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ΔΗΑΓΩΓΖ 

«Η πξώηε καο έξεπλα είλαη αλ πξέπεη λα πεξηιεθζεί ή όρη ζηελ παηδεία ε κνπζηθή θαη 

ζε πνηαλ από ηηο ηξεηο απνξίεο καο κπνξεί λα δώζεη θάπνηνο ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. 

Τη είλαη άξαγε; παηδεία ή παηρλίδη ή επράξηζηε απαζρόιεζε; Δηθαηνινγεκέλα δε ζ' όια 

απηά θαηαηάζζεηαη θαη ζ' όια θαίλεηαη όηη κεηέρεη. 

[…] (20) Κη όινη παξαδερόκαζηε όηη ε κνπζηθή είλαη έλα από ηα πην επράξηζηα 

πξάγκαηα θαη ρσξίο όξγαλν θαη κε ζπλνδεία νξγάλνπ. (Κη ν ίδηνο κάιηζηα ν Μνπζαίνο 

ιέεη όηη ην πην επράξηζην γηα ηνπο ζλεηνύο είλαη ην ηξαγνύδη. Γη' απηό θαη ζηηο 

ζπλαλαζηξνθέο θη όηαλ ζέινπλ λα πεξλνύλ επράξηζηα ηνλ θαηξό ηνπο πεξηιαβαίλνπλ θη 

απηήλ επεηδή κπνξεί λα ηνπο επθξαίλεη). (25) Ώζηε θη απ' απηό κπνξεί λα ζπκπεξάλεη 

θαλείο όηη πξέπεη νη λένη λα εθπαηδεύνληαη θαη ζηε κνπζηθή. Γηαηί όζα από ηα 

επράξηζηα δελ πξνθαινύλ βιάβε, όρη κνλάρα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ηειηθό ζθνπό, αιιά θαη 

κε ηελ αλάπαπζε. Κη αθνύ ζπάληα ζπκβαίλεη νη άλζξσπνη λα θζάλνπλ ζηνλ ηειηθό 

ζθνπό ηεο δσήο, αιιά πνιιέο θνξέο λα αλαπαύνληαη θαη λα παίδνπλ, κε απνβιέπνληαο 

ζηνλ απώηεξν ζθνπό ηόζν, (30) αιιά ζηελ εδνλή πνπ απνιακβάλνπλ απ' απηέο, 

ρξήζηκε κπνξεί λα γίλεη ζ' απηνύο ε κνπζηθή επεηδή ηνπο αλαπαύεη κε ηηο εδνλέο πνπ 

πξνζθέξεη ζ' απηνύο. 

[…] (40) Αιιά ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάγθεο λα γίλνπκε θνηλσλνί ηεο κνπζηθήο, κόλε 

αηηία δελ είλαη απηή πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, αιιά θαη άιιε, επεηδή δει. ε κνπζηθή 

θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκε θαη γηα ην ρξόλν ηεο αλάπαπζεο.  

[…] Αιιά ην όηη επηδξά ζην ραξαθηήξα, είλαη θαλεξό θαη από πνιιά άιια, θαη όρη 

ιηγόηεξν από ηηο κεισδίεο ηνπ Οιύκπνπ. (10) Γηαηί απηέο πξαγκαηηθά γεκίδνπλ ηηο 

ςπρέο καο από ελζνπζηαζκό, θη ν ελζνπζηαζκόο είλαη πάζνο ηεο ςπρήο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην ήζνο. Από όκνην πάζνο θπξηεύνληαη νη άλζξσπνη θαη όηαλ αθνύλε απαγγειία 

κνλάρα, ρσξίο ζπλνδεία ξπζκνύ θαη κεισδίαο. Κη επεηδή έηπρε ε κνπζηθή λα είλαη 

επράξηζην πξάγκα, (15) θη ε αξεηή ζπλίζηαηαη ζην λα ραίξεηαη θαλείο θαη λ' αγαπά θαη 

λα κηζεί κε ζσζηό ηξόπν, είλαη θαλεξό όηη, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν, νη λένη πξέπεη 

λα καζαίλνπλ θαη λα κε ζπλεζίδνπλ, παξά ζην λα θξίλνπλ ζσζηά θαη λα επραξηζηνύληαη 

κε ηα θόζκηα ήζε θαη ηηο θαιέο πξάμεηο. 

[…] Παξάιιεια κε ηα αιεζηλά θπζηθά πάζε, ππάξρνπλ ζηνπο ξπζκνύο θαη ζηηο 

κεισδίεο κηκήζεηο ζπκνύ θαη πξαόηεηαο, (20) θαη αθόκε αλδξείαο θαη ζσθξνζύλεο, 
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θαζώο θη όισλ ησλ αληίζεησλ κ' απηά, θαη ησλ άιισλ εζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. (Κη 

απηό γίλεηαη θαλεξό από ηα πξάγκαηα, αθνύ ε ςπρηθή καο θαηάζηαζε κεηαβάιιεηαη 

όηαλ αθνύκε ηέηνηα κνπζηθά έξγα).  

[…] Αληίζεηα νη κεισδίεο είλαη από κόλεο ηνπο κηκήζεηο εζώλ (40) θη απηό είλαη 

θαλεξό από ηε θύζε ησλ αξκνληώλ, πνπ όηαλ αιιάμνπλ, αιιάδνπλ καδί ηνπο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αθξναηώλ, ώζηε από ηελ αθξόαζή ηνπο λα δηεγείξνληαη δηάθνξα 

πάζε αλάινγα κε ηελ θαζεκηά ζηηο ςπρέο ησλ αθξναηώλ. [1340b] Έηζη από κηα 

ζξελεηηθή θαη θαηαζιηπηηθή αξκνλία πνπ νλνκάδεηαη «κημνιπδηθόο ηξόπνο» ε ςπρή 

ζξελεί θαη ληώζεη θαηάζιηςε, ελώ άιιεο αξκνλίεο, πνπ είλαη απαιόηεξεο, πξνθαινύλ 

ςπρηθή ραιάξσζε, όπσο νη παζεηηθόηεξεο. Μηα κέζε ςπρηθή θαηάζηαζε θαη κεγάιε 

γαιήλε θαηνξζώλεη λα πξνθαιέζεη κνλάρα «ν δώξηνο ηξόπνο» αξκνλίαο, θη ν θξπγηθόο 

ηξόπνο πξνθαιεί ελζνπζηαζκό. 

[…] Τν ίδην ζπκβαίλεη ζρεηηθά κε ηνπο ξπζκνύο. Άιινη δει. ραξίδνπλ γαιήλε ζηελ ςπρή 

θη άιινη ζπγθίλεζε. Άιινη έρνπλ γνξγόηεξεο θηλήζεηο θη άιινη ειεπζεξηόηεξεο. (10) Απ' 

απηά, ινηπόλ, γίλεηαη θαλεξό όηη ε κνπζηθή έρεη ηε δύλακε λα δηακνξθώλεη θάπσο ην 

ήζνο ηεο ςπρήο, θη αλ έρεη ηε δύλακε λα θαηνξζώλεη απηό, είλαη θαλεξό πσο πξέπεη λα 

ηελ θέξνπκε θνληά ζηνπο λένπο θαη λα ηνπο κνξθώζνπκε δηδάζθνληάο ηελ ζ' απηνύο
1
». 

                                               

                                                                               Αριστοτέλοσς Πολιτικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Μτφρ. Β. Μοςκόβθσ. 1989. Αριςτοτζλουσ Πολιτικά. Ι–ΙΙ. Ακινα: Νομικι Βιβλιοκικθ. 
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1. ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

 

Όια ηα παηδηά έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γηεζλείο 

πκβάζεηο, ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν θείκελν γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη ε ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΟΖΔ. 

Ζ χκβαζε απηή, πνπ ππνγξάθηεθε ην 1989 απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ξπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Σν 1992 έγηλε λφκνο θαη ζηελ Διιάδα  

(Νφκνο 2101, 1992).  

Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηιακβάλεη ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

δηθαησκάησλ: Πξνζηαζία φπσο θάζε κνξθήο θαθνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε, δηάθξηζε, 

ξαηζηζκφ. Παξνρέο ζην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα, ηελ 

ςπραγσγία. Σέινο ζηε ζπκκεηνρή δειαδή ζην δηθαίσκα ζηελ έθθξαζε γλψκεο, ζηελ 

πιεξνθφξεζε, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν.  

H πξψηε επθαηξία γηα ην παηδί λα ιεηηνπξγήζεη θνηλσληθά ζ‟ έλα επξχηεξν 

πεξηβάιινλ εθηφο απφ απηφ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην ζρνιείν. H επηηπρία ηνπ παηδηνχ 

ζην ζρνιείν εμαξηάηαη απφ ην αλ έρεη απηνπεπνίζεζε θαη ελδηαθέξνλ, απφ ην αλ 

γλσξίδεη ηη είδνπο ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή θαη πψο κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζηελ 

παξφξκεζε ηνπ, ψζηε λα ζπκπεξηθέξεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν. Όια απηά ην παηδί 

κπνξεί λα ηα θαηαθηήζεη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. ην άξζξν 29 ηεο χκβαζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαίλεηαη θαζαξά ζην πνπ πξέπεη λα απνζθνπεί ε 

εθπαίδεπζε ηνπ θάζε παηδηνχ. πγθεθξηκέλα ζην εδάθην 1.α. αλαθέξεηαη «Σηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ θαη ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή αλάπηπμε ησλ 

ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ» θαη ην εδάθην 

1.δ «Σηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνύ γηα κία ππεύζπλε δσή ζε κία ειεύζεξε θνηλσλία 

κέζα ζε πλεύκα θαηαλόεζεο, εηξήλεο, αλνρήο, ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη θηιίαο αλάκεζα 

ζε όινπο ηνπ ιανύο θαη ηηο εζληθηζηηθέο, εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη ζηα 

πξόζσπα απηόρζνλεο θαηαγσγήο». 
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Απηέο ηηο παξνρέο πξέπεη λα ηηο απνιακβάλνπλ φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ 

αλεμαξηήησο αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ 

θαίλνληαη ή ζε απηά πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Τπάξρνπλ 

παηδηά πνπ δηαθέξνπλ απφ άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηηο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο, 

ζηηο αλαπηπμηαθέο δεμηφηεηεο, ζηελ αθαδεκατθή παξνπζία, ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε, 

ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. 

Σα άηνκα µε ηέηνηνπ είδνπο απνθιίζεηο έρνπλ θαηά θαηξνχο νλνκαζηεί αλψκαια, 

απξνζάξµνζηα, ςπραλψµαια, δπζπξνζάξκνζηα, δχζθνια, πξνβιεκαηηθά, άηνκα µε 

δηαηαξαρέο ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, απνθιίλνληα. Πξφθεηηαη γηα 

νλνκαζίεο πνπ µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμαιείθνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ 

άιινπο πην δφθηµνπο φξνπο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή επαηζζεζία. 

ην λφκν 1566/1985
2
 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» ζην θεθάιαην Η‟ θαη άξζξν 32 απνθαινχληαη σο άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο. ην λφκν φκσο 3699/2008
3
 «Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ζην άξζξν 3 αλαθέξνληαη σο καζεηέο 

κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Ζ θηινζνθία ηνπ κε απνθιεηζκνχ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην θνηλφ ζρνιείν μεθίλεζε ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο Οπλέζθν. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

1989 θαζψο θαη κε ηε Γηαθχξεμε ηεο αιακάλθα ζηελ Ηζπαλία ην 1994. Σν 2009 

ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνιηηηθήο ηεο Unesco  (UNESCO, 2009). 

πγθεθξηκέλα ζην πξψην κέξνο  (UNESCO, 2009 ζει 8)  ππνγξακκίδνληαη νη 

ζεκειηψδεηο αξρέο φπσο ην ζρνιείν γηα φινπο θαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

ακνηβαίνη ζηφρνη. Ζ πξφζβαζε θαη ε πνηφηεηα δηαζπλδένληαη θαη αιιεινεληζρχνληαη. 

Καζψο θαη φηη ε πνηφηεηα θαη ε ηζφηεηα είλαη θεληξηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πλεθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ γηα φινπο. 

 

 

                                                           
2
 http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/n1566.pdf 

3
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-

%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf 
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1.1. Καηάηαξη Παιδιών με αναπηπίερ και ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ 

ανάγκερ 

 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3699/2008 «καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζεσξνύληαη όζνη γηα νιόθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο 

εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθώλ, λνεηηθώλ, 

γλσζηηθώλ, αλαπηπμηαθώλ πξνβιεκάησλ, ςπρηθώλ θαη λεπξνςπρηθώλ δηαηαξαρώλ νη 

νπνίεο, ζύκθσλα κε ηε δηεπηζηεκνληθή αμηνιόγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο. Σηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο όζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο όξαζεο (ηπθινί, ακβιύσπεο κε ρακειή όξαζε), 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξόληα κε 

ηάζηκα λνζήκαηα, δηαηαξαρέο νκηιίαο−ιόγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο όπσο 

δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζύλδξνκν 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθόηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνύ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο» (άξζξν 

3, παξάγξαθνο 1). ηε παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ζπλερίδεη  «Οη καζεηέο κε 

ζύλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ιόγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ιόγσ 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Σέινο 

ζηελ παξάγξαθν 3 επίζεο ζην ίδην άξζξν επηζεκαίλεηαη φηη θαη νη καζεηέο κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο αιιά θαη αλεπηπγκέλν ηαιέλην πνπ μεπεξλάεη θαηά 

πνιχ ην πξνζδνθψκελν γηα ηελ ειηθία ηνπο θαη εθείλνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Νφκνο 3699, 2008) . 

Σελ ίδηα θαηάηαμε βξίζθνπκε θαη ζην Υξεζηάθε  (Υξεζηάθεο, 2011 ζει 33-36)   ζε 

πην αλαιπηηθή φκσο κνξθή: 

 Άηνκα κε ειαηησκαηηθή φξαζε (visually handicapped).  Γηαθξίλνληαη ζε δχν 

νκάδεο: ζηα ηειείσο ηπθιά ή απιψο ηπθιά (blind), φπνπ ηα άηνκα απηά έρνπλ 

νπηηθή νμχηεηα, πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/10 ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ησλ αηφκσλ 

κε θπζηνινγηθή φξαζε, φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν ηεο ηπθιφηεηαο. ηα 
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κεξηθψο βιέπνληα ή ακβιχσπα (partially sighted), ησλ νπνίσλ ε νπηηθή 

νμχηεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 2/7 ηεο θπζηνινγηθήο φξαζεο. 

 Σα άηνκα απηά ρξεηάδνληαη εηδηθά κέζα θαη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Σν ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο ζε αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη  ην 

ζχζηεκα Braille. Έλα απηηθφ ζχζηεκα αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Δπηλφεζε ηνπ 

ηπθινχ  Louis Braille, απφ φπνπ έιαβε θαη ην φλνκά ηνπ. Απνηειείηαη απφ έλα 

«εμάζηηγκν» έμη αλάγιπθεο θνπθθίδεο, ηνπνζεηεκέλεο αλά ηξεηο ζε δχν 

ζηήιεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ θνπθθίδσλ αληηθαζηζηά ηα γξάκκαηα ηνπ 

αιθαβήηνπ. Οη ζπλδπαζκνί πνπ  ζρεκαηίδνληαη είλαη 63.  (Υηνπξέα, 2007( 4-6 

Ματνπ)) 

  Άηνκα κε ειαηησκαηηθή αθνή (hearing handicapped). Γηαθξίλνληαη ζε δχν 

νκάδεο: ζηα ηειείσο θσθά (deaf). ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε απψιεηα 

αθνήο είλαη πάλσ απφ 90 db (ληεζηκπέι). Καη ζηα κεξηθψο αθνχνληα ή 

βαξήθνα (partially hearing), φπνπ ε απψιεηα αθνήο θηάλεη έσο θαη 90 db. 

Σα άηνκα απηά δπζθνιεχνληαη ή πνιιέο θνξέο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ηεο 

λνεκαηηθήο γιψζζαο. Ζ θάζε ρψξα έρεη ηε δηθή ηεο λνεκαηηθή γιψζζα. Ζ 

λνεκαηηθή είλαη νπηηθν-θηλεζηαθή γιψζζα. Γηα λα απνδνζεί έλα λφεκα 

βαζίδεηαη ζηελ θίλεζε ηφζν ησλ ρεξηψλ φζν θαη ηνπ ζψκαηνο. Δπίζεο θαη ζηηο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Γηαζέηεη ιεθηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο γηα λα 

εθθξάζεη νπνηαδήπνηε αθεξεκέλε έλλνηα  (Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα, 

2001). 

 Τπεξεπθπή θαη ηαιαληνχρα άηνκα (gifted and talented).  απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ ηα άηνκα πνπ κεηά απφ αμηνιφγεζε ην επίπεδν επθπΐαο 

ηνπο δείρλεη βαζκφ λνεκνζχλεο 140 θαη άλσ ελψ θαη‟ άιινπο 131. Οη 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη 

θαηαλννχλ θαη καζαίλνπλ γλψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

κέρξη θαη ηέζζεξεηο ηάμεηο πην πάλσ απφ απηά. Γειαδή ε λνεηηθή ηνπο ειηθία 

κπνξεί λα είλαη θαη ηέζζεξα έηε κεγαιχηεξε απφ ηε ρξνλνινγηθή ηνπο. Αθφκα 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

θαζψο θαη ζηε θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή. 
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 Άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (mentally handicapped/ retarded). Σα άηνκα κε 

λνεηηθή πζηέξεζε είλαη άηνκα, πνπ ην επίπεδν επθπΐαο ηνπο, ζχκθσλα κε 

έγθπξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο λνεκνζχλεο, ζεσξείηαη θαηψηεξν ηνπ 

θαλνληθνχ θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: κε ειαθξά λνεηηθή 

πζηέξεζε. Σα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο απφ 50- 

55 έσο 70-75 πεξίπνπ. Σα άηνκα απηά κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ έλα 

ζρνιηθφ/εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη λα έρνπλ φθεινο απφ απηφ. Άηνκα κε 

κέζε λνεηηθή πζηέξεζε, φπνπ ν δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπο είλαη απφ 30-35 

κέρξη 50-55 πεξίπνπ. Σα άηνκα απηά δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ έλα 

θνηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα. Ζ κάζεζή ηνπο βαζίδεηαη ζε αηνκηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ζηνηρεησδψο παξαγσγηθά θαη λα δήζνπλ κε κεξηθή επηηήξεζε. Σέινο, κε 

βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, φπνπ εδψ ην επίπεδν επθπΐαο βξίζθεηαη θάησ απφ 

30- 35. Σα άηνκα δελ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

θαη λα σθειεζνχλ απφ απηφ. Ζ πιήξεο θξνληίδα ηνπο εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ άιινπο, φπσο ε νηθνγέλεηα ή θάπνην ίδξπκα. 

 Άηνκα κε θπζηθά ειαηηψκαηα ή αλαπεξίεο (physically handicapped). ε απηή 

ηελ θαηεγνξία είλαη εκθαλείο νη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, φπνπ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ρξεηάδνληαη δηεπζεηήζεηο ζην πεξηβάιινλ φπσο ξάκπεο. 

ηελ Διιάδα απφ ην 2012
4
  (Νφκνο 4067, 2012) ηζρχεη ν Νένο Οηθνδνκηθφο 

Καλνληζκφο. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ ζπγθθξηκέλνπ λφκνπ γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο δφκεζεο, επηβάιιεηαη κειέηε πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκεΑ 

(άξζξν 26, παξάγξαθνο 8 «εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ». 

 Άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην ιφγν (speech disorders), φπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή 

ρξεηάδεηαη εηδηθή βνήζεηα απφ ινγνπεδηθφ ή ινγνζεξαπεπηή ή θάπνηνλ 

εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ πξνβιήκαηνο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν νκάδεο: Άηνκα κε δπζθνιίεο νκηιίαο (speech difficulties) 

θαη ζε άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (reading and writing 

difficulties)  (Υξεζηάθεο, 2011). 

                                                           
4
 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR 
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ήκεξα θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην πνιιά βνεζήκαηα γηα φιεο ηηο δηαηαξαρέο 

ηνπ ιφγνπ. Γηα ηελ νκηιία ππάξρνπλ ηα ιαξπγγφθσλα. πζθεπέο φπνπ 

βνεζνχλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ιαξπγγεθηνκή (κεξηθή ή πιήξε). 

Αθφκα είλαη θαη νη ελνζρπηέο νκηιίαο φπνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα βνεζάλε ηφζν 

ηνπο λένπο φζν θαη ηνπο ειηθησκέλνπο φηαλ ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ηεο θσλήο. 

Οη ζπζθεπέο απηέο βνεζάλε αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη πνιχ ρακειή έληαζε 

θσλήο. Όζν γηα ηα βνεζήκαηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο ππάξρεη πνιχ κεγάιε 

πνηθηιία ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ. Όπσο ιαβέο γηα ην κνιχβη, ζηπιφ δαρηπιίδη, 

ζπνγγψδεο ιαβέο θαζψο θαη ςαιίδηα κε δχν ιαβέο. ηα βνεζήκαηα 

αλάγλσζεο εληάζζνληαη νη «δείθηεο αλάγλσζεο», κεγεζπληηθνί ζειηδνδείθηεο,  

ράξαθεο θαηο θαθνί θαζψο θαη ζσιελνεηδήο αγσγνί ήρνπ πνπ βνεζάλε ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λα αθνχζεη πην θαζαξά ηνπο ήρνπο θαη λα έρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ αλάγλσζε φζν ζηελ πξνθνξά αιιά θαη ζηελ 

απαγγειία. 

 Άηνκα ζπλαηζζεκαηηθά δηαηαξαγκέλα θαη θνηλσληθά δπζπξνζάξκνζηα 

(emotionally disturbed and socially maladjusted) ή παηδηά κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (behavioural problems). Δδψ παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπρλά δπζθνιίεο κάζεζεο. 

 Άηνκα κε δπζθνιίεο κάζεζεο (learning difficulties/ disabilities). Σα παηδηά κε 

δπζθνιίεο κάζεζεο θνηηνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν, αιιά παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο είηε ζε θάπνηα καζήκαηα, είηε ζε φια. Υξήδνπλ ζπζηεκαηηθή 

δηδαθηηθή ππνζηεξηθηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα εμειηρζνχλ νκαιά θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά. Μηα εηδηθή 

καζεζηαθή δπζθνιία ζεσξείηαη ε δπζιεμία  (Υξεζηάθεο, 2011). 

Ζ Γπζιεμία ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Δηαηξεία Γπζιεμίαο  (Definition of 

Dyslexia, 2002) θαζψο θαη κε ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη 

Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο  (Definition of Dyslexia, 2008)  είλαη κία εηδηθή 

καζεζηαθή δπζθνιία λεπξνινγηθήο πξνέιεπζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή ή άπηαηζηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ,  ζηελ θησρή 

ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο θαζψο θαη ζηελ θαθή νξζνγξαθία. Οη 

δπζθνιίεο απηέο πξνθχπηνπλ ζπλήζσο  απφ έιιεηκκα ζε θσλνινγηθά ζηνηρεία 

ηεο γιψζζαο πνπ ζπρλά είλαη ε κε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζην ρψξν ηεο 

ηάμεο ζε ζρέζε κε άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο.  Γεπηεξνγελείο ζπλέπεηα είλαη 
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λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ θαζψο θαη 

κεησκέλε αλαγλσζηηθή εκπεηξία πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ιεμηινγίνπ αιιά θαη ην ππφβαζξν ηεο γλψζεο. Έηζη γηα λα κπνξέζεη λα 

ππάξμεη κία απνηειεζκαηηθή κάζεζε ζε έλα παηδί κε δπζιεμία ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε: ην πψο λα καζαίλεη ην θάζε παηδί, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

θαζψο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ πξνθίι  (Reid, 2009). 

 Άηνκα κε δηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο- άηνκα κε απηηζκφ (autistic children).   

Ο απηηζκφο, είλαη κηα ηζφβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Μία δηαηαξαρή, πνπ 

εκπνδίδεη ηα άηνκα λα θαηαλννχλ ζσζηά φζα βιέπνπλ, φζα αθνχλ θαη γεληθά 

φζα αηζζάλνληαη. Όιν απηφ, έρεη σο απνηέιεζκα ηα άηνκα απηά, λα 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Σζηλαξέιεο, 2013).      

Υξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί, φηη «ππάξρνπλ αθόκε θαη ζήκεξα δηάθνξεο 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο, επεηδή αξρηθά δηαγλώζζεθαλ σο ζύλδξνκα, ζπλερίδνπλ λα 

απνθαινύληαη ζύλδξνκα, ελώ δελ είλαη.  Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, είλαη ε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο. Γηα ρξόληα νη εηδηθνί θαη νη 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν εκπιεθόκελνη, απνθαινύζαλ ηε δηαηαξαρή Απηηζηηθό 

Σύλδξνκν»  (Σζηλαξέιεο, 2013 ζει 412). 

 Άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο ή πνιιαπιά ειαηηψκαηα (multiply 

handicapped). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα άηνκα κε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία αλαπεξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηπθινθψθσζε. ηελ θαηεγνξία απηή 

ηα άηνκα ζπγθξνηνχλ ηελ πην δχζθνιε νκάδα απφ θνηλσληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή άπνςε  (Υξηζηάθεο, 2011). 

Μία ραξαθηεξεζηηθή πεξίπησζε είλαη ε Helen Keller  (ηπθινθσθή), ην 

πξψην άηνκν κε απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ πήξε πηπρίν θαιψλ ηερλψλ 

(Bachelor of Arts).   

 

Καηά ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 

1948, φινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειέπζεξνη θαη ίζνη ηφζν ζηα δηθαηψκαηα φζν θαη 

ζηελ αμηνπξέπεηα  (Σζηλαξέιεο, 2013). Σν ίδην πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο .Να ππάξρεη έλα «ζρνιείν γηα φινπο» φπνπ ζα εθπαηδεχνληαη φια ηα 
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παηδηά θαη δελ ζα δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο εμαηηίαο ηεο λνεηηθήο, γισζζηθήο, 

ζσκαηηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο ηδηαηηεξφηεηαο. 
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1.2. Γομέρ Δκπαίδεςζηρ ηων ΑμεΑ 

 

1.2.1. Δςπωπαϊκά σολεία  

 

ηα επξσπατθά ζρνιεία ππάξρεη ε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ λέα πνιηηηθή ηάζε ηεο Δπξψπεο βαζίδεηαη ζηελ 

ελζσκάησζε. Πνιιέο θνξέο φκσο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη θαη ηφζν ελζαξξπληηθά 

γηαηί ππάξρνπλ ειιείςεηο. 

Σν δήηεκα ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο  ζηνλ επξσπατθφ ρψξν είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ην δήηεκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Γειαδή ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθνξέο ζηα ζρνιεία, ζηηο ηάμεηο αιιά θαη ζην πξφγξακκα.  

Ο Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Δηδηθή αγσγή θαη ηελ Δληαμηαθή Δθπαίδεπζε  

(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2014) επεζήκαλε 

πέληε βαζηθά κελχκαηα πνπ κε βάζε απηά ζα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε Δληαμηαθή 

Δθπαίδεπζε  φζν ην δπλαηφλ πην θαιά γίλεηαη.  

Πξψην βαζηθφ κήλπκα ζεσξείηαη ην «ηαρχηεξν δπλαηφλ». Γειαδή αλαθέξεηαη ζηελ 

πξψηκε αλίρλεπζε θαη αμηνιφγεζε, ζηελ πξφσξε παξέκβαζε θαη ζηελ έγθαηξή ηειηθά 

ππνζηήξημε. Όιν απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε κίαο εμ απηψλ. Δπίζεο ν ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη 

βαζηθφο. 

Σν δεχηεξν κήλπκα είλαη «ε εληαμηαθή εθπαίδεπζε σθειεί ηνπο πάληεο». ηφρνο 

είλαη ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο φιν 

απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ζηήξημε απφ φιε ηελ θνηλφηεηα (καζεηέο θαη γνλείο). 

Απαξαίηεηε είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ θνηλφηεηαο θαη ζρνιείνπ. Σέινο πξέπεη λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηελ νξνινγία, ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο αμίεο. 

Σξίην κήλπκα «επαγγεικαηίεο κε πςειή εηδίθεπζε». Ο φξνο απηφο θαιχπηεη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βαζηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε. 

Αθφκα ην πξνθίι, ηηο αμίεο θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο ηηο 
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απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξφζιεςε, ηηο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη ηε 

δηθηχσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

πξνεηνηκάδνληαη φηη ζα είλαη εθπαηδεπηηθνί γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Με ζεβαζκφ ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ππνζηήξημε ζε φινπο ηνπο καζεηέο.  

Σν ηέηαξην κήλπκα είλαη «ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθνί 

κεραληζκνί».  Καιφ ζα είλαη λα παξαθνινπζείηαη θαη λα ππνινγίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ ηα ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα λα 

δηνρεηεχνληαη ζε επηηπρεκέλεο πξνζεγγίζεηο. 

Πέκπην θαη ηειεπηαίν κήλπκα είλαη «αμηφπηζηα δεδνκέλα». Οη θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο ρξεηάδνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλνπλ 

ζρεηηθά µε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

 

1.2.2. Διδική Δκπαίδεςζη ζηην Δλλάδα 

 

ηελ Διιάδα  ε Δληαμηαθή Δθπαίδεπζε  ιεηηνπξγεί ζε κηθξφ βαζκφ. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γίλεηαη ζε ζρνιεία 

γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε απηνηειείο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο. 

ην λφκν Δηδηθή  Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Νφκνο 3699, 2008) ζην θεθάιαην 1, άξζξν 6 βιέπνπκε 

αλαιπηηθά ηηο ζρνιηθέο δνκέο.  

ε ζρνιεία γεληθήο αγσγήο: 

 ε ζρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε ήπηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο). 

 ε ζρνιηθή ηάμε γεληθνχ ζρνιείνπ κε παξάιιειε ζηήξημε – ζπλεθπαίδεπζε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ (Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο). 
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 ε εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα Σκήκαηα Έληαμεο (ΣΔ) 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα ζρνιεία γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

κε δχν (2) δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνγξακκάησλ: 

i) Κνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα γηα ηνπο καζεηέο κε επηφηεξεο 

κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

ii) Δμεηδηθεπκέλν νκαδηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηεπξπκέλνπ 

σξαξίνπ, γηα καζεηέο κε ζνβαξφηεξεο κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

πλήζσο ζηα ηκήκαηα έληαμεο θνηηνχλ καζεηέο κε δπζιεμία. 

ε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο: 

 ε απηνηειείο ΜΔΑΔ (ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο). 

 ε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε λνζνθνκεία, θέληξα 

απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ, ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ ή 

κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο.  

Καη‟ νίθνλ εθπαίδεπζε: 

 Με δηδαζθαιία ζην ζπίηη γηα ζνβαξά βξαρπρξφληα ή ρξφληα πξνβιήκαηα 

πγείαο πνπ δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε θαη θνίηεζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  
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2. Ζ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε κνπζηθή δελ είλαη κηα παγθφζκηα γιψζζα αιιά έλα 

παγθφζκην θαηλφκελν. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη γλσξίδνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

αγαπνχλ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο γιψζζεο, έηζη φπσο αθξηβψο γίλεηαη κε ηηο 

νκηινχκελεο γιψζζεο θαη δηαιέθηνπο. Κακηά κνπζηθή γιψζζα δελ είλαη αλψηεξε ζε 

αμία απφ θάπνηα άιιε. Όηαλ ε κνπζηθή δελ καο ζπγθηλεί ή δελ ηελ θαηαιαβαίλνπκε, 

απηφ κπνξνχκε λα ην εμεγήζνπκε φηη «δελ μέξνπκε ηε γιψζζα ηεο». 

Ζ γιψζζα ηεο κνπζηθήο καζαίλεηαη κέζα απφ ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ε νπνία 

ππήξρε απφ πάληα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

2.1. ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ  

 

Ζ κνπζηθή γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζεσξείην ην νπζηαζηηθφηεξν κέξνο ηεο 

κφξθσζεο ηνπο. Ο πξαγκαηηθά κνξθσκέλνο άλζξσπνο είρε κνπζηθή παηδεία θαη 

γλψξηδε ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ν 

Θεκηζηνθιήο παξαδερφηαλ πσο ε κφξθσζήο ηνπ ήηαλ ειιηπήο γηαηί δελ είρε κάζεη λα 

παίδεη θαιά θηζάξα. 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ζηα Πνιηηηθά, ε κνπζηθή πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηνπο 

λένπο, γηαηί παξέρεη ςπραγσγία θαη μεθνχξαζε, γηαηί είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθή ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαζψο θαη γηαηί ζπκβάιιεη ζηε δηαλνεηηθή θαη 

αηζζεηηθή απφιαπζε θαη θαιιηέξγεηα  (Αξηζηνηέιεο). 

Ο Πιάησλαο ζηελ Πνιηηεία ιέεη ραξαθηεξηζηηθά  «… δελ είλαη γη’ απηόλ ην ιόγν, 

αγαπεηέ Γιαύθνλ, πνπ ε κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη ζεκαληηθόηαηε, γηαηί ν ξπζκόο θαη ε 

αξκνλία εηζδύνπλ βαζηά ζηα κύρηα ηεο ςπρήο θαη αζθνύλ ζε απηήλ ηζρπξόηαηε 

επίδξαζε, θέξλνληαο καδί ηνπο ην σξαίν θαη πξνζθέξνληαο νκνξθηά, αλ θαλείο 

εθπαηδεπηεί ζσζηά,αλ όκσο όρη, ην αληίζεην;…»   (Πιάησλ, Πνιηηεία - Ζ παηδαγσγηθή 

ζεκαζία ηεο κνπζηθήο γηα ηελ αξκνληθή πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ θπιάθσλ 401b-

403c). 

ηνλ Πξσηαγφξα (326a-b) θαίλεηαη πάιη θαζαξά ε ζεκαληηθφηεηα ηεο κνπζηθήο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Αλαθεξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο δαζθάινπο κνπζηθήο/ 
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θηζαξσδνχο «θάλνπλ φηη κπνξνχλ, γηα λα γίλνπλ νη λένη θξφληκνη θαη λα κελ θάλνπλ 

θαλέλα θαθφ. Κνληά ζ‟ απηά, αθνχ ηνπο καζαίλνπλ ηελ ηέρλε ηεο ιχξαο, ζηε 

ζπλέρεηα ηνπο δηδάζθνπλ πνηήκαηα άιισλ πάιη θαιψλ πνηεηψλ (ησλ ιπξηθψλ) 

ηαηξηάδνληαο ηε κνπζηθή ηνπο ζηε θσλή ηεο ιχξαο. Έηζη, ππνρξεψλνπλ ηνπο ξπζκνχο 

θαη ηηο αξκνλίεο λα ζπγγελέςνπλ κε ηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα γίλεη πην ήξεκν 

θαη πην ρξήζηκν ζηα ιφγηα θαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ. Όιε ε δσή ηνπ αλζξψπνπ έρεη 

αλάγθε απφ ηηο ράξεο ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο αξκνλίαο»  (Πιάησλ, Πξσηαγφξαο 324d-

328d).  

2.1.1. ΑΘΖΝΑ 

 

Απφ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ νη γηνί ησλ εχπνξσλ Αζελαίσλ πξέπεη λα κνξθσζνχλ. 

χκθσλα κε ηελ Κελίγθ  (Κελίγθ, 2010)(Κελίγθ, 2010) ηα ζηέιλνπλ ζηα ζπίηηα ησλ 

μαθνπζηψλ δαζθάισλ κηαο θαη δελ ππήξραλ ζρνιεία κε ηε ζεκεξηλή κνξθή. Πξψηε 

κέξα ζην «ζρνιείν» ν κηθξφο πήγαηλε κε ηελ ζπλνδεία ηνπ «παηδαγσγνχ ηνπ» ηνπ 

δνχινπ δειαδή πνπ ηνλ είρε κεγαιψζεη θαη ζα ηνλ ζπλφδεπε φπνπ πήγαηλε. Ο 

«παηδαγσγφο» θνπβαινχζε ζαλ ζρνιηθή ηζάληα ηνλ άβαθα (έλα απιφ εξγαιείν γηα λα 

κάζεη ν καζεηήο λα κεηξάεη), ηε ιχξα, ηνλ απιφ, ην κειάλη, ηε γξαθίδα, ηνλ πήρε 

δειαδή ηνλ ράξαθα, πήιηλα πηλάθηα θαη θνκκάηηα απφ πάππξν. Πξψηα πεγαίλνπλ ζην 

ζπίηη ηνπ γξακκαηηζηή έπεηηα ηνπ θηζαξσδνχ θαη ηέινο ζηνλ παηδνηξίβε δειαδή ηνλ 

δάζθαιν ηεο γπκλαζηηθήο. 

ην ζπίηη ηνπ θηζαξσδνχ νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα ηξαγνπδνχλ θαη λα παίδνπλ 

κνπζηθά φξγαλα. Μαζαίλνπλ λα παίδνπλ αθνχγνληαο ηνλ δάζθαιν θαη κηκνχκελνη ηηο 

θηλήζεηο ηνπ κηαο θαη δελ ππάξρνπλ παξηηηνχξεο
5
. Οη αζθήζεηο ήηαλ θνπξαζηηθέο θαη 

απαηηεηηθέο. Όινη ιαρηαξνχζαλ λα θηάζεη ε ζηηγκή πνπ ζα αθνχζνπλ πνίεζε κε 

κνπζηθή. 

«Τν κάζεκα ηε κνπζηθήο: ν καζεηήο αθνύεη ηνλ δάζθαιν θαη κηκείηαη ηηο θηλήζεηο ηνπ. 

Τνπ αξέζεη ε κνπζηθή όζν θαη ζηνλ ζεό Εξκή, ν νπνίνο όηαλ ήηαλ κσξό μέθπγε από ηελ 

θνύληα ηνπ θη έθηηαμε ηελ πξώηε ιύξα. Φξεζηκνπνίεζε ην θαύθαιν κηαο ρειώλαο θαη 

εθηά ρνξδέο από έληεξα ηαύξνπ»  (Κελίγθ, 2010 ζει 30). 

                                                           
5
 Παρτιτοφρα: ςελίδα χαρτιοφ (ςυνικωσ με πεντάγραμμο) πάνω ςτθν οποία ζχει γραφεί με ειδικά 

ςφμβολα (νότεσ) ζνα μουςικό ζργο. *Λεξικό Σριανταφυλλίδθ+ 
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«Τν κάζεκα ηεο σδηθήο: ν λεαξόο καζεηήο ηξαγνπδάεη κε ηε ζπλνδεία δηπινύ απινύ. Ο 

απιόο απηόο κνηάδεη πνιύ κ’ εθείλνλ πνπ έθηηαμε ε ζεά Αζελά. Οη άιινη ζενί ηελ 

θνξόηδεπαλ έηζη πνπ θνύζθσλε ηα καγνπιά ηεο θαζώο έπαηδε θαη έηζη ηνλ πέηαμε 

καθξηά από ηνλ Όιπκπν»  (Κελίγθ, 2010 ζει 31). 

Σα θνξίηζηα παξακέλνπλ ζην ζπίηη θαη κάζαηλαλ ηα βαζηθά δειαδή γξαθή, 

αλάγλσζε, ηξαγνχδη θαη ρνξφ. 

2.1.2. ΠΑΡΣΖ 

 

ηελ πάξηε δελ ζα ελζαξξπλζεί ε ίδξπζε ζεάηξσλ θαη θηινζνθηθψλ ζρνιψλ αιιά 

ππήξρε ζε κεγάιε ππφιεςε ε πνίεζε θαη θπξίσο ε κνπζηθή . Σα ηξαγνχδηα ήηαλ 

ηέηνηα ψζηε λα θεληξίδνπλ θαη λα δηεγείξνπλ ηελ ςπρή ηνπο αιιά θαη λα ηνπο 

εκπλένπλ ελζνπζηαζκφ θαη φξεμε γηα δξάζε. 

Ο Πινχηαξρνο (Πινχηαξρνο κηθ. Ράπηεο, 2012) αλαθέξεη γηα ηε ζέζε ηεο κνπζηθήο 

ζηελ αγσγή ησλ λέσλ πσο νη παξηηάηεο έδεηρλαλ κεγάιε επηκέιεηα γηα ηελ σδηθή 

θαη κνπζηθή αγσγή. Σα ηξαγνχδηα ηνπο ήηαλ ηέηνηα ψζηε απφ ηελ κία λα θεληξίδνπλ 

θαη λα μεζεθψλνπλ ηελ ςπρή ηνπο θαη απφ ηελ άιιε λα εκπλένπλ ελζνπζηαζκφ θαη 

νξκή γηα δξάζε. Οη ζηίρνη ησλ ηξαγνπδηψλ ήηαλ απινί θαη αλαθεξφηαλ απζηεξά ζε 

πξάγκαηα ζνβαξά θαη εζνπιαζηηθά. Σα πεξηζζφηεξα ήηαλ εγθψκηα ησλ θνλεπζέλησλ 

ππέξ ηεο πάξηεο. Τπήξραλ φκσο θαη θαηεγνξίεο θαηά ησλ ιηπνηαθηψλ. Δπίζεο νη 

ζηίρνη πεξηείραλ ππνζρέζεηο θαη πεξεθάληα γηα ηελ αξεηή κε ηξφπν πνπ ηαίξηαδε ζε 

θάζε ειηθία. 
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2.2. ΒΤΕΑΝΣΗΟ 

 

Σν βπδαληηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηφζν ζηε δνκή ηνπ φζν θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζπλέρηζε ηελ ειιεληζηηθή παξάδνζε.  

Απνηεινχληαλ απφ ηξεηο θχθινπο ζπνπδψλ: ηελ πξνπαηδεία ή ηεξά γξάκκαηα 

(ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε), ηελ εγθχθιην παηδεία (κέζε εθπαίδεπζε) θαη ηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε. 

Σν κάζεκα ηεο κνπζηθήο ην βξίζθνπκε ζην δεχηεξν θχθιν. Δδψ πεξηιακβαλφηαλ ε 

ηεηξαθηχο ησλ καζεκάησλ. Γειαδή απνηεινχηαλ απφ ηέζζεξα καζήκαηα ηελ 

αξηζκεηηθή, ηε κνπζηθή, ηε γεσκεηξία θαη ηελ αζηξνλνκία. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή 

αληίιεςε αλάγεηαη ζηελ θιαζηθή Διιάδα. Όπσο απαξηζκεί ν Πιάησλ ζηελ Πνιηηεία 

ηηο ηέζζεξεηο επηζηήκεο ηεο ηεηξαθηχνο. Γειαδή γξάθεη «ε θξνχξεζε ηεο Πφιεσο 

γίλεηαη απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί πνιχ θαιά δηα ηεο κνπζηθήο, 

αξηζκεηηθήο, γεσκεηξίαο θαη αζηξνλνκίαο»  (Λπκπέξεο, 2013). 

2.3. 18
ορ

 και 19ορ αιώναρ 

 

Ζ πξψηε απφπεηξα δεκηνπξγίαο κηαο κνπζηθνπαηδαγσγηθήο κεζφδνπ πνπ 

παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο πεξί κνπζηθήο βιέπνπκε λα εκθαλίδνληαη ζην έξγν 

Αηκίιηνο [Emile 1762]  ηνπ Jean Jacques Roueeeau. Ο Roueeeau ηνλίδεη φηη είλαη 

αλαγθαίν ε «κνπζηθή εκπεηξία» λα πξνυπάξρεη ηεο κνπζηθήο αλάγλσζεο. Αθφκα 

δίλεη βαξχηεηα ζηνλ απηνζρεδηαζκφ αιιά θαη ζηελ επραξίζηεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κάζεζεο  (Αλδξνχηζνο, 2012). 

ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αη. πεξίπνπ ην θίλεκα ησλ Galin, Paris θαη Chevé [Galin – Paris – 

Chevé movement] ζηε Γαιιία άιιαμε ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βνήζεζε πνιχ ζηελ εμάπισζε ηεο 

κνπζηθήο φρη κφλν ζηε Γαιιία αιιά θαη ζηελ Αγγιία. Ο John Curwen [Αγγιία 1816- 

1880] πηνζεηεί κέξνο ηεο κεζφδνπ θαη εμειίζζεη έλα ζχζηεκα κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο. Σν ηνληθφ ζνι-θα πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ε λέα δηδαζθαιία ηεο 

ζεκεηνγξαθίαο εθ πξψηεο φςεσο.    
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2.4. 20
ορ

 αιώναρ 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο κνπζηθήο ηνλ 19
ν
 αη ήηαλ ε παξαγσγή ηερληθά άξηησλ 

εθηειεζηψλ κνπζηθήο. Απφ ηηο αξρέο φκσο ηνπ 20
νπ

 αη θαη έπεηηα ζπληειείηαη κηα 

κεγάιε αιιαγή ηφζν ζηε θηινζνθία ηεο κνπζηθήο παηδαγσγηθήο φζν θαη ζηε 

ζεκαηνινγία. ηφρνο γίλεηαη ε δεκηνπξγία κνπζηθά αλεπηπγκέλσλ αηφκσλ. ηνπο  

κεγαιχηεξνπο κνπζηθνχο παηδαγσγνχο πνπ επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηελ επηζηήκε ηεο 

κνπζηθνπαηδαγσγηθήο θαηαηάζζνληαη νη: Émile Jaques-Dalcroze  (1865-1950) 

Διβεηφο  [Ρπζκηθή, Κηλαηζζεζία, Πνιπαηζζεηεξηαθή Μάζεζε], Carl Orff (Γεξκαλία 

1895-1982) [Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή Orff / Μνπζηθή – Κίλεζε – Λφγνο] θαη ν 

Zoltán Kodály (1882-1967) κνπζηθνπαηδαγσγφο ηεο Οπγγαξίαο [ην Παξαδνζηαθφ 

Σξαγνχδη σο Παηδαγσγηθφ Μέζν]  (Σξηράθε, 2015). 

2.5. ΖΜΔΡΑ 

 

Οη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θπξίαξρε ηάζε θαη δεκνθηιή πξαθηηθή ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Μέζα απφ ηηο δηεπηζηεκνληθέο εθαξκνγέο θαη ηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ε έληαμε 

ηεο κνπζηθήο ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα φισλ ησλ καζεκάησλ ζπληζηά δεκηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε ε νπνία εληζρχεη ηνλ ελζνπζηαζκφ αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο πνιιέο θνξέο αηθληδηάδεη ηνλ δάζθαιν κε ηα εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηά ηεο. Ηδηαίηεξα φηαλ νη καζεηέο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ακέηνρνη ή 

αδηάθνξνη  (Υξπζνζηφκνπ, 2005). 

χκθσλα  κε ηε Υξπζνζηφκνπ ε κνπζηθή βνεζάεη ζηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 

Μέζσ ηεο κνπζηθήο αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο κε πξαθηηθφ 

θαη άκεζν ηξφπν. Αθφκα αλαπηχζζεηαη ε δεμηφηεηα ζθέςεο θαη ε θνηλσληθφηεηά ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο βνεζάεη θαη ζηελ θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ 

κνπζηθή δηεπθνιχλεη ηε δηδαζθαιία πνιιψλ παξάιιεισλ ζεκάησλ. Σέινο ε 

ελζσκάησζε ηεο κνπζηθήο ζε άιια καζήκαηα «ηα δσληαλεχεη», κε απνηέιεζκα λα 

αληηκεησπίδνληαη κε πην «νιηζηθφ» ηξφπν.   
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3. ΜΟΤΗΚΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο Μνπζηθήο ζηελ Δηδηθή Παηδαγσγηθή έρεη δηηηφ ξφιν, ηφζν 

εθπαηδεπηηθφ, φζν θαη ζεξαπεπηηθφ. Οθείινληαο λα ιακβάλεη πάληα ππφςε ηφζν ηηο 

αηνκηθέο πξνυπνζέζεηο φζν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη λα ηνλ 

ηνπνζεηνχλ ζην θέληξν ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Ο ξφινο ηεο κνπζηθήο 

ζην ρψξν απηφ είλαη ζπλνδεπηηθφο, ππνζηεξηθηηθφο θαη βνεζεηηθφο. Γελ πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη νη κνπζηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ αιιά λα ειέγρνληαη νη αληηδξάζεηο 

θαη ην πψο ν θάζε καζεηήο βηψλεη ηε κνπζηθή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο κέζν 

επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ  (Καξηαζίδνπ, 2004). 

 

3.1. ΑΡΥΑΗΟΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ 

 

Ζ κνπζηθή απφ ηελ αξραηφηεηα επηδξά ζεξαπεπηηθά ζηνπο αλζξψπνπο. Σνπο 

απαιιάζζεη απφ ηνλ πφλν είηε απηφο είλαη ζσκαηηθφο είηε είλαη ςπρηθφο.  

ηελ Αίγππην ζε ηαηξηθνχο παπχξνπο ηνπ 1500 π.Υ. πνπ αλαθαιχθζεθαλ ην 1899, 

θαίλεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ είρε ε  κνπζηθή ζε φηη αθνξά ηελ γνληκφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ. ηε Μεζνπνηακία νη επνρέο ζπλδένληαη κε ηε κνπζηθή θαη είραλ 

επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο. ηελ Αθξηθή πίζηεπαλ φηη ν θάζε άλζξσπνο 

είρε έλαλ ηδηαίηεξν ήρν. Έηζη νη κάγνη-γηαηξνί φηαλ αλαθάιππηαλ απηφλ ηνλ ήρν 

κπνξνχζαλ λα ζεξαπεχζνπλ ηνπο αζζελείο  (Γεσξγηάδε, 2007). 

ηελ Αξραία Διιάδα επίζεο βιέπνπκε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζεξαπεπηηθά ηε κνπζηθή. 

Οη Ππζαγφξεηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κνπζηθή γηα ηελ «ζεξαπεία ςπρηθψλ 

παζήζεσλ». Οη ηδηφηεηεο ηεο κνπζηθήο γηάηξεπαλ δπλαηέο ζπγθηλήζεηο θαη πάζε, 

θαηαζηάζεηο κειαγρνιίαο. Γεληθά θάζε είδνο «ςπρνδηαλνεηηθήο» θαη «λεπξνςπρηθήο 

αλσκαιίαο». πγθεθξηκέλα νη Ππζαγφξεηνη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. Μέζα απφ άζκαηα θαη έξγα γηα ιχξα, ην πξσί ηνπο βνεζνχζε λα μεπεξάζνπλ 

ηελ λσρέιεηα ηνπ χπλνπ θαη λα θαηαθέξνπλ λα είλαη δξαζηήξηνη φιε ηελ εκέξα. Σν 

βξάδπ επίζεο πξηλ απφ ηνλ χπλν ηνπο βνεζνχζε λα απνθνξηηζηνχλ απφ ηα 
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πξνβιήκαηα ηεο εκέξαο θαη λα θαηαθέξνπλ λα έρνπλ έλα ζσζηφ χπλν  

(Παπαδνπνχινπ, 2003). 

ηε Ρσκατθή επνρή, κέζα απφ ηε πξαγκαηεία Πεξί ζπκνχ, ν ελέθαο (δάζθαινο θαη 

ζχκβνπινο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Νέξσλα) αλαξσηηέηαη «Πνηνο δελ γλσξίδεη φηη 

ην κηθξφ θέξαο θαη ε ηξνκπέηα πξνθαινχλ ςπρηθή δηέγεξζε, ελψ ηα λαλνπξίζκαηα 

γαιελεχνπλ ηελ ςπρή θαη θέξλνπλ ηνλ χπλν». ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ν 

Ρφκπεξη Μπάξηνλ ζην ζχγγξακκά ηνπ «Αλαηνκία ηεο Μειαγρνιίαο» [Ομθφξδε 

1632] θαηαγξάθεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κηαο θαη ν ίδηνο έπαζρε απφ κειαγρνιία   «Σν 

άθνπζκα ηεο ηξνκπέηαο, ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θφξλνπ, ηνπ ρνξεπηηθνχ ηξαγνπδηνχ, ελφο 

αγνξηνχ πνπ δηαζρίδεη ηα ραξάκαηα ηνπο δξφκνπο, φια απηά πνπ κεηαβάιινπλ ηε 

δηάζεζε, δίλνπλ δσή θαη ραξά ζηνλ αζζελή πνπ έκεηλε άππλνο φιε λχρηα»  

(Γεσξγηάδε, 2007). 

 

3.2. ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ 

 

Ζ κνπζηθή σο κάζεκα είλαη εληαγκέλε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απφ ηελ επνρή 

ηεο Αξραηφηεηαο. Απφ ηελ Αξραία Διιάδα κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρεη ζρεδφλ ζε φια 

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θφζκνπ. 

ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ηελ βιέπνπκε λα εληάζζεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα απφ ην 1800. Σα πξνγξάκκαηα απηά απεπζπλφηαλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο 

ή εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Fang, 2009). 

ηηο πξψηεο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε ηππηθήο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κνπζηθή ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ήηαλ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο ή 

λνεηηθήο πζηέξεζεο. Ο ιφγνο ηεο έληαμεο ηεο κνπζηθήο  ζην πξφγξακκα, ήηαλ γηα λα 

κπνξέζεη κέζσ ηεο κνπζηθήο λα δηεπθνιπλζεί ην κάζεκα θαη λα ππάξμεη ελίζρπζε 

ησλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε δηαγλσζηηθέο θαη 

θιηληθέο αμηνινγήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ελίζρπζε ησλ αδπλακηψλ ησλ παηδηψλ 

(Wigram & Gold, 2006). 
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Ζ χπαξμε ηεο κνπζηθήο ζην εθπαηδεπηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

ηειηθά απνδεηθλχεηαη φηη απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο (Adamek & Darrow, 2010).      

χκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) 

θαη Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..) εηδηθήο αγσγήο  (ΤΠΔΠΘ & Π.Η., 

2004) ζηελ Διιάδα θαίλεηαη θαη εδψ μεθάζαξα ν δηηηφο ξφινο ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.  Ζ κνπζηθή σο απηφλνκνο ηνκέαο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο έρεη ζηφρν λα θαιιηεξγεζνχλ κνπζηθέο δεμηφηεηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο 

θαη δηάθξηζεο ησλ ήρσλ. Γεμηφηεηεο εμεηδίθεπζεο ειέγρνπ ηεο θσλήο θαη ησλ 

νξγάλσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη θαηαλφεζε ησλ κνπζηθψλ ηδεψλ. Μέζα απφ 

απηέο ηηο κνπζηθέο δεμηφηεηεο επηδηψθεηαη λα επέιζεη θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη επαηζζεζίαο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο νη καζεηέο λα θαηαθέξνπλ λα 

αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο    θαηαλφεζεο θαη απφιαπζεο ηεο κνπζηθήο. Σέινο λα 

θαηαθέξνπλ λα απειεπζεξψζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ο δεχηεξνο ξφινο 

ηεο κνπζηθήο ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ε επεξγεηηθή 

επίδξαζε πνπ επηθέξεη θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην Γ.ΔΠ.Π. θαη Α.Π.. εηδηθήο αγσγήο: 

 ηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, νκαδηθφηεηαο  θαη ζηελ αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

 ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεηζαξρίαο.  

 ηε γλσξηκία θαη εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ.  

 ηελ ελδπλάκσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο επηλνεηηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα αλάιπζε 

θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ εθιεπηχλνληαο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κλήκεο.  

 ηελ αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο. 
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3.3. ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΖ 

 

ηελ Δηδηθή Παηδαγσγηθή βιέπνπκε ηελ ζπλχπαξμε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

ζεξαπεία. Μέζα απφ ηε δηαιιαθηηθφηεηα θαη θαζψο ε κία ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε 

έρνπκε σο απνηέιεζκα ηελ θαιπηέξεπζε ησλ δσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Πην αλαιπηηθά κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, ε ζεξαπεία απνθηά παηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα. Όιν απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ 

καζεηή λα έξζνπλ ζ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επηθνηλσλίαο. Ζ εθπαίδεπζε πάιη απφ 

ηε κεξηά ηεο ιακβάλεη απφ ηελ ζεξαπεία, ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ρψξν 

θαζψο θαη κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά  (Καξηαζίδνπ, 

2004). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο δηαθξίλεηαη ζε δχν 

δηαζηάζεηο. ηελ παηδαγσγηθή θαη ζηελ ζεξαπεπηηθή δηάζηαζε. Υσξίο βέβαηα λα 

κπνξεί λα ππάξμεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο κηαο θαη ηα φξηα είλαη πνιχ ζηελά. ηε 

παηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε ε κνπζηθή κεηαθέξεη κνπζηθέο γλψζεηο. Ο θχξηνο ζηφρνο 

είλαη νη καζεηέο λα κάζνπλ ην αληηθέηκελν ηεο κνπζηθήο. Αληίζεηα ζηελ ζεξαπεπηηθή 

δηάζηαζε ν ζηφρνο είλαη ε κείσζε ή αθφκα θαη ε πηζαλή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνέξρνληηα απφ ηελ αλαπεξία. Γειαδή ν ζηφρνο δελ είλαη κνπζηθήο θχζεσο, 

αιιά επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα ηνπ εθάζηνηε καζεηή. Σα κέζα φκσο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κνπζηθήο θχζεσο (Καξηαζίδνπ, 2004). 

χκθσλα κε ηελ Καξηαζίδνπ  (Καξηαζίδνπ, 2004 ) ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο ε κνπζηθή είλαη δνκεκέλε ζε ηέζζεξα ιεηηνπξγηθά πεδία. ην 

ηξαγνχδη, ζηε κνπζηθή εμάζθεζε θαη εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηηο 

κνπζηθναθνπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο ζηελ κνπζηθή θαη θίλεζε.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ηα φξηα είλαη δπζδηάθξηηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο κνπζηθήο. Ο καζεηήο θαιείηαη λα κάζεη βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

κνπζηθήο, αιιά ζρεδφλ ηαπηφρξνλα έρεη θαη φθεινο ζε άιινπο ηνκείο κάζεζεο.  

 Οη ηνκείο κάζεζεο είλαη ηέζζεξεηο θαη νη ελφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην είλαη δεθαηέζζεξηο.   

1. Σρνιηθόο Τνκέαο: Μάζεζε, Αθνπζηηθή  αληίιεςε, Σθέςε, Πξνζνρή. 
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2. Σσκαηηθόο Τνκέαο: Σσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (αλαπλνή, θίλεζε), Οπηηθνθηλεηηθόο 

ζπληνληζκόο. 

3. Κνηλσληθόο Τνκέαο: Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, Λόγνο (γξαπηόο θαη 

πξνθνξηθόο), Εθθξαζηηθόηεηα θαη αηζζεηηθή αλάπηπμε, Ηζηθή αλάπηπμε. 

4. Χπρνινγηθόο Τνκέαο: Σπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, Δεκηνπξγηθόηεηα, Αλνρή, 

Υπνκνλή, Σπλεξγαζία  (Καξηαζίδνπ, 2004, ζει 97). 

Δπίζεο πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχκε λα απνκνλψζνπκε έλαλ ηνκέα, γηαηί ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε κνπζηθή επηδξνχλ ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ηνκείο θαη 

πνιιέο ελφηεηεο. 

 πγθεθξηκέλα ε ξπζκηθή θαη θηλεηηθή αγσγή κπνξεί λα εληαρζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο κνπζηθήο. Οη καζεηέο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο έρνληαο ελεξγή ζπκκεηνρή ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ πνιιά νθέιε. Δληζρχεηαη ν ζπληνληζκφο 

θηλήζεσλ, επηηπγράλεηαη  ελδπλάκσζε θαη βειηίσζε ηεο  αδξήο θαη ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα βειηηψλεηαη ε απηηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή. Δπίζεο ν 

καζεηήο απνθηά απηνεθηίκεζε θαη εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ. Σέινο βιέπνπκε 

λα επέξρεηαη κεγάιε αλάπηπμε ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε  

(Καξηαζίδνπ, Ζ θχζε θαη ε δνκή ηνπ καζήκαηνο Μνπζηθήο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, 2009). 

Μνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο. Έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα 

κπνξέζνπλ νη εκπιεθφκελνη (ζπλήζσο εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο) λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε. πλήζσο έρεη απνηειέζκαηα ζε καζεηέο κε δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Σα απνηειέζκαηα είλαη αχμεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαζψο θαη αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο. Βειηίσζε 

ηεο ρσξνρξνληθήο αληίιεςεο θαη ηεο κηκεηηθήο ηθαλφηεηαο. Μεξηθή κείσζε ή νιηθή 

εμάιεηςε ησλ ζηεξενηππηψλ θαζψο θαη θαιχηεξν επίπεδν θνηλσληθνπνίεζεο. Αθφκα 

παξαηεξείηε αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Δπίζεο βειηίσζε ηνπ ιφγνπ, κείσζε ηεο ερνιαιίαο θαη θαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ  (Σζίξεο, 2006).  

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πάξα πνιιέο έξεπλεο, φζνλ αθνξά ηε ζεηηθή κνπζηθή 

επίδξαζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο  δσήο ησλ παηδηψλ.  
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χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Register (2007), ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνλ 

ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο. Σν δείγκα πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο, ήηαλ 

καζεηέο ηεο δεπηέξαο ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 

παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε. Σα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ, παζεηηθή θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αθξφαζε, ηξαγνχδη, παίμηκν κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη θίλεζε. Ο 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζχγθξηζε επηδφζεσλ κε επίδξαζε ζπκκεηνρήο ζε 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

παηδηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ζηα ηξία ππνηέζη (απνθσδηθνπνίεζε ιέμεσλ, 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ). Δπίζεο, ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηε γλψζε ιέμεσλ θαη φρη ζηελ θαηαλφεζε 

θεηκέλνπ (Register, 2007). 

Άιιε κία έξεπλα καο δείρλεη πσο κέζα απφ ηε κνπζηθή κπνξεί λα επέιζεη ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Μειεηήζεθαλ 2 αγφξηα κε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. Ήηαλ ειηθίαο 18 θαη 5 εηψλ αληίζηνηρα ν έλαο θηλεδν-

ακεξηθαλφο θαη ν άιινο θαπθάζηνο ζηελ εζληθφηεηα. Καη ηα δχν παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κνπζηθή ιεηηνπξγηθά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Τπήξρε βέβαηα 

θαη ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο, ήηαλ ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ε κνπζηθή είλαη κηα 

θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ απμάλεη ηα επίπεδα ηεο εκπινθήο κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ θαη παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη καζεηέο μεθίλεζαλ λα αιιειεπηδξνχλ, 

λ αεπηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια άηνκα είηε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, 

είηε έμσ απφ απηφ. Απηφ επηηέπρζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαζηάζεηο. Απνδείρηεθε φηη ε κνπζηθή ζηα άηνκα κε 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εληζρχεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ειαρηζηνπνηεί ηηο ειιείςεηο 

ηνπο.  

Δπίζεο κέζσ ηεο κνπζηθήο γίλεηαη αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή ζε 

ζρέζε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ  (Fang, 2009). 

Άιιε κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λένπο κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο είρε σο 

απνηέιεζκα φηη θαη πάιη ε κνπζηθή βνήζεζε ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζ έλα γπκλάζην ζηε 

νπεδία. Σν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηήζεθε, απνηεινχληαλ απφ 37 άηνκα, 

ειηθίαο 18- 30 εηψλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο, είραλ θάπνηνπ είδνπο ζσκαηηθή 
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αλαπεξία. Ο θχξηνο ζθνπφο ήηαλ ηφζν λα δηεξεπλήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηηο 

κνπζηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κνπζηθήο εβδνκάδαο,  θαζψο θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο κνπζηθέο ξπζκίζεηο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκεηερφλησλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ, ήηαλ λα  δεκηνπξγεζεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δαζθάινπ θαη ζπκκεηερφλησλ. 

Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα απηφ, βειηίσζε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ ησλ λέσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Σέινο απνδείρηεθε πσο νη κνπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο γεληθφηεξα  (Nilsson, 2014). 
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4. Ζ ΜΟΤΗΚΖ Ω ΑΡΩΓΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ 

 

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ζεσξίαο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κπνξεί λα παίμεη ε 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο ηέρλεο. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη επηζηήκνλεο, ν ηξφπνο πνπ ηα 

παηδηά επεμεξγάδνληαη ηηο νπηηθναθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα αληηθείκελα θαηά 

ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο ηέρλεο, κνηάδεη πνιχ κε ηνλ ηξφπν πνπ ν εγθέθαινο 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη ψζηε λα ηηο κεηνπζηψζεη ζε γλψζε. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ 

λεπξνιφγσλ, ε ελαζρφιεζε κε ηηο ηέρλεο απφ κηθξή ειηθία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο ηφζν ζηε ζρνιηθή φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή εμέιημε ησλ παηδηψλ. 

Σν 1983 ν αλαπηπμηαθφο ςπρνιφγνο Gardner εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο, δειαδή, ηεο Γισζζηθήο, ηεο Λνγηθνκαζεκαηηθήο, ηεο Ναηνπξαιηζηηθήο, 

ηεο Μνπζηθήο, ηεο Υσξνηαμηθήο, ηεο Κηλαηζζεηηθήο, ηεο Γηαπξνζσπηθήο θαη ηεο 

Δλδνπξνζσπηθήο Ννεκνζχλεο. Γηα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε ζεσξία 

ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο κάζεζεο απηφ ζήκαηλε φηη ηα παηδηά ζα έπξεπε λα 

δέρνληαη δηάθνξα εξεζίζκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο πνιιαπιέο δεμηφηεηέο 

ηνπο. 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο έρνπλ απνδείμεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε κνπζηθή ηφζν ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ φζν θαη ζηηο 

θηλεηηθέο, γλσζηηθέο αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  

Απφ ην 1960 έλαο κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνζπαζήζεη λα βειηηψζεη 

αιιά θαη λα θηάζεη ζε φζν κεγαιχηεξν βαζκφ γίλεηαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

ελζσκαηψλνληαο ηε κνπζηθή ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα. 

Αθφκα θαη ζε καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο ε κνπζηθή 

ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα είδε ηεο θέξλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Απηφ θαίλεηαη ζηε 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Macquarie Lighthouse ζην χδλευ ηεο Απζηξαιίαο. 

Μέζα απφ 3D εηθνληθά πεξηβάιινληα νη καζεηέο έκαζαλ ηελ ηζηνξία ηνπ θάξνπ 

θαζψο θαη ηνπ χδλευ ρξεζηκνπνηψληαο θιαζζηθή  κνπζηθή, ξνθ, πνπ, ξαπ απφ ηε 

κία αιιά θαη κε ήρνπο ηεο θχζεο, ιεπθφ ζφξπβν αιιά θαη ζησπή απφ ηελ άιιε. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε νξρεζηξηθή κνπζηθή ππήξμε πην επεξγεηηθή γηα ηε κάζεζε, κε 

έλα πνζνζηφ 50-70 παικνχο αλά ιεπηφ  (Fassbender, Richards, & Kavakli, 2006). 
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Μέζα απφ έξεπλεο έρεη απνδεηρζεί πσο ε κνπζηθή έρεη βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο ηφζν ησλ μέλσλ γισζζψλ  (Beatriz Becerra Vera and Rosa Muñoz Luna, 

2013)(Jones, 2010) φζν θαη άιισλ καζεκάησλ.  
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5. ΜΟΤΗΚΖ – ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΜΟΣΑΡΣ 

 

5.1. ΜΟΣΑΡΣ 

 

Ο Μφηζαξη γελλήζεθε ζην άιηζκπνπξγθ ηεο Απζηξίαο ην 1756 θαη πέζαλε ζηε 

Βηέλλε ην 1791. Ο παηέξαο ηνπ Λενπφιδνο αλέιαβε ηε κνπζηθή ηνπ δηαπαηδαγψγεζε. 

Απφ ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ κέρξη ηα κέζα ηεο εθεβείαο ηνπ είρε δηαλχζεη πνιιά 

ρηιηφκεηξα ζηελ Δπξψπε, επεηδή ήζειε ν παηέξαο ηνπ λα  θαηαζηήζεη γλσζηφ ην 

ηαιέλην ηνπ γηνχ ηνπ ζην κνπζηθφθηιν θνηλφ. Ζ βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε 

απνθνξπθψζεθε απφ κία ζεηξά καζεκάησλ πνπ έιαβε απφ ηνλ Ηηαιφ δάζθαιν 

Martini. Σελ πξψηε ηνπ ζπκθσλία ηελ έγξαςε πξηλ γίλεη αθφκα 9 εηψλ. ηελ ειηθία 

ησλ 8 εηψλ έπαημε καδί κε ηνλ Bach κία ζνλάηα θαη κεηά κία θνχγθα  (Headington, 

1997). 

 

5.2. ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΜΟΣΑΡΣ 

 

Ο Haydn έγξαςε γηα ηνλ Μφηζαξη «ζηελ αλζξσπφηεηα δελ ζα εκθαληζηεί έλα ηέηνην 

ηαιέλην γηα ηνπιάρηζηνλ εθαηφ ρξφληα». Αξγφηεξα μαλαέγξαςε πάιη γηα ηνλ 

Μφηζαξη «δηάθνξνη θίινη ζπρλά κε θνιαθεχνπλ ιέγνληαο φηη  έρσ θάπνηα ηδηνθπία, 

αιιά εθείλνο ήηαλ πνιχ αλψηεξφο κνπ». Ο ζπλζέηεο Grieg είπε γηα ηελ ζπκθσλία 

«Γηφο» ηνπ Μφηζαξη : «έξγν ηέιεην, πνπ κνηάδεη κε δεκηνχξγεκα ζετθφ». Ο 

Beethoven ζαχκαδε θαη έπαηδε ηε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη. Όηαλ κηινχζε γηα ηνλ 

Μφηζαξη θαη ηνλ Haydn έιεγε «απηνί νη δχν κεγάινη άληξεο». Ο Richard Strauss είπε 

γηα ην Μφηζαξη «ν πην ζείνο απ‟ φινπο ηνπο κεγάινπο ζπλζέηεο». Δλψ ν Σζαηθφθζθη 

αλαθεξφκελνο ζην Μφηζαξη έγξαςε « απηφο ν αγλφο θαη ηδαληθφο δάζθαινο είλαη ην 

είδσιφ κνπ»  (Headington, 1997). 
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5.3. MOZART EFFECT – ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΜΟΣΑΡΣ 

 

Μία εξεπλεηηθή νκάδα απνηεινχκελε απφ ηνπο Frances H. Rauscher, Gordon L. 

Shaw, θαη Catherine N. Ky δεκνζίεπζαλ ην 1993 κία κειέηε εληππσζηαθή γηα ηελ 

επνρή ηεο. Σν δεηνχκελν ήηαλ εάλ θαη θαηά πφζν ε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε νλάηα γηα δχν πηάλα ζε Ρε κείδνλα, KV 448, κπνξνχζε λα απμήζεη 

ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα. Σν πείξακα απνηεινχηαλ απφ 36 θνηηεηέο πνπ ηνπο ρψξηζαλ 

ζε 3 νκάδεο. Ζ 1
ε
 νκάδα ζα άθνπγε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζνλάηα γηα 10 ιεπηά. Ζ 2

ε
 

νκάδα ζα άθνπγε απφ θαζέηα νδεγίεο ραιάξσζεο γηα 10 ιεπηά επίζεο. Ζ 3
ε
 νκάδα ζα 

παξέκεηλε ζηελ αίζνπζα ζε πιήξε εζπρία θαη εθείλε γηα 10 ιεπηά φπσο νη 

πξνεγνχκελεο νκάδεο. Ακέζσο κεηά ην 10ιεπην φινη νη θνηηεηέο εμεηάζηεθαλ γηα ηε 

ρσξνρξνληθή ηνπο αληίιεςε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πσο ε πξψηε νκάδα, εθείλε 

δειαδή πνπ άθνπζε ηε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη, ππεξηεξνχζε κε ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δχν  (Rauscher, Shaw, & Ky, 1993). 

Έηζη ε πεξίπησζε “Mozart Effect” «Φαηλφκελν Μφηζαξη» άξρηζε λα αλαθηλεί ην 

ελδηαθέξνλ ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

Σν 1994 έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα επαλάιεςεο ηνπ πεηξάκαηνο  κε φρη αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Οη C. Stough, G. Mangan, T. Bates, N. Frank, B. Kerkin θαη ν O. 

Pellett ρξεζηκνπνίεζαλ κία δηαθνξεηηθή κέζνδν απφ απηή ηεο αξρηθήο κειέηεο. Σα 

απνηειέζκαηα φκσο δελ έδεημαλ λα επαιεζεχνπλ ην «Φαηλφκελν Μφηζαξη».  

(Stough, Mangan, Bates, Frank, Kerkin, & Pellett, 1995). 

Σν 1996 νη Rideout B. θαη Laubach  C. έθαλαλ ηε δηθή ηνπο κειέηε ζε δχν νκάδεο. Ζ 

κία άθνπζε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη, ηε ζνλάηα γηα δχν πηάλα θαη ε άιιε νκάδα ηελ 

θαζέηα κε νδεγίεο ραιάξσζεο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζαθψο πην επλνηθά γηα ηελ 

νκάδα πνπ άθνπζε ηε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη  (Rideout & Laubach, 1996). 

Οη έξεπλεο θαη ηα πεηξάκαηα ζπλερίζηεθαλ θαη ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. 
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5.4. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ – ΔΡΔΤΝΔ 

 

Μία νκάδα επηζηεκφλσλ πξαγκαηνπνίεζαλ έλα πείξακα κε πξφσξα βξέθε. Σα 

εμέζεζαλ ζε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη ή ηνπ Μπάρ ή ρσξίο κνπζηθή γηα 3 ζπλερφκελεο 

εκέξεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη κε ηελ κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη ηα 

κσξάθηα ήηαλ πην ήξεκα  (Keidar, Mandel, Mimouni, & Lubetzky, 2014). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο θαη ζε αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα πγείαο, ε κνπζηθή ηνπ 

Μφηζαξη έθεξε επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

πγθεθξηκέλα ζε αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ εκβνέο, δειαδή αληηιακβάλνληαη 

θάπνην ήρν θαηά ηελ απνπζία φκσο ελφο ερεηηθνχ εξεζίζκαηνο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο κεηά ηελ αθξφαζε κνπζηθήο Μφηζαξη ππήξμε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ έληαζε πνπ άθνπγαλ ηηο εκβνέο. Καη απηφ απνδείρζεθε απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο αθξφαζε  (Athanasio, et al., 2015). 

Άιιε κία έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία θαη 

εγθεθαιηθή παξάιπζε. Όια είραλ επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ιάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. Άθνπζαλ κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη, ηε ζνλάηα γηα 2 πηάλα  ζε ξε κείδνλα, Κ448.  

Μέηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο ηα παηδηά είραλ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. Δπίζεο είραλ βειηίσζε θαη ζηνλ λπρηεξηλφ ηνπο χπλν αιιά θαη 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο  (Coppola, et al., 2015). 

Φπζηθά δελ πξέπεη λα μεράζνπκε πσο ε αθξφαζε ηεο κνπζηθήο ηνπ Μφηζαξη έρεη 

δείμεη νθέιε θαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Απηφ απνδείρζεθε απφ κία νκάδα 

εξεπλεηψλ ησλ Jausovec N, Jausovec K θαη Gerlic I., ζε καζεηέο κέζα απφ 2 

πεηξάκαηα κε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη ηε ζνλάηα Κ448 θαη ηνλ νπγγξηθφ ρνξφ Νν5 ηνπ 

Μπξάκο. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη ελεξγνπνηψληαο ηηο 

αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ βειηηψλεη ην ρσξνρξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

καζεηή  (Jausovec, Jausovec, & Gerlic, 2006). 

Οη έξεπλεο φκσο εθηφο απφ ηνπο αλζξψπνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε δψα φπσο ζε 

αξνπξαίνπο (Rauscher, The Mozart Effect in Rats: Response to Steele, 2006) θαζψο 

θαη ζε ςάξηα  (Papoutsoglou, Karakatsouli, Papoutsoglou, & Tsopelakos, 2008) Σα 
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απνηειέζκαηα ήηαλ πσο φπνπ αθνχζηεθε ε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη ππήξμε δηαθνξά 

πξνο ην θαιχηεξν. 

πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο αξνπξαίνπο, βιέπνπκε 

ηνπο αξνπξαίνπο πνπ εθηέζεθαλ ζηε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη (ζνλάηα γηα 2 πηάλα 

Κ448) θαη ηνπο αξνπξαίνπο πνπ εθηέζεθαλ ζην «ιεπθφ ζφξπβν
6
» κία ζχλζεζε ηνπ 

Philip Glass ή ηε ζησπή, εληφο ηεο κήηξαο θαη 60 κέξεο κεηά ηε γέλλεζή ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ νη αξνπξαίνπ πνπ εθηέζεζαλ ζηε κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη είραλ 

θαιχηεξε ρσξνηαμηθή αληίιεςε  (Rauscher, 2006). 

ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε πνπ καο παξέζεζε ν θαζεγεηήο θ. σθξφληνο 

Παπνπηζφγινπ  (Σκήκα Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ  ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) απνδεηθλχεηαη πσο κε ηελ αθξφαζε κνπζηθήο 

ηνπ Μφηζαξη ππήξμε αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 20% ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ 

ςαξηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ θαζεγεηή θ Παπνπηζφγινπ ζην 

φηη  είλαη απαιιαγκέλα απφ ην ζηξεο θαη ε θπζηνινγία ηνπο είλαη πνιχ θαιχηεξε.
7
 

Σν πείξακα έγηλε μαλά ην 2014 αιιά απηή ηε θνξά ππήξραλ ηξία είδε κνπζηθήο. 

Mozart - "Eine Kleine Nachtmusik," Anonymous - «Romanza» Bach - «Κνληζέξην 

γηα βηνιί αξ 1" θαη ην ιεπθφ ζφξπβν. Σα ςάξηα άθνπζαλ κνπζηθή γηα 4 ψξεο επί 5 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Σν ζψκα ηνπ ςαξηνχ έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην βάξνο 

ηνπ. Ζ πςειφηεξε ηηκή απνδείρζεθε ζηα ςάξηα πνπ άθνπζαλ κνπζηθή ηνπ Μφηζαξη. 

Σα παξφληα απνηειέζκαηα νθείινληαη ζηε δξάζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ηνπ 

εγθεθάινπ ηνπ ςαξηνχ - ηεο κεηάδνζεο ηνπ Μφηζαξη κνπζηθήο (ζε ζχγθξηζε κε ην 

R=Romanza θαη Β=Bach), ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

αλάπηπμεο ξπζκνχ ζην ζσκαηηθφ βάξνο  (Papoutsoglou, et al., 2015). 

Αθφκα θαη φηαλ ην πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηνπ Μφηζαξη θαη άιισλ 

κεγάισλ ζπλζεηψλ, ζε αλζξψπνπο, ην απνηέιεζκα ήηαλ ππεξ ηνπ Μφηζαξη  

(Γηαλλνχιε, Σζνιάθε, & Καξγφπνπινο, 2010). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππήξμαλ 

24 εζεινληέο ειηθίαο 50-55 εηψλ νη νπνίνη πήξαλ κέξνο θαη ζηηο 3 δεθάιεπηεο 

ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο (1. Allegro con spirito K.448 ηνπ Mozart, 2. Rondo-Allegro 

                                                           
6
 λευκόσ κόρυβοσ:    διακζτοντασ ςαν πρϊτθ φλθ τον κόρυβο και µε τθν τεχνολογία για εργαλείο 

μπορεί κανείσ να παράγει οποιονδιποτε ιχο, υπαρκτό ι µθ. 
7
 Παράρτθμα 1 
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opus 61 ηνπ Beethoven θαη 3. δέθα ιεπηά ζησπήο ρσξίο θαλέλα ερνγξαθεκέλν 

αθνπζηηθφ εξέζηζκα). Καιέζζεθαλ λα εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε κε έξγα γλσζηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε έξγα αληίζηξνθεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο 

αξηζκψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ άθνπζαλ κνπζηθή 

Μφηζαξη πήγαλ θαιχηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα δνχκε πην απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηελ meta-nalysis  

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Jakob Pietschnig, , Martin Voracek θαη  Anton K. 

Formann κεηά απφ 16 ρξφληα απφ ην πξψην πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1993 

απφ ηνπο Rauscher, Shaw θαη Ky. Ζ κεηά-αλάιπζε απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 40 

κειέηεο θαη πάλσ απφ 3000 άηνκα θαζψο ζπκπεξηιακβαλσκέλσλ θαη κηαο πνηθηιίαο 

κε δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ. Σν θεληξηθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη φηη 

παξφπινπ πνπ ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε επίδξαζε είλαη κηθξή ζε κέγεζνο δίλεη έλα 

κηθξφ πξνβάδηζκα ζηελ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο ηνπ Μφηζαξη (Pietschnig, Voracek, 

& Formann, 2010). 
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                                                                “Learning is a matter of attitude, not aptitude” 

                                                           «ε κάζεζε είλαη ζέκα ζηάζεο θαη φρη επάξθεηαο» 

                                                                                                         Dr. Georgi Lozanov  

6. ΜΔΘΟΓΟ  LOZANOV 

                                                                                                                                                                                                            

6.1. GEORGI LOZANOV  

 

Georgi Lozanov ςπρίαηξνο- ςπρνζεξαπεπηήο, θπζηνιφγνο ηνπ εγθεθάινπ θαη 

εθπαηδεπηηθφο.  Δίλαη ν δεκηνπξγφο ηεο επηζηήκεο Suggestology θαη ε εθαξκνγή ηεο 

ζηελ παηδαγσγηθή νλνκάδεηαη Suggestopedia.. Ζ Suggestopedia είλαη ε παηδαγσγηθή 

πνπ ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ηνπ λνπ θαζψο θαη ζηε γξήγνξε θαη 

επηηαρπλφκελε εθκάζεζε.  Γελλήζεθε ζηηο 22/7/1926 ζηε φθηα (Sofia) ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη πέζαλε ζηηο 6/5/2012 ζην ιίβελ (Sliven) ηεο Βνπιγαξίαο. Ο παηέξαο 

ηνπ ήηαλ βνεζφο ζην παλεπηζηήκην ηεο φθηαο θαη ε κεηέξα ηνπ δηθεγφξνο. Όηαλ 

ήηαλ 2 εηψλ πέζαλε ε κεηέξα ηνπ. ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ ζπλειήθζεθε θαη 

θπιαθίζηεθε απφ ηνπο θνπκνπληζηέο. Λφγν απηήο ηεο ζχιιεςεο δελ κπνξνχζε λα 

παξακείλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε θάπνηα εξγαζία. Σα πξψηα πεηξάκαηα  

γηα ηελ Πξνηαζνπαηδεία (Suggestopaedy) ζρεδηάζηεθαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

θαζεγεηψλ ηνπ Z. Ivanova θαη E. Yordanova.  Γεκηνχξγεζε θαη δηεχζπλε ην  State 

Suggestology Research Institute ζηε φθηα ηεο Βνπιγαξίαο (1966 – 1984). Σν  

Centre for Suggestology and Development of Personality ζην παλεπηζηήκην “ St 

Climent Ohridski” ηεο φθηαο. Σν The International Centre for Desuggestology ζηελ 

Βηέλλε ηεο Απζηξίαο θαη ην International Centre for Teacher Training  ζην Voralberg 

ηεο Απζηξίαο. Σν 1978 ε κεζνδνινγία ηνπ παξαηεξήζεθε επίζεκα απφ 25 

εκπεηξνγλψκνλεο ηεο UNESCO θαη αμηνινγήζεθε σο αλψηεξε κέζνδν δηδαζθαιίαο 

θαη ζπληζηάηαη γηα εθαξκνγή ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηή ε δηάθξηζε έθεξε πάιη ηελ 

ζχιιεςή ηνπ θαη θαη νίθνλ πεξηνξηζκφ γηα ηελ πεξίνδν 1980-1989 πνπ επήιζαλ νη 

πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ Βνπιγαξία
8
 (Lozanov, 2005). 

                                                           
8
 http://www.lozanov.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=73&lang=cs 
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6.2. ΜΔΘΟΓΟ LOZANOV 

 

Πξνηαζνπαηδεία (Suggestopaedia) θαη ε κεηεμέιημή ηεο Αληηπξνηαζνπαηδεία 

(Desuggestopaedia) κέζνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο πνπ ελεξγνπνηεί ηηο 

απνζεκαηηθέο λνεηηθέο δπλαηφηεηεο (reserve mental abilities) κέζσ ηεο ηέρλεο. Ζ 

κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί θιαζζηθή κνπζηθή (πηζηεχνληαο φηη είλαη έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα λα ππάξμε κάζεζε) έηζη ψζηε λα ραιαξψζεη ν καζεηήο, λα ππάξμεη 

δηέγεξζε ηνπ εγθεθάινπ, λα αμηνπνηεζεί ην ππνζπλείδεην θαη λα επέιζεη κεγαιχηεξε 

βειηίσζε ζηε κάζεζε  (Lozanov & Geteva, 1988) (Lozanov, Suggestology and 

Outlines of Suggestopedy,, 1978). 

Ο Lozanov αλαθέξεηαη ζηε ραιαξή ζηάζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κνπζηθή θαη ηελ 

παξνκνηάδεη σο κία ζπλαπιία ςεπδν-παζεηηθφηεηαο. Απηή ε θαηάζηαζε πηζηεχεηαη 

φηη είλαη ε βέιηηζηε γηα ηε κάζεζε.  απηή ηελ θαηάζηαζε νη αλεζπρίεο θαη νη 

εληάζεηο αλαθνπθίδνληαη θαη ε δχλακε ηεο ζπγθέληξσζεο γηα λέν πιηθφ αλπςψλεηαη. 

Δπεηδή ν ξφινο ηεο κνπζηθήο είλαη θεληξηθφο ζηελ κέζνδν ηεο suggestopedic, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί κε θάπσο πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Πξέπεη λα δσζεί βάζε ζην 

είδνο ηεο κνπζηθήο  γηα ηελ επηηπρία ηεο κάζεζεο  (Richards & Rodgers, 2014). 

 «Ζ ηδέα φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζψκα θαη ην κπαιφ ζαο, ζίγνπξα δελ 

είλαη λέν. Σν θιεηδί είλαη λα βξεζεί ην ζσζηφ είδνο ηεο κνπζηθήο γηα λα ππάξμεη ην 

ζσζηφ απνηειέζκα. Ζ κνπζηθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ ππεξ-εθκάζεζε [ν 

ακεξηθαληθφο φξνο γηα Suggestopedia] είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Αλ δελ ππάξρεη ην 

πξναπαηηνχκελν, νη επηζπκεηέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο δελ ζα παξαθεηλεζνχλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη θησρά. Δίλαη κε ηδηαίηεξε κνπζηθή - ερεηηθά πξφηππε - 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ»  (Richards & Rodgers, 2014:321). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ παξαηεξνχληαη ζε θαηλφκελα 

απειεπζέξσζεο ηνπ «ζπλδξφκνπ ησλ απνζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ (reserve complex)», 

δειαδή απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ζηνπο εμήο ηνκείο: 
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i. ηνλ ηνκέα ηεο κλήκεο. Έρεη ζεµεησζεί δπλαηφηεηα απζφξµεηεο αλάθιεζεο 

ηνπ µεγαιχηεξνπ µέξνπο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε µαθξφρξνλε µλήµε έσο 

θαη έλα ρξφλν µεηά ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο („ππεξµλεζία/hypermnesia‟). 

ii. ηνλ ηνµέα ηεο γεληθφηεξεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έρεη παξαηεξεζεί 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 300%, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζηελ 

απνµλεµφλεπζε, αιιά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ηεο δηαίζζεζεο, ηεο 

ελφξαζεο, ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο πνπ πξνσζνχλ ηε γισζζηθή, µνπζηθή θαη 

µαζεµαηηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα µεηαβίβαζεο ηεο µάζεζεο 

(„ππεξδεµηνπξγηθφηεηα/hypercreativity‟). 

iii. ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Οη εθπαηδεπφµελνη δειψλνπλ φηη 

βηψλνπλ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ηεο ελεξγεηηθφηεηάο ηνπο, ηεο 

επραξίζηεζεο πνπ αληινχλ απφ ηελ ελαζρφιεζε µε αθαδεµατθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ απφιπηε απνπζία αηζζεµάησλ θνχξαζεο, αλίαο, 

θφβνπ, άγρνπο, ή άιισλ ζπµπησµάησλ δηδαθηνγελψλ παζήζεσλ.  

 

6.3.  ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΑ ΚΤΜΑΣΑ 

 

Βαζηθφ ζηνηρείν ζ έλα κάζεκα κε ηελ ηερληθή ηεο κεζφδνπ Lozanov είλαη ε κνπζηθή. 

Ζ Μνπζηθή πνπ ρξεηζεκνπνηείηαη είλαη ζρεδφλ πάληα κπαξφθ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπζηθήο δηαηεξεί θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή θαηάζηαζε κάζεζεο. Γειαδή ηα εγθεθαιηθά θχκαηα βξίζθνληαη ζην 

επίπεδν άιθα. 

Ο εγθέθαινο καο ιεηηνπξγεί ζε ηέζζεξηο ζπρλφηεηεο ή θχκαηα.   

 Καηάζηαζε βήηα ή επίπεδν βήηα. Ο εγθέθαινο ιεηηνπξγεί δειαδή «εθπέκπεη» 

θαη «ιακβάλεη» ζε κία ζπρλφηεηα απφ 13 εσο 25 θχθινπο ην δεπηεξφιεπην.  

απηή ηελ θαηάζηαζε ν άλζξσπνο είλαη εληειψο μχπληνο θαη ζε επαγξχπλεζε. 

Ή κηιάεη ή βγάδεη ιφγν ή επεμεξγάδεηαη έλα δχζθνιν ινγηθφ πξφβιεκα. 

 Καηάζηαζε άιθα ή επίπεδν άιθα. Ο εγθέθαινο ιεηηνπξγεί δειαδή 

«εθπέκπεη» θαη «ιακβάλεη» ζε κία ζπρλφηεηα απφ 8 εσο 12 θχθινπο ην 
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δεπηεξφιεπην.  απηή ηελ θαηάζηαζε ε πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαλείο 

απνζεθεχνληαη ζηνλ ππνζπλείδεην λνπ. Πνιινί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη 

καζαίλεη θαλείο θαιχηεξα φηαλ καζαίλεη ππνζπλείδεηα.  

 Καηάζηαζε ζήηα ή επίπεδν ζήηα. Δδψ ν εγθέθαινο ιεηηνπξγεί ζε κία 

ζπρλφηεηα απφ 4 εσο 7 θχθινπο ην δεπηεξφιεπην. Απηή είλαη ε ελδηάκεζε 

δψλε αλάκεζα ζηελ πιήξε  εγξήγνξζε θαη ηνλ πιήξε χπλν. Γειαδή φηαλ 

αξρίδεη λα παίξλεη ν χπλνο έλαλ άλζξσπν. 

 Καηάζηαζε δέιηα ή επίπεδν δέιηα. Ο εγθέθαινο ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηα 

απφ 0,5 έσο 3 θχθινπο. Ο άλζξσπνο φηαλ βξίζθεηαη ζ απηή ηελ θαηάζηαζε 

βξίζθεηαη ζε βαζχ χπλν. Ζ αλαπλνή είλαη βαζηά, ν θαξδηαθφο ξπζκφο 

επηβξαδχλεηαη, ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κεηψλνληαη.  

χκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαλφ πξσηνπφξν Terry Wyler Webb ηα θχκαηα βήηα, ηα νπνία 

είλαη πνιχ γξήγνξα, ρξεζηκεχνπλ γηα ηηο πξαθηηθέο δνπιεηέο ηεο εκέξαο. Σα θχκαηα 

βήηα εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα βαζχηεξα επίπεδα ηνπ λνπ. Σα βαζχηεξα επίπεδα 

ηνπ λνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα ραιάξσζεο, 

ζπγθεληξσκέλε επαγξχπλεζε θαη επεμία κπνξεί λα θηάζεη ν άλζξσπνο κε ηα θχκαηα 

άιθα θαη βήηα. 

ηηο θαηαζηάζεηο άιθα θαη ζήηα επηηπγράλνληαη ηα κεγάια θαηνξζψκαηα ηεο 

ππεξκλήκεο. Αθφκα εθεί επηηπγράλνληαη θαη ε απμεκέλε ηθαλφηεηα 

απηνζπγθέληξσζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Ζ θαηάζηαζε άιθα είλαη επίζεο ηδαληθή γηα λα αξρίδνπκε θάζε λέα πεξίνδν κειέηεο. 

Γηα λα πεηχρεη θάπνηνο άλζξσπνο λα βξεζεί ζηελ θαηάζηαζε άιθα ρξεηάδνληαη 

πνιιέο ψξεο δηαινγηζκνχ, ραιαξσηηθέο αζθήζεηο θαη λα θαηαθέξεη λα ξπζκίδεη ηε 

βαζηά αλαπλνή. Πνιινί επηζηήκνλεο φκσο πηζηεχνπλ πσο ην απνηέιεζκα απηφ κπνξεί 

λα επέιζεη πνιχ πην γξήγνξα θαη πην εχθνια κέζα απφ ηε κνπζηθή. 

Ο Terry Wyler Webb ιέεη: «νξηζκέλνη ηύπνη κνπζηθνύ ξπζκνύ βνεζνύλ λα ραιαξώζεη 

ην ζώκα, λα εξεκήζεη ε αλαπλνή θαη λα εζπράζεη ε θιπαξία ησλ θπκάησλ βήηα, θαη 

πξνθαινύλ κηα ήξεκε θαηάζηαζε ραιαξσκέλεο αληίιεςεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά δεθηηθή 

ζηελ απνξξόθεζε λέσλ πιεξνθνξηώλ»  (Dryden & Vos, 2000:229). 
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Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ αλαθαιχςεη φηη ε ηδαληθή κνπζηθή γηα ηε γξήγνξε βειηίσζε 

ηεο κάζεζεο είλαη ε κνπζηθή κπαξφθ. πγθεθξηκέλα φηαλ ν ξπζκφο είλαη ζηνπο 60-70 

ρηχπνπο ην ιεπηφ είλαη ηδεψδεο γηα λα δεκηνπξγήζεη εθγεθαιηθά θχκαηα άιθα. ε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 28 θνηηεηέο (16 άλδξεο θαη 12 γπλαίθεο) 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ρξεεζηκνπνηήζεθε ε κνπζηθή κπαξφθ κε 50-70 ρηχπνο ην 

ιεπηφ. Σα εξσηήκαηα ήηαλ πξψηνλ  αλ ε κνπζηθή ππφθξνπζε ζα κπνξνχζε λα 

βειηηψζεη ηε κλήκε ησλ αλζξψπσλ. Καη δέπηεξνλ αλ ζα κπνξνχοε λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα επηιέμνπλ πην ζχλζεηνπο θσδηθνχο πξφζβαεο θαη λα έρνπλ ιηγφηεξν 

ρξφλν ζχλδεζεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε νκάδα πνπ είρε ηε  κνπζηθή ππφθξνπζε 

κπαξφθ είρε κεγάιε βειηίσζε ηφζν ζηελ απνκλεκφλεπζε φζν θαη ζηε κάζεζε  (Gao, 

Chang, Ren, Aickelin, & Wang, 2010). Σν ίδην πηζηεχεη θαη ν Lozanov θαη απηή ηε 

κνπζηθή ρξεζηκνπνηεί ζηηο εξεπλέο ηνπ. 

Αθφκα ν άλζξσπνο γηα λα απμήζεη δξακαηηθά ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα 

κε ηνλ Lozanov,  ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ επαλάιεςή ηνπ ηε λχρηα πξηλ θνηκεζεί 

αθνχγνληαο ζσζηή κνπζηθή. Έηζη ν εγθέθαινο ζα ηαμηλνκήζεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο 

θαη ζα ηηο απνζπθεχζεη ζηηο ζσζηέο ηξάπεδεο κλήκεο. 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πάξα πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο λα 

θέξεη ηνπο αλζξψπνπο ζε θαηάζηαζε άιθα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κία κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 15 άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νμεία ςπρσηηθά επεηζφδηα.  Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα εθγεθαιηθά θχκαηα άιθα φηαλ 

άθνπγαλ κνπζηθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηάζηαζε εξεκίαο  (Morgan, Harris, 

Luscombe, Tran, Herkes, & Bartrop, 2010).  Σν ίδην απνηέιεζκα ππήξμε θαη ζε 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα. Ζ παξέκβαζε έθεξε βειηίσζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

ραιάξσζεο, επίζεο βειηίσζε ζηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο. Δπίζεο έθεξε 

ζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ κε ρξφληα ζρηδνθξέλεηα  (Kwon, 

Gang, & Oh, 2013).  ε κία αθφκε έξεπλα βιέπνπκε πάιη ράξε ζηελ βειηίσζε ησλ 

εγθεθαιηθψλ θπκάησλ άιθα λα επέξρεηαη αλαθνχθηζε ηνπ άγρνπο ζε 

λνζειεπφκελνπο ςπρηαηξηθνχο αζζελείο θαη λα επηηπλράλνπλ λα βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ραιάξσζεο. Όιν απηφ ζπλέβεη πάιη κέζσ ηεο κνπζηθήο  (Yang, et al., 

2012).  Αθφκα θαη ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Williams πάιη κέζσ ηεο κνπζηθήο 

ελεξγνπνηήζεθαλ ηα θχκαηα άιθα, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε  (Lense, Gordon, Key, & Dykens, 2014). 
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6.4. ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ κέζνδνο Georgi Lozanov γηα λα επηηαρχλεη ηε κάζεζε ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή ζε 

ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα: 

1. Δηζαγσγηθή κνπζηθή.  

ην πξψην ζηάδην ρξεζηκνπνηείηαη ε κνπζηθή πξηλ λα αξρίζεη ην κάζεκα. Οη 

καζεηέο αθνχλε ραιαξσηηθή κνπζηθή θαη θάλνπλ αζθήζεηο αλαπλνήο θαη 

ραιάξσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα θηιηξαξηζηνχλ νη ζθέςεηο πνπ απνζπνχλ 

ηελ πξνζνρή. Έηζη ν εγθέθαινο ζα κπεη ζε κία θαηάζηαζε «ραιαξσκέλεο 

επαγξχπλεζεο. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη νη λέεο γλψζεηο λα πεξάζνπλ ζηελ 

κλήκε.  

Ο ξφινο ηεο κνπζηθήο είλαη: βνεζάεη ην καζεηή λα ραιαξψζεη. 

2. Δλεξγεηηθή ζπλαπιία 

Οη καζεηέο αθνχλε θαη δηαβάδνπλ νη ίδηνη κε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή ζην 

βάζνο. Όιε ε δηαδηθαζία γίλεηαη ζπγρξνληζκέλα κε ηνλ ξπζκφ θαη ηφλν ηεο 

κνπζηθήο. 

Ο ξφινο ηεο κνπζηθήο ζ απηφ ην ζηάδην είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ην δεμί 

εκηζθαίξην έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα ιάβεη ηηο λέεο πιεξνθνξίεο.  

3. Παζεηηθή ζπλαπιία 

ην ηξίην ζηάδην νη καζεηέο θιείλνπλ ηα κάηηα θαη αθνχλε απαιά ηε κνπζηθή. 

Δλψ ην κάζεκα πεξλάεη νπζηαζηηθά θάησ απφ ηε κνπζηθή. 

Ο ξφινο ηεο κνπζηθήο εδψ είλαη λα βνεζήζεη λα κεηαθεξζνχλ νη πιεξνθνξίεο 

ζηηο ηξάπεδεο ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο. 
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6.5. ΔΡΔΤΝΔ 

 

ε πιήζνο ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πνιιέο επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ην πφζν ε κέζνδνο Lozanov βνεζάεη ζηελ 

επηηάρπλζε ηεο κάζεζεο θπξίσο ζηηο μέλεο γιψζζεο.  

Ζ κέζνδνο απηή έθεξε ζπρλά εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κία πξφζθαηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεσξγία. 

Γηεμήρζε ζε γεσξγηαλνχο θνηηεηέο πνπ κάζαηλαλ ηελ ηνχξθηθε γιψζζα. Τπήξμαλ 2 

ηκήκαηα ησλ 15 αηφκσλ. Σν έλα ηκήκα πξαγκαηνπνίεζε ην κάζεκα κε ηε κέζνδν 

Lozanov /Suggestopedia θαη ην άιιν κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. Καη ηα δχν ηκήκαηα 

κέρξη ηψξα είραλ δηδαρηεί κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη ηψξα ην ίδην ζε χιε κάζεκα 

ηεο ηνπξθηθήο γιψζζαο ζα γηλφηαλ κε δηαθνξεηηθή κέζνδν ζε θάζε ηκήκα.  

ην ηκήκα πνπ ην κάζεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν Lozanov, απφ ηελ 

επφκελε θηφιαο κέξα ππήξμε, ε δεχηεξε θνξά δειαδή ηνπ πεηξάκαηνο, κεγάιε 

δηαθνξά. Πνιινί θνηηεηέο ζπκφηαλε ηα βαζηθά ηνπ καζήκαηνο. 

Σν απνηέιεζκα ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ζην ηκήκα πνπ ην κάζεκα έγηλε κε ζπκβαηηθέο 

κεζφδνπο δελ ππήξμε θακία αμηνζεκείσηε πξφνδν ζηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ θαη 

θεηκέλνπ. Ήηαλ 3 ζηνπο 13 θνηηεηέο. Αληίζεηα νη θνηηεηέο πνπ είραλ δηδαρηεί κε ηε 

κέζνδν Lozanov είραλ πνιχ πςειφηεξν πνζνζηφ θαη θνηηεηψλ θαη πξνφδνπ  

(GÜÇLÜ & AYHAN, 2015). 
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7. Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ππνζηήξημεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα εζληθά ζπζηήκαηα 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο, κε ηελ νπνία δηακνξθψλεηαη θαη πινπνηείηαη ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή. 

 

7.1. Δπεςνηηικό Δπώηημα: 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ εηδηθψλ 

κνληέισλ κάζεζεο Mozart θαη  Lozanov,  ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

είλαη ηα εμήο: 

1. Πφζε επίδξαζε έρεη ην εηδηθφ κνληέιν κάζεζεο ηνπ Mozart ζε καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο: 

 ρνιηθφ 

 σκαηηθφ 

 Κνηλσληθφ 

 Φπρνινγηθφ 

2. Πφζε επίδξαζε έρεη ην εηδηθφ κνληέιν κάζεζεο ηνπ Lozanov ζε καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηνπο ηνκείο: 

 ρνιηθφ 

 σκαηηθφ 

 Κνηλσληθφ 

 Φπρνινγηθφ 
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7.2. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

 

«Ο ζρεδηαζκόο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δελ απνηειεί έλα απζαίξεην δήηεκα, δειαδή 

δελ είλαη ε ίδηα ε έξεπλα έλα αλαπόδξαζηα εζηθό εγρείξεκα. Τόζν ε εξεπλεηηθή 

θνηλόηεηα όζν θαη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα πξνζδνθνύλ όηη ε έξεπλα δηεμάγεηαη κε επηζηεκνληθή απζηεξόηεηα, κε 

επζπλεηδεζία θαζώο θαη κε δενληνινγηθά νξζό ηξόπν πνπ ππνζηεξίδεη ηα δενληνινγηθά 

δεηήκαηα» (Cohen, Manion, & Morrison, 2008:77).  

Έηζη πξψην κέιεκα ήηαλ λα απνθαζηζηεί ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ζπιιερζεί. Δπίζεο ηα άηνκα απφ ηα νπνία ζα παξζνχλ νη πιεξνθνξίεο, θαζψο  θαη ε 

κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα γηλφηαλ ε  ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, αξρηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθε κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ λφκσλ πεξί εθπαίδεπζεο ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο επίζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε.  

Έπεηηα έγηλε ελεκέξσζε ηφζν ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξσηαγσληζηνχζαλ ζηελ 

έξεπλα φζν θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ζηελ έξεπλα.  

Σν είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ «έξεπλα - δξάζε».  

Ζ έξεπλα – δξάζε είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε αιιαγήο θαη 

βειηίσζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζψξα  ηνκέσλ φπσο: 

 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο – αληηθαηάζηαζε κηαο παξαδνζηαθήο κεζφδνπ απφ κία 

κέζνδν αλαθάιπςεο. 

 ηξαηεγηθέο κάζεζεο – πηνζέηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο κεζφδνπ κάζεζεο ζε 

αληίζεζε κε ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε κεκνλσκέλσλ καζεκάησλ. 

 Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο – βειηίσζε ησλ κεζφδσλ δηαξθνχο αμηνιφγεζεο. 

 ηάζεηο θαη αμίεο – ελζάξξπλζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία 

ή αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ αμηψλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε θάπνηα πιεπξά 

δσήο. 

 Δμέιημε ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ – βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ 

δηδαζθαιίαο, αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ κάζεζεο, αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο απηνγλσζίαο. 
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 Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο – ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ ηερληθψλ αιιαγήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 Γηνίθεζε – αχμεζε ηεο επάξθεηαο θάπνηαο πιεπξάο ηεο δηνηθεηηθήο 

δηάζηαζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο  (Cohen, Manion, & Morrison, 2008:385-386). 

Ζ έξεπλα – δξάζε είλαη κία κεζνδνινγία ηφζν επέιηθηε φζν θαη εθαξκφζηκε ζην 

εθάζηνηε πεξηβάιινλ. Αθελφο πξνζθέξεη απζηεξφηεηα θαη απζεληηθφηεηα αθεηέξνπ 

δίλεη θσλή θαη ζηηο αζζελέζηεξεο νκάδεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη  

 

7.3. Δπεςνηηικά Δπγαλεία 

 

Σα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε παξαηήξεζε. 

Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, επεηδή ε παξαηήξεζε 

δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη «δσληαλά» δεδνκέλα απφ πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Έρεη ηελ επθαηξία λα δεη επηηφπνπ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαη φρη σο 

δεπηεξνγελή δεδνκέλα. Δπηπιένλ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ην πιαίζην 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ/πξνγξακκάησλ θαη λα κπνξεί λα βιέπεη πξάγκαηα πνπ ίζσο ζε 

άιιε πεξίπησζε λα ηνπ δηέθεπγαλ αζπλείδεηα. Δπίζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε  απνθαιχπηνληαη ζηνηρεία πνπ ίζσο κε 

άιια εξγαιεία φπσο ε ζπλέληεπμε δελ ζα ιεγφηαλ. Αθφκα ν εξεπλεηήο πξνρσξά 

πέξα απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη έρεη 

πξφζβαζε ζηελ πξνζσπηθή γλψζε  (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κε ηελ παξαηήξεζε αθνξνχλ ηφζν  ην θπζηθφ πιαίζην 

δειαδή ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ φζν θαη ην αλζξψπηλν πιαίζην 

φπσο ηελ νξγάλσζε ησλ πξνζψπσλ, ραξαθηεξηζηηθά ζχζηαζεο νκάδαο. Αθφκα ην 

πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο. Δδψ θαίλεηαη θαζαξά ε αιιειεπίδξαζε πνπ 

ζπληειείηαη είηε είλαη πξνζρεδηαζκέλε είηε δελ είλαη, είηε είλαη ιεθηηθή είηε είλαη κε 

ιεθηηθή. Δπίζεο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα θαη γηα ην πιαίζην πξνγξάκκαηνο. 

Πεγέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ, ην παηδαγσγηθφ ηνπ χθνο θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

Ζ παξαηήξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είρε δνκεκέλε κνξθή. 

«Η δνκεκέλε παξαηήξεζε είλαη πνιύ ζπζηεκαηηθή θαη επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή κα 

δεκηνπξγήζεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα από ηηο παξαηεξήζεηο. Τα αξηζκεηηθά δεδνκέλα κε 
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ηε ζεηξά ηνπο δηεπθνιύλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμύ πιαηζίσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαζώο 

θαη ηελ επηζήκαλζε ή ηε κέηξεζε ζπρλνηήησλ, ζρεκάησλ θαη ηάζεσλ. Ο παξαηεξεηήο 

πηνζεηεί έλαλ παζεηηθό, δηαθξηηηθό ξόιν θαη απιά θαηαγξάθεη ηλ εκθάληζε ησλ 

παξαγόλησλ πνπ κειεηά»  (Cohen, Manion, & Morrison, 2008:515). 

Φηηάρζεθε έλα έληππν 
9
 φπνπ ππήξραλ θαηαγεγξακέλνη νη ηέζζεξεηο βαζηθνί ηνκείο 

θαζψο θαη νη εεπηκέξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θάζε έλα. Βαζκνινγήζεθε ην 

επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή πξηλ θαη κεηά ην πείξακα. Απηφ βαζκνινγήζεθε ζε κία 

θιίκαθα ηεξάξρεζεο πνπ απνηεινχηαλ απφ:  

πνιχ ρακειά, ρακειά, κέηξην επίπεδν, πςειά, πνιχ πςειά. 

Οη ηνκείο θαζψο θαη νη επηκέξνπο ήηαλ: 

ρνιηθφο ηνκέαο κε επηκέξνπο ηε κάζεζε, ηελ αθνπζηηθή ηνπ αληίιεςε, ηε ζθέςε 

θαη ηελ πξνζνρή. 

σκαηηθφο ηνκέαο κε επηκέξνπο ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (θίλεζε, αλαπλνή) θαζψο 

θαη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ. 

Κνηλσληθφο ηνκέαο κε επηκέξνπο ηνκείο ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ηνλ γξαπηφ 

ιφγν, ηνλ πξνθνξηθφ, ηελ εθθξαζηηθφηεηα θαη αηζζεηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ 

εζηθή αλάπηπμε. 

Σέινο ζηνλ ςπρνινγηθφο ηνκέαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, 

δεκηνπξγηθφηεηα, αλνρή, ππνκνλή θαη ζπλεξγαζία. 

 

7.4. Γείγμα – ςμμεηέσονηερ 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε έλα 

Γπκλάζην ηεο λνηίνπ Διιάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ. ηελ έξεπλα έιαβαλ 

κέξνο 2 ηκήκαηα έληαμεο ηεο Β Γπκλαζίνπ. Όινη νη καζεηέο ήηαλ 13,5 κε 14 εηψλ 

θαη έρνπλε δηάγλσζε απφ ην ΚΔΓΓΤ (Κέληξν Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο). 

 Σν πξψην ηκήκα (Β1) απνηεινχληαλ απφ 6 αγφξηα. 4 κε δπζιεμία, 1 κε ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη 1 κε ππεξθηλεηηθφηεηα. 

Σν δεχηεξν ηκήκα (Β2) απνηεινχληαλ απφ 3 αγφξηα θαη 2 θνξίηζηα. Σν έλα αγφξη  

είρε δπζιεμία, ην άιιν δπζιεμία/δπζγξαθία θαη ην ηξίην ζπλαηζζεκαηηθή 

                                                           
9
 Παράρτθμα 2 
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αλσξηκφηεηα κε πξνβιήκαηα έθθξαζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δπίζεο είρε πξφβιεκα 

θαη ζηα λεθξά ηνπ. Σα δχν θνξίηζηα είραλ ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

7.5. ΡΟΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ 

 

Σα δχν κνληέια κάζεζεο (Mozart θαη  Lozanov) πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην πείξακα έρνπλ σο βάζε ηνπο ηε κνπζηθή. Απηφ δελ ήηαλ ηπραίν. 

Ζ κνπζηθή ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγεί σο κέζν γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα εθπιεξσζνχλ εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, νη νπνίνη εληνπίδνληαη έμσ απφ 

ην ρψξν ηεο κνπζηθήο. Οη ηέζζεξεηο ηνκείο πνπ θαίλεηαη ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο λα 

επηδξά είλαη ν ζρνιηθφο ηνκέαο, ν ζσκαηηθφο, ν θνηλσληθφο αιιά θαη ν ςπρνινγηθφο 

ηνκέαο. Οπφηε θαη εκείο πνπ ζέιακε λα δνχκε δηαθνξέο ζηε κάζεζή ηνπ θαηαιήμακε 

ζηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια. 

ην πξψην ηκήκα Β1 έγηλε ην πείξακα κε ην εηδηθφ κνληέιν κάζεζεο Lozanov. 

ην δεχηεξν ηκήκα Β2 έγηλε κε ην εηδηθφ κνληέιν κάζεζεο Mozart. 

Καη ηα δχν πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην κάζεκα ησλ θηινινγηθψλ. 

 

i) Σμήμα Β1 

Δπεηδή ην ηκήκα Β1 είρε πην δχζθνιν καζεηηθφ δπλακηθφ απνθαζίζηεθε λα γίλεη ην 

πείξακα κε ηε κέζνδν Lozanov. 

 Σν πείξακα έγηλε έρνληαο σο πξφηππν ηε κέζνδν Lozanov αιιά ιίγν 

δηαθνξνπνηεκέλν. Γειαδή δελ εηπψζεθε ζηνπο καζεηέο λα αθνχζνπλ ην βξάδπ ζην 

ζπίηη ηνπο ηελ ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή γηα λα ππάξμνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ιέεη ε 

κέζνδνο. Απηφ έγηλε γηαηί δελ κπνξνχζε λα ειερζεί αλ ζα ην έθαλαλ νη καζεηέο θαη 

αλ ζα έιεγαλ ηελ αιήζεηα φηη ην έθαλαλ ή φρη. 

Σν πείξακα είρε θαη ηα ηξία ζηάδηα: 

1ν.  ηάδην ραιάξσζεο 

Σν ζηάδην απηφ βξίζθεηαη πξηλ θαλ μεθηλήζεη ην κάζεκα.  

Οη καζεηέο πξέπεη λα θιείζνπλ ηα κάηηα λα ραιαξψζνπλ αθνχγνληαο γηα 3 ιεπηά 

κνπζηθή. 

Ζ κνπζηθή πνπ επηιέρηεθε ήηαλ κπαξφθ κε tempo Lento. Σν Lento έρεη απφ 52-68 

ρηχπνπο ην ιεπηφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή επηιέρζεθε γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα 
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θχκαηα άιθα ηνπ εγθεθάινπ.  απηή ηελ θαηάζηαζε ν εγθέθαινο είλαη ζε εμαηξεηηθά 

δεθηηθή ζέζε γηα ηελ απνξξφθεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ.  

πγθεθξηκέλα επηιέρηεθε κία ζχλζεζε ηνπ Vivaldi έλα θνληζέξην γηα θαγθφην ζε 

νι κείδνλα  (Vivaldi: Bassoon Concerto, RV 493 in G major). 

2ν. Δλεξγεηηθή ζπλαπιία 

Ζ ελεξγεηηθή ζπλαπιία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ καζήκαηνο. Δδψ φζε ψξα 

παξαδηδφηαλ ην θαηλνχξην κάζεκα ε κνπζηθή αθνπγφηαλ σο ραιί. Μεηά ζα 

ζηακαηνχζε. Οη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ην θαηλνχξην κάζεκα ζην ξπζκφ ηεο 

κνπζηθήο. 

Δδψ ε κνπζηθή ζα πξέπεη λα είλαη κεηξίσο δπλαηή, έληνλα δξακηηθή θαη λα δίλεη κία 

ψζεζε. 

Δπηιέρηεθε έλα θνληζέξην γηα βηνιί ηνπ Haydn (Haydn Violin Concerto No 1 C 

major). 

3ν. Παζεηηθή ζπλαπιία 

Ζ κνπζηθή ζα αθνπζηεί γηα 3 ιεπηά πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. 

 απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην νη καζεηέο θιείλνπλ ηα κάηηα ραιαξψλνπλ ζθεθηφκελνη 

ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάρζεθαλ πξηλ απφ ιίγν. 

Ζ κνπζηθή ζα πξέπεη λα είλαη κπαξφθ ζε αξγφ ξπζκφ 60 παικνχο αλά ιεπηφ. Απηφ 

βνεζάεη ζηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε. 

Έηζη επηιέρζεθε έλα πξεινχδην θαη θνχγθα ηνπ Johann Sebastian  Bach (Prelude and 

Fugue in G minor). 

 

i) Σμήμα Β2 

ην ηκήκα απηφ αθνχζηεθε κνπζηθή ηνπ Mozart. 

Σν κνπζηθφ θνκκάηη πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε ζπκθσλία λνχκεξν 40 (Mozart - 

Symphony No. 40 in G minor, K. 550). 

Ζ κνπζηθή ζα αθνπζηεί γηα 5 ιεπηά πξηλ λα μεθηλήζεη ην κάζεκα. 

Οη καζεηέο ζα θάηζνπλ άλεηα θαη ζα θιείζνπλ ηα κάηηα. Θα ραιαξψζνπλ φζε ψξα 

αθνχγεηαη ε κνπζηθή. Μεηά ην πέξαο ησλ 5 ιεπηψλ ε κνπζηθή ζα ζηακαηήζεη θαη ζα 

γίλεη θαλνληθά ην κάζεκα. 
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7.6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σκήκα Β1 – κέζνδνο Lozanov       Πεξίπησζε 1: καζεηήο κε δπζιεμία  

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                        Μεηά ην πείξακα 

      

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                          Μεηά ην πείξακα   

    

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                          Μεηά ην πείξακα   

    

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                             Μεηά ην πείξακα   
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Πεξίπησζε 2: καζεηήο κε δπζιεμία  

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                       Μεηά ην πείξακα 

   

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                        Μεηά ην πείξακα   

    

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                              Μεηά ην πείξακα   

    

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                               Μεηά ην πείξακα   
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Πεξίπησζε 3: καζεηήο κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                             Μεηά ην πείξακα 

    

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                            Μεηά ην πείξακα   

  

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                Μεηά ην πείξακα   

   

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                     Μεηά ην πείξακα   
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Πεξίπησζε 4: καζεηήο κε ππεξθηλεηηθφηεηα 

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                                     Μεηά ην πείξακα 

   

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                 Μεηά ην πείξακα   

   

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                     Μεηά ην πείξακα   

    

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                   Μεηά ην πείξακα   
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Πεξίπησζε 5: καζεηήο κε δπζιεμία 

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                                 Μεηά ην πείξακα 

   

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                    Μεηά ην πείξακα   

   

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                  Μεηά ην πείξακα   

   

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                   Μεηά ην πείξακα   
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Πεξίπησζε 6: καζεηήο κε δπζιεμία 

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                                    Μεηά ην πείξακα 

   

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                       Μεηά ην πείξακα   

   

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                   Μεηά ην πείξακα         

     

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                     Μεηά ην πείξακα   
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Σκήκα Β2 – κέζνδνο Mozart    Πεξίπησζε 1: καζεηήο κε δπζιεμία  

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                                    Μεηά ην πείξακα 

     

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                Μεηά ην πείξακα   

   

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                 Μεηά ην πείξακα   

   

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                    Μεηά ην πείξακα   
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Πεξίπησζε 2: καζήηξηα  κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                                   Μεηά ην πείξακα     

   

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                  Μεηά ην πείξακα     

   

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                             Μεηά ην πείξακα      

  

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                              Μεηά ην πείξακα   
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  Πεξίπησζε 3: καζήηξηα  κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                               Μεηά ην πείξακα     

   

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                               Μεηά ην πείξακα     

   

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                          Μεηά ην πείξακα      

  

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                         Μεηά ην πείξακα   
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  Πεξίπησζε 4: καζεηήο κε δπζιεμία/δπζγξαθία 

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                            Μεηά ην πείξακα     

  

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                               Μεηά ην πείξακα     

   

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                             Μεηά ην πείξακα      

    

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                              Μεηά ην πείξακα   
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  Πεξίπησζε 5: καζεηήο κε ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκφηεηα 

ρνιηθφο ηνκέαο: 

 Πξηλ απφ ην πείξακα                                               Μεηά ην πείξακα        

   

σκαηηθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                               Μεηά ην πείξακα    

  

Κνηλσληθφο ηνκέαο:  

Πξηλ απφ ην πείξακα                                            Μεηά ην πείξακα      

    

Φπρνινγηθφο ηνκέαο: 

Πξηλ απφ ην πείξακα                                                 Μεηά ην πείξακα   
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε πσο νηηδήπνηε είδνο κνπζηθήο 

αθξφαζεο θαη λα δερηνχλ νη καζεηέο ζα επηθέξεη βειηίσζε ζηελ κάζεζή ηνπ. 

πγθεθξηκέλα ζηε κέζνδν Lozanov  ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ βειηίσζε ζε φινπο 

ηνπο. Όινη νη καζεηέο βειηηψζεθαλ αλεβαίλνληαο έλα επίπεδν πςειφηεξν απφ απηφ 

πνπ βξηζθφηαλ πξηλ λα δηεμαρζεί ην πείξακα. 

Αθνχγνληαο φκσο κνπζηθή ηνπ Mozart ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ην ίδην κε ηε 

κέζνδν Lozanov. Δδψ ππήξμαλ δηαθπκάλζεηο.  

ηε κνπζηθή ηνπ Mozart νη καζεηέο έδεημαλ ζε γεληθέο γξακκέο λα έρνπλ κηθξή 

άλνδν ζε επφκελν επίπεδν. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα 3 απφ ηνπο 5 παξέκεηλαλ ζην επίπεδν πνπ 

βξηζθφηαλ πξηλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πείξακα. Ο έλαο αλέβεθε έλα επίπεδν, ελψ ν 

άιινο αλέβεθε επίζεο έλα επίπεδν αιιά  κφλν ζε έλαλ ηνκέα απφ ηνπο δχν. Μφλν 

ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ. 

Δδψ φκσο ππήξμαλ θαη 2 καζεηέο κε πηψζε ελφο επηπέδνπ απ απηφ πνπ βξηζθφηαλ, 

ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα. Ζ κία είλαη καζήηξηα κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ν 

δεχηεξνο καζεηήο κε δπζιεμία/δπζγξαθία. 

πλνςίδνληαο θαη ηα δχν είδηθά κνληέια κάζεζεο θαη ηνπ Lozanov αιιά  ηνπ Mozart 

θέξλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηε κάζεζε φζν θαη γεληθφηεξα ζηε δσή ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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9. ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ 

 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ζήκεξα ζηα ζρνιεία νη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Δπίζεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ 

πξνθίι θαζψο θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο σξηκφηεηαο. 

Έρνπλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. Ζ αθαδεκατθή ηνπο εηνηκφηεηα δηαθέξεη ζε θάζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μπνξεί λα έρνπλ αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο θαη βαζκφ 

θαηαλφεζεο. Μπνξεί επίζεο λα έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο θέξλνπλ 

δπζθνιίεο ζ φιε ηνπο ηε δσή. Αθφκα κπνξεί λα έρνπλ αλαπεξίεο ήηαλ εκθαλείο είηε 

φρη. Δπηπξνζζέησο δελ πξέπεη λα μερλάηε θαη ην κεγάιν άγρνο πνπ κπνξεί λα 

θνπβαιάλε πνιινί καζεηέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν  λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο. 

Έηζη γηα λα θαηαθέξεη φια απηά λα ηα εμηζνξξνπήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο, ίζσο ην 

θιεηδί λα είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Μέζα απφ πξνζαξκνζκέλα εηδηθά 

κνληέια κάζεζεο λα θαηαθέξεη «ν καζεηήο λα κάζεη». 

ρεηηθά ν Δ. Παπαλνχηζνο παξαηεξεί:  

«Καηάιαβέ ην θαιά, θαη θιείζε απηή ηελ αιήζεηα κέζα ζηελ ςπρή ζνπ, φηη ε 

δηδαζθαιία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πλεπκαηηθψλ έξγσλ φπνπ ην θαιφ 

απνηέιεζκα, είλαη πξντφλ έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγηθνχ νίζηξνπ. Με κηα ιέμε είλαη 

δεκηνπξγία. Καη ν άμηνο δάζθαινο: δεκηνπξγφο. Απηφ πξέπεη λα ζθέπηεζαη φηαλ 

αξρίδεηο φρη κφλν κηα ζεηξά καζεκάησλ, αιιά θαη ην θάζε κάζεκα, θάζε ψξα 

δηδαζθαιίαο. Γελ ζα εξγαζηείο επάλσ ζε γλσζηέο θαη πνιπκεηαρεηξηζκέλεο, 

ζηεξεφηππεο θφξκεο θαη θφξκνπιεο(φπσο ν ηερλίηεο) ζηα «βάλαπζα» έξγα, αιιά ζα 

δεκηνπξγείο πάληα θάηη λέν θαη πξσηφηππν, θάηη πνπ δελ είρε, δελ κπνξνχζε λα έρεη 

γίλεη σο ηψξα(φπσο ν αιεζηλφο πνηεηήο ζηα «επγελή» έξγα ηνπ πλεχκαηνο)».
10

  

 

 

                                                           
10

 Σριλιανόσ Θανάςθσ, “Μεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ”, Σόμοσ Α’: Καινοτόμεσ Προςεγγίςεισ ςτθ 

Διδακτικι Πράξθ, Ακινα 1998 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

Πξνζσπηθή πλέληεπμε κε ηνλ θαζεγεηή θ σθξόλην Παπνπηζόγινπ 

 Πώο ήξζε ε αξρηθή ηδέα; 

  Πεξίπνπ πξηλ 10 ρξόληα, ρσξίο ππεξβνιή έλαο βαζηθόο άμνλαο 

ήηαλ  όηη κνπ αξέζεη πνιύ ε κνπζηθή. Όπσο αθνύο, πάληα ζην 

γξαθείν κνπ ππάξρεη κνπζηθή ζπλέρεηα 

 

 Πσο θαηαθέξαηε λα εθαξκόζεηε απηή ηελ ηδέα; 

 Η εθαξκνγή ηεο ηδέαο έρεη πνιύ ζπγθεθξηκέλν ζθνπό, ν νπνίνο 

αθνξά ζηελ βειηίσζε ηνπ ξπζκνύ αλαπηύμεσο ησλ ςαξηώλ όζν 

θαη ζηε βειηίσζε ησλ ςαξηώλ. Αζρνινύκαζηε κόλν κε 

εθηξεθόκελα είδε ςαξηώλ, ζαιαζζηλά ή γιπθνύ λεξνύ. Βνήζεζε 

βέβαηα θαη ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο ζην εξγαζηήξην. 

Απηνύ ηνπ είδνπο νη ηερληθέο εθαξκόδνληαη ηδηαίηεξα επηηπρώο 

όηαλ ειέγρνληαη όινη νη παξάγνληεο εθηξνθήο ησλ ςαξηώλ. Απηό 

επηηπγράλεηαη εύθνια όηαλ είλαη θιεηζηά ζπζηήκαηα παξαγσγήο. 

Οη παξάγνληεο ζηα θιεηζηά ζπζηήκαηα παξαγσγήο είλαη όινη 

όζνη πξνθαινύλ ζηξεο ζηα ςάξηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

δηαηξνθή ηνπο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. 

Με απηό ην ζθεπηηθό όηαλ μεθηλήζακε λα κειεηάκε ηνπο 

ζηξεζνγόλνπο παξάγνληεο ζην εξγαζηήξην, απνδερόκελνη ηελ 

εζνινγία δηαβίσζεο (δει. ζηα επηθαλεηαθά λεξά ή ηνπ ππζκέλα) 

ησλ ςαξηώλ, κειεηήζακε ηελ ππθλόηεηα εθηξνθήο. Όια ηα 

ςάξηα δελ δέρνληαη ηελ ίδηα κνλάδα αλά θπβηθό. Π.ρ. νη 

ηζηπνύξεο θαη νη ζαξγνί είλαη δύζηξνπα είδε (ρηππάεη ην έλα ην 

άιιν). Η πέζηξνθα θαη ν θππξίλνο είλαη ήζπρα ςάξηα. Άξα 

έπξεπε λα δνύκε θάησ από ηηο απόιπηεο ειεγρόκελεο ζπλζήθεο 

ηεο κνλάδαο όγθνπ λεξνύ εθηξνθήο. 

ηε ζπλέρεηα δηαπηζηώζακε πνηα ςάξηα κπνξνύλ λα 

ζπλαλαζηξαθνύλ κε παξέα (π.ρ. ζηελ ίδηα δεμακελή).  
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Καηά πόζν ην ρξώκα ησλ δεμακελώλ επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία 

ησλ ςαξηώλ. 

Πνην ρξώκα θσηηζκνύ πξνθαιεί ιηγόηεξν ζηξεο ζηα ςάξηα. 

Σειηθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ζθέθηεθα λα δσ θαηά πόζν ε 

κνπζηθή ζα κπνξνύζε λα παίμεη αληηζηξεζηηηθό ξόιν. Έηζη 

μεθίλεζε ην πείξακα κε ηε κνπζηθή. 

Ο εγθέθαινο ησλ ςαξηώλ είλαη αλαηνκηθά, ν αξρέγνλνο 

εγθέθαινο ησλ αλζξώπσλ, όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη ζην 

Γαξβίλν. Άξα δελ ήηαλ ιάζνο ην ζθεπηηθό όηη νη αληηδξάζεηο ηνπ 

αλζξώπηλνπ εγθέθαινπ ζηε κνπζηθή, κπνξνύλ λα δηαπηζησζνύλ 

θαη από ηνλ εγθέθαιν ησλ ςαξηώλ. 

 Γηαηί πξνηηκήζαηε ηελ κνπζηθή ηνπ Μόηζαξη; 

 Έρεη κειεηεζεί πάξα πνιύ ζηνπο αλζξώπνπο θαη έρεη 

θαζηεξσζεί σο όξνο ην “Effect Mozart”. Έβαια θαη κνπζηθή 

“Romanza”. Σώξα εηνηκάδνπκε πεηξάκαηα κε “Bach”.  

Πέξπζη ηνλ επηέκβξην ζε έλα ζπλέδξην ζηελ Κξαθνβία, έδσζα  

δηάιεμε γηα λα επηζεκάλσ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ. Δάλ 

ήηαλ λα δνζεί ην 1ν βξαβείν, έπξεπε λα δνζεί ζε κέλα, γηα 2 

ιόγνπο 

1) Ο ηξόπνο πνπ είπα απηά πνπ ήζεια λα πσ 

2) Γηα ηελ πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο 

                      Όηαλ κε ξώηεζε έλαο παξαγσγόο ηε κνπζηθή λα βάιεη ζηα 

ςάξηα ηνπ, ηνπ  απάληεζα «όπνηα κνπζηθή αξέζεηο εζύ, αξθεί λα απνδείμεηο 

όηη αγαπάο ηα ςάξηα ζνπ» 

 Γηαηί δελ ρξεζηκνπνηήζαηε θαη  ζθιεξή κνπζηθή (Rock); 

 Γελ πηζηεύσ όηη ε ζθιεξή κνπζηθή ζα έρεη ηέηνηα απνηειέζκαηα. 

Λόγσ κεγάιεο έληαζεο θαη πςειήο ζπρλόηεηαο ζηηο λόηεο, πνιύ 

πηζαλόλ, ζα ηξνκάμνπλ ηα ςάξηα. 

 

 Πσο επηιέρζεθε ε έληαζε ηεο κνπζηθήο; 
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 Η έληαζε επηιέρζεθε κε βάζε ην δηθό κνπ αθηί θαη ηα ςάξηα 

αληαπνθξίζεθαλ. 

 

 Σα δειθίληα παξάγνπλ ήρνπο. Άιια ςάξηα παξάγνπλ; 

 Σα δειθίληα δελ είλαη ςάξηα είλαη ζειαζηηθά. 

Οξηζκέλα όκσο είδε ςαξηώλ παξάγνπλ ήρνπο θαηά ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηνπο πεξίνδν.  

   Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο; 

 Έρεη απμεζεί 20% ν ξπζκόο αλαπηύμεώο ησλ ςαξηώλ γηαηί είλαη 

απαιιαγκέλα από ην ζηξεο θαη ε θπζηνινγία ηνπο είλαη πνιύ 

θαιύηεξε. 

 

 Ση πξνβιέπεηαη γηα ην κέιινλ;  

  Άλνημε έλαο θαηλνύξηνο ηνκέαο «Νεπξνθπζηνινγίαο» ν νπνίνο 

πηζηεύσ όηη δελ ζα σθειήζεη κόλν ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο 

καδηθήο παξαγσγήο ησλ ςαξηώλ. Αιιά πηζηεύσ όηη ζα βνεζήζεη 

θαη κε ηελ έλλνηα ηεο βαζηθήο έξεπλαο γεληθόηεξα ζηνλ ηνκέα 

ηεο Νεπξνθπζηνινγίαο κε νθέιε θαη γηα ηνλ άλζξσπν.  

Έρεη θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ λεπξνιόγσλ θαη λεπξνθπζηνιόγσλ 

κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαζηώ θαη ζε Διιεληθό θαη ζε 

Δπξσπατθό επίπεδν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Ένηςπο παπαηήπηζηρ        Μαζεηήο:                          Σκήκα: 

σολικόρ Σομέαρ 

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο πξηλ ην πείξακα σο 

πξνο: 

Πνιύ 

ρακειά 

Υακειά Μέηξην 

επίπεδν 

Τςειά Πνιύ 

πςειά 

 ηε κάζεζε       

 ηελ αθνπζηηθή ηνπ αληίιεςε       

 ηε ζθέςε      

 ηελ πξνζνρή      

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο όηαλ ηειείσζε ην  

πείξακα σο πξνο: 

 

 ηε κάζεζε       

 ηελ αθνπζηηθή ηνπ αληίιεςε       

 ηε ζθέςε      

 ηελ πξνζνρή      

 

σκαηηθόο ηνκέαο Πνιύ 

ρακειά 

Υακειά Μέηξην 

επίπεδν 

Τςειά Πνιύ 

πςειά 

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο πξηλ ην πείξακα σο 

πξνο: 
     

 σκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (θίλεζε, αλαπλνή)      

 νπηηθνθηλεηηθόο ζπληνληζκόο      

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο όηαλ ηειείσζε ην  

πείξακα σο πξνο: 

 

 σκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (θίλεζε, αλαπλνή)      

 νπηηθνθηλεηηθόο ζπληνληζκόο      

 



73 

 

 

Κνηλσληθόο ηνκέαο Πνιύ 

ρακειά 

Υακειά Μέηξην 

επίπεδν 

Τςειά Πνιύ 

πςειά 

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο πξηλ ην πείξακα σο 

πξνο: 
     

 θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά      

 Λόγνο γξαπηόο      

 Λόγνο πξνθνξηθόο      

 εθθξαζηηθόηεηα θαη αηζζεηηθή  αλάπηπμε                                    

 εζηθή αλάπηπμε      

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο όηαλ ηειείσζε ην  

πείξακα σο πξνο: 
 

 θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά      

 Λόγνο γξαπηόο      

 Λόγνο πξνθνξηθόο      

 εθθξαζηηθόηεηα θαη αηζζεηηθή  αλάπηπμε                                    

 εζηθή αλάπηπμε      
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Φπρνινγηθόο ηνκέαο Πνιύ 

ρακειά 

Υακειά Μέηξην 

επίπεδν 

Τςειά Πνιύ 

πςειά 

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο πξηλ ην πείξακα σο 

πξνο: 
     

 ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε      

 δεκηνπξγηθόηεηα      

 αλνρή      

 ππνκνλή      

 ζπλεξγαζία      

Πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο όηαλ ηειείσζε ην  

πείξακα σο πξνο: 
 

 ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε      

 δεκηνπξγηθόηεηα      

 αλνρή      

 ππνκνλή      

 ζπλεξγαζία      

 

 

  


