 
τους (Εικόνα 7) που σχετίζονται µε τη θετική επίδραση στην τραγουδιστική ικανότητα, 
στην αλληλεπίδραση και στο αυτοσυναίσθηµα.  

Από τις δηλώσεις των µαθητών-συµµετεχόντων αναδείχτηκαν δύο κατηγορίες, της 
θετικής επίδρασης και της δυσκολίας. Οι δυσκολίες αφορούσαν περισσότερο στο άγχος 
του ατοµικού τραγουδιού, τις διαφωνίες µε τους συµµαθητές τους και την εκδήλωση 
ανεπιθύµητων συµπεριφορών από συνοµηλίκους τους. Θετική επίδραση φάνηκε 
περισσότερο στον συναισθηµατικό τοµέα (ανάπτυξη θετικών νοηµάτων για τον εαυτό, 
τους άλλους και την οµάδα, αίσθηµα αυτό-αποτελεσµατικότητας) και στον κοινωνικό 
τοµέα (συλλογικότητα, σχέσεις µεταξύ συνοµήλικων, συνεργασία) (Εικόνα 8). 
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S  
Εικόνα 7. Απόψεις γονέων 

S  
Εικόνα 8. Δηλώσεις των µαθητών 

Το δεύτερο σκέλος της αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς αφορούσε στην 
επίδραση της χορωδίας ευρύτερα στη σχολική µονάδα. Από τα ερωτηµατολόγια 
αναδείχτηκαν θετικά στοιχεία για την θετική διάθεση τους απέναντι στις 
παρουσιάσεις της χορωδίας (Πίνακας 1). Από τις συνεντεύξεις αναδείχτηκαν 
επιπλέον απόψεις για τη συµβολή της χορωδίας: α. στην ανάπτυξη θετικών νοηµάτων 
για το σχολείο (αίσθηση αποτελεσµατικότητας και επιτυχίας, χαρά, περηφάνια), β. 
στη διαµόρφωση ταυτότητας για τη σχολική µονάδα, γ. στη γενικότερη 
συλλογικότητα. Επιπλέον, υπογραµµίστηκε η ανάγκη ύπαρξης σταθερής αίθουσας 
µουσικής και χορωδίας. 

Οι εµψυχωτές-εκπαιδευτικοί της χορωδίας απάντησαν σε περισσότερες 
ερωτήσεις σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Στην Εικόνα 6 και στον 
Πίνακα 2 φαίνονται οι απαντήσεις τους σχετικά µε την επίδραση της παρέµβασης 
στους ίδιους. 
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Πίνακας 1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών για της επίδραση της χορωδίας στη σχολική µονάδα 

Πίνακας 2. Αξιολόγηση της επίδρασης της χορωδιακής παρέµβασης στους εµψυχωτές 

Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ότι ο ρόλος του εµψυχωτή αποτέλεσε µια 
ευχάριστη εµπειρία. Αναδεικνύονται οφέλη διαπροσωπικά και εκπαιδευτικά σε σχέση 
µε τους µαθητές τους, καθώς και προσωπικά, σε σχέση µε όσα έµαθαν και όσα 
βίωσαν. Στις συνεντεύξεις επιβεβαιώθηκαν τα ποσοτικά αυτά στοιχεία και 
παράλληλα φωτίστηκαν θέµατα πιο ειδικά, όπως η αναλογική σχέση εµψύχωσης και 
συναισθηµατικής ενδυνάµωσης των µαθητών και η επιθυµία για αξιοποίηση των 
µουσικών εµπειριών που αποκόµισαν στην τάξη.  

Συµπεράσµατα 

Από την ανάλυση των δεδοµένων φαίνεται ότι η επίδραση της χορωδίας στους 
επιµέρους µαθησιακούς στόχους, στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο, αλλά και στους 

Απόψεις σχετικά µε τη απήχηση της 
χορωδίας στο ευρύτερο σχολικό 
πλαίσιο

Αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς

Προσέφερε ψυχαγωγία για το σύνολο 
τους σχολείου

πάρα πολύ 85% / πολύ 5%, 10% µέτρια

Ο ι π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς τ η ς ή τ α ν 
ενδιαφέρουσες

πάρα πολύ 85%  / πολύ 15%

Οι παρουσιάσεις  ήταν συγκινητικές πάρα πολύ 90% / πολύ 10 %

Η παρουσία της ήταν συνεχής πάρα πολύ 78,9%/πολύ 15,8%/  
5,3% µέτρια

Συµπεριφορά εµψυχωτή αναφορικά µε τη 
συµµετοχή στη χορωδία 

Αξιολόγηση επίδρασης της συµµετοχής στη 
χορωδία

Βελτίωση φωνητικών ικανοτήτων 46,7% πάρα πολύ / 20% πολύ / 33,3% µέτρια

Εκµάθηση βασικών αρχών οµαδικού 
τραγουδιού

53,3% πάρα πολύ/ 33,3% πολύ / 13,3% µέτρια

Απόλαυση συµµετοχής 85,7% πάρα πολύ / 14,3% πολύ

Συγκίνηση 85,8% πάρα πολύ, 14,2% πολύ

Οι σχέσεις των ίδιων µε τους µαθητές 
ευνοήθηκαν/τονώθηκαν

78,6% πάρα πολύ /  21,4% πολύ

Παρατήρηση νέων πτυχών δυνατοτήτων και 
συµπεριφορών των µαθητών τους

71,4% πάρα πολύ / 28,6,% πολύ

Επιθυµία για ανάληψη εκ νέου του ρόλου του 
εµψυχωτή

78,6% πάρα πολύ / 21,4% πολύ

Δυσκολία στη διαχείριση των πολλαπλών 
απαιτήσεων της υποστήριξης των µαθητών

50% πολύ λίγο / 14,3% λίγο ή µέτρια ή πολύ / 7,1% 
πάρα πολύ
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εµψυχωτές είναι σηµαντική. Οι στιγµές της χορωδίας αποτελούσαν για τους µαθητές 
µία από τις λίγες ευκαιρίες για να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν µε 
συνοµηλίκους τους από άλλα σχολικά τµήµατα, τους οποίους συναντούν κυρίως στο 
διάλλειµα ή σε άλλα προγράµµατα. Λαµβάνοντας υπόψη τις χαµηλές κοινωνικές 
δεξιότητες των µαθητών µε νοητική αναπηρία (Merrell et al., 1993), τη δυσκολία 
τους να διαµορφώσουν σχέσεις µε συνοµηλίκους (Cook & Oliver, 2011) και την 
χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση που τείνουν να έχουν (Garaigordobil & 
Pérez, 2007) αποφασίστηκε η διαµόρφωση µιας στοχοθεσίας προσανατολισµένης 
στον κοινωνικό και συναισθηµατικό τοµέα. Η χορωδία αποτέλεσε ένα χώρο 
ανάπτυξης σχέσεων µέσα από συλλογικές στιγµές επιτυχίας ως φίλοι, χορωδοί ή 
συνεργάτες.  

Μέσα από τις συνεντεύξεις, αλλά και από την εµπειρία της συγγραφέως της 
παρούσας εργασίας στη διεύθυνση της χορωδίας τα αναφερόµενα χρόνια, 
φωτίστηκαν κάποιες σηµαντικές πτυχές για την επιτυχία της παρέµβασης, οι οποίες 
παρατίθενται παρακάτω: 
• Η ικανότητα, η προθυµία και η ενεργητικότητα των εµψυχωτών ήταν πολύτιµα 
στοιχεία τα οποία θεωρήθηκαν ως ανάλογα µε την ενίσχυση των θετικών κινήτρων 
συµµετοχής, µάθησης και αλληλεπίδρασης των µαθητών.  

• Υπήρξε σηµαντική η συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων για τη 
δηµιουργία, υλοποίηση και αξιολόγηση της παρέµβασης, την παρατήρηση και 
ανταλλαγή απόψεων, την ανάληψη εισηγητικών ρόλων και τη διαχείριση 
προβληµάτων. 

• Η πολυετή διεύθυνση και εκπαίδευση των µελών της χορωδίας από την ίδια τη 
µουσικοπαιδαγωγό επέτρεψε να υπάρχει συνέχεια στο όραµα της για τον ρόλο της 
χορωδίας. Δόθηκε χρόνος για βαθύτερη κατανόηση των εξατοµικευµένων αναγκών 
των µαθητών, καθώς µεγάλωναν και άλλαζαν. Βοηθήθηκε η πιο στενή συνεργασία 
µε γονείς και εµψυχωτές, λόγω της πολυετής γνωριµίας µαζί τους. Κάθε νέα χρονιά 
αποτελούσε συνέχεια της προηγούµενης, µε λίγους νέους συµµετέχοντες και 
πολλούς παλιούς.  

• Η καθιέρωση της σταθερής συνάντησης, δύο φορές την εβδοµάδα, βοήθησε στην 
επίτευξη των θετικών αποτελεσµάτων. 

• Οι παράλληλες δράσεις παρουσίασης, συνεκπαίδευσης µε συνοµηλίκους από άλλα 
σχολεία και οµαδικής συνεργασίας ή ψυχαγωγίας ήταν καθοριστικές για την 
αύξηση των εµπειριών επιτυχίας.  

• Η χαρά και η θετική αλληλεπίδραση µεταξύ συνοµηλίκων ως βασικοί στόχοι του 
προγράµµατος λειτούργησαν ως θεµέλιο για την ανάπτυξη των άλλων ευρύτερων 
στόχων, πχ. γνωστικών, ψυχοκινητικών. 

Η γενίκευση των αποτελεσµάτων δεν ενδείκνυται, λόγω της απουσίας χρήσης 
σταθµευµένου εργαλείου αξιολόγησης. Ωστόσο αναδεικνύονται σηµαντικά ποιοτικά 
στοιχεία από την παρούσα µελέτη περίπτωσης, που σχετίζονται µε τη συµβολή της 
χορωδίας στο ελληνικό ειδικό σχολείο και στους µαθητές του, καθώς και τον 
σηµαντικό ρόλο των εµψυχωτών της. Προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση της 
χορωδιακής εκπαίδευσης ειδικών σχολείων ή ιδρυµάτων στον ελλαδικό χώρο, ως 
προς τις βασικές επιδιώξεις, την ανταπόκριση των µαθητών και τη συνεκπαίδευση.  
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