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Ξεκλειδώνονηαρ ηην μοςζική ζηα Άηομα με ειδικέρ ικανόηηηερ 

 

Η ζπκκεηνρή κνπ ζηελ εκεξίδα είρε ζαλ ζθνπό ηελ παξνπζίαζε κηαο πξόηππεο κεζόδνπ 

εθκάζεζεο κνπζηθήο ζε άηνκα κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο (ΑκεΑ). Μέζνδνο πνπ εθθξάδεηαη κέζα 

από ην ππό έθδνζε βηβιίν (Μνπζηθόο Οίθνο Νάθαο) κε ηίηιν «Ξεκλειδώνονηαρ ηην μοςζική 

ζηα Άηομα με ειδικέρ ικανόηηηερ».  

Έλα βηβιίν πνπ είλαη νπζηαζηηθά ην ζπλνδεπηηθό αιιά αλαγθαίν «εξγαιείν» γηα ηνλ δάζθαιν 

κνπζηθήο πνπ ζα ζειήζεη λα δηδάμεη κνπζηθή ζε άηνκα κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο. 

Πξώην δείγκα κηαο κεζόδνπ εθκάζεζεο κνπζηθήο, πνπ κεηά από ρξόληα εθαξκνγήο ζε 

κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε κε ηππηθή αλάπηπμε, από εθέηνο άξρηζα λα ηελ εθαξκόδσ 

κε κεγάιε επηηπρία ζε έλα αξηζκό καζεηώλ κέζα από ηα ηκήκαηα ηεο «Ανοισηήρ Αγκαλιάρ». 

Μηαο κεζόδνπ όπνπ θαηνξζώλεη κε ηελ ρξήζε πεξίεξγσλ κέζσλ γηα ηελ κνπζηθή, όπσο π.ρ. ηα 

θξνύηα, ιαραληθά θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ πνπ έρεη ην θάζε θξνύην ή νπνηνδήπνηε 

άιιν κέζν ρξεζηκνπνηεζεί, λα νδεγεί απηά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο λόηεο, ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα ησλ πιήθηξσλ θαη ησλ ήρσλ πνπ παξάγνπλ θαη ηειηθά λα απνθηνύλ ζηελή 

ζρέζε κε ηελ κνπζηθή. 

Έλα εξγαιείν όκσο πνπ ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα θαη ηηο πξώηεο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, ζηνλ 

ελδηαθεξόκελν, λα κπεη ζην πλεύκα ηεο κεζόδνπ θαη κέζα από ηελ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα λα 

θαηαζηεί ηθαλόο λα εξγαζηεί θαη απηόο κε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία καζεηώλ. 

Μαζεηέο, πνπ ζίγνπξα έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα γεληθόηεξα αιιά επηπρώο κέζα από ηελ επαθή 

κε ηελ κνπζηθή κπνξνύλ λα νκνξθύλνπλ ηόζν ηελ δηθηά ηνπο δύζθνιε δσή αιιά θαη ηνπ 

θαζεγεηή, αθνύ ε νθζαικνθαλήο επηηπρία ζίγνπξα ζα ηνπ ραξίζεη πξσηόγλσξεο εκπεηξίεο θαη 

ηθαλνπνίεζε. 

 

 

Ειζήγηζη  

 

Η κέζνδνο δηδαζθαιίαο κνπζηθήο πνπ ζα ζαο παξνπζηάζσ, αλαθέξεηαη ζε έλα ζύζηεκα 

εθκάζεζεο κνπζηθήο θαη εηδηθόηεξα κνπζηθή ζε πιεθηξνθόξα όξγαλα (πηάλν – αξκόλην). 

Όιε ε κέζνδνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κειεηεκέλε θαη δνκεκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα 

κπνξνύκε λα δξάζνπκε κνπζηθνπαηδαγσγηθά αιιά θαη κνπζηθνζεξαπεπηηθά παξάιιεια. 

Μέζσ ηεο απόθηεζεο κνπζηθώλ γλώζεσλ, κε ηελ επξύηεξε έλλνηα,  κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε 

θαη λα εμειίμνπκε ην ζπλαηζζεκαηηθό, λνεηηθό, θνηλσληθό αιιά θαη θηλεηηθό ηνκέα ησλ παηδηώλ 

κε ηππηθή ή κε αλάπηπμε, θαζώο θαη ησλ παηδηώλ κε δηάθνξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Σηα παηδηά κε ηελ κε ηππηθή αλάπηπμε, πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη λα 

θαηνξζώζνπκε λα ηνπο δώζνπκε λα θαηαιάβνπλ όηη ζε ηίπνηα δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηελ δπλαηόηεηα λα κπνπλ ζην θόζκν ηεο κνπζηθήο από όια ηα ππόινηπα παηδηά 

πνπ δηαζέηνπλ ηελ ηππηθή αλάπηπμε θαη όηη κπνξνύλ λα παίμνπλ ζην όξγαλν, κε απνηέιεζκα λα 

ηνλώλνπκε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη λα ηνπο δίλνπκε ην θίλεηξν ώζηε λα ζειήζνπλ λα 

πξνζπαζήζνπλ. Να πξνζπαζήζνπλ αθόκε εληνλόηεξα. 
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Όζνλ αθνξά ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο έρεη ζαλ ζηόρν λα 

βειηηώζεη θαηά ην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό ηελ ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο θαη λα βειηηώζνπκε 

ηελ βξαρππξόζεζκε θαη καθξνπξόζεζκε κλήκε ηνπο. 

Έλα από ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αζρνινύληαη κε παηδηά 

πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κε κε ηππηθή 

αλάπηπμε (παηδηά κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο ηα απνθαιώ εγώ), ζύλδξνκν Down, λνεηηθή ζηέξεζε, 

εγθεθαιηθή παξάιπζε, θάζκα Απηηζκνύ, ζύλδξνκν Asperger, είλαη ην εκπόδην ηεο αλάγλσζεο 

ησλ γξαπηώλ ζπκβόισλ. Τν αζπξόκαπξν θείκελν κε ηα ζύκβνια λα θηλνύληαη πάλσ – θάησ ζε 

πέληε γξακκέο, δεκηνπξγνύλ πιήξε ζύγρπζε ζηνλ εγθέθαιν. 

Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, αθνινπζώληαο από έλζηηθην ίζσο ηελ ξήζε «βάιε ρξώκα ζηελ δσή ζνπ»,  

έρσ αιιάμεη ην ζύζηεκα γξαθήο από αζπξόκαπξν ζε έγρξσκν.  

 

 

 
 

Γείγκαηα θαξηειώλ αληηζηνίρεζεο αληηθεηκέλσλ κε ηηο λόηεο 

 

 

Τν θάζε ζεκάδη , δειαδή ε θάζε λόηα, έρεη ην δηθό ηνπ ρξώκα όρη ηπραίν. Χξώκα πνπ 

αληηζηνηρεί θαη είλαη ζπλδπαζκέλν κε κηα εηθόλα πνιύ νηθεία, ζρεδόλ θαζεκεξηλή, ζηα παηδηά. 

Με απηόλ ηνλ απιό κελ ηξόπν, αιιά επηηπρώο δνθηκαζκέλν, ε εθκάζεζε ησλ ζεκείσλ, λόηεο, 

γίλεηαη πνιύ επθνιόηεξα θαη ζπληνκόηεξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληηζηνίρεζε αληηθεηκέλσλ κε ηηο λόηεο 

 

Η ακέζσο επόκελε θαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπκε ζε απηή ηελ 

πξώηε θάζε γλσξηκίαο ησλ παηδηώλ κε ηελ κνπζηθή, είλαη όηη πξέπεη ηα δύν ρέξηα  λα θηλεζνύλ, 

γηα αξρή ην θάζε έλα μερσξηζηά θαη θαηόπηλ ηαπηόρξνλα, ζε 88 πιήθηξα πηάλνπ ή ζε 61 θαη 

πάιη αζπξόκαπξα, πιήθηξα αξκνλίνπ. 

Καηά αληηζηνηρία κε ηνλ ρξσκαηηθό θώδηθα πνπ έρνπκε δώζεη ζηηο λόηεο, ρξσκαηίδνπκε ηα 

πιήθηξα. Η  πξάμε έρεη δείμεη όηη απηήο ε κνξθή δπζθνιία κεηξηάδεηαη ζε πνιύ ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνιύ κηθξόηεξν από απηό πνπ ζα απαηηείην κε ην 

θιαζζηθό πιεθηξνιόγην.        

Έρνληαο ινηπόλ εμαζθαιίζεη αξρηθά έλα θείκελν πνπ ηα παηδηά εύθνια κπνξνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ, ηηο επνπηηθέο θαξηέιεο εξγαζίαο, ην πεληάγξακκν ζε κεγάιε θαη ηθαλή δηάζηαζε 

ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ, λα κπνξνύλ δειαδή λα ην 

«πεξπαηήζνπλ» θαη θπζηθά ην όξγαλν κε ηα θαηάιιεια ρξσκαηηζκέλα πιήθηξα, ην επόκελν 

βήκα είλαη ε επηινγή θαη ε ζπγθξόηεζε θαηάιιεισλ νκάδσλ αλ ηα καζήκαηα είλαη νκαδηθά.   

 



  

              Άζθεζε κε ηηο ζέζεηο από ηηο λόηεο ζην πεληάγξακκν 

 

Αθνύ ελεκεξσζνύκε πιήξσο γηα ην ηζηνξηθό ηνπ θάζε ελόο παηδηνύ μερσξηζηά, είηε από ηνπο 

γνλείο είηε αθόκε θαιύηεξα από ηνλ όπνην εηδηθό (λεπξνιόγν, ςπρίαηξν, ινγνζεξαπεπηή θιπ)  

παξαθνινπζεί ην παηδί, αμηνινγνύκε ηα δπλαηά ή αδύλαηα ζεκεία ηνπ έηζη ώζηε λα θηηάμνπκε 

όζν ην δπλαηόλ νκνηόκνξθέο θαη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. 

Τη ζεκαίλεη αθξηβώο ε αλαθνξά ζε νκνηόκνξθεο θαη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο. 

Φξνληίδνπκε πάληα κέζα ζηελ νκάδα, λα ζπλππάξρνπλ παηδηά κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γηα έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν ιόγν. 

Δπηδεηείηαη ε δηαθνξεηηθόηεηα κέζα ζηελ νκάδα, γηαηί ην θάζε παηδί παξαθηλεί ηα ππόινηπα. Η 

επηηπρία θαη ε πξόνδνο ηνπ ελόο ή πεξηζζνηέξσλ παηδηώλ, κπνξεί λα απνηειέζεη ην θίλεηξν, ηελ 

αηκνκεραλή ζα κπνξνύζακε λα πνύκε γηα λα αθνινπζήζνπλ θαη ηα ππόινηπα. Τν θάζε έλα παηδί 

έρεη λα δώζεη ζηα ππόινηπα. 

Αλ π.ρ. έρνπκε κηα νκάδα κε παηδηά πνπ έρνπλ απηηζκό, ε δπζθνιία ζα είλαη πνιύ κεγάιε ή θαη 

πηζαλόλ αθαηόξζσηε, αθνύ είλαη γλσζηό όηη ηα παηδηά κε απηηζκό δελ επηθνηλσλνύλ εύθνια κε 

ηνπο ππόινηπνπο πνπ βξίζθνληαη γύξσ ηνπο. Κιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο θαη δελ είλαη ιίγεο νη 

θνξέο πνπ εθδειώλνπλ ραξαθηεξηζηηθή επηζεηηθόηεηα, πξνο εαπηνύο θαη αιιήινπο. 

Αληίζηνηρα, αλ ε νκάδα απαξηίδεηαη κόλν από παηδηά κε λνεηηθή ζηέξεζε, ζα είλαη έλα 

βξαδπθίλεην ηκήκα. Η ηαπηόρξνλε όκσο παξνπζία ζηελ νκάδα παηδηώλ κε απηηζκό, ηα νπνία 

ιόγσ ηεο θσηνγξαθηθήο ηνπο κλήκεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα καζαίλνπλ θαη λα εθηεινύλ πνιύ 

γξήγνξα, παξαθηλνύλ θαη ηα ππόινηπα παηδηά λα αθνινπζήζνπλ ην ίδην γξήγνξα ή ηνπιάρηζηνλ 

λα θαηαβάινπλ ιόγσ κηαο άηππεο κπνξνύκε λα πνύκε άκηιιαο, πξόζζεηε πξνζπάζεηα, λα 

ελεξγήζνπλ γξεγνξόηεξα. Σεκαληηθό επίζεο όθεινο απνηειεί ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία 

πνπ αλαπηύζζνληαη ιόγσ ησλ όζσλ αλέθεξα. 

Έλα επίζεο ζεκαληηθό θξηηήξην ζηελ ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ, είλαη νη θηλεζηνινγηθέο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε ππνςήθην κέινο ηεο. Πξέπεη λα θξνληίζνπε ηα παηδηά πνπ 

ηειηθά ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα, λα έρνπλ παξαπιήζηεο . θηλεζηνινγηθέο δπζθνιίεο ζηηο 

ιεπηέο θηλήζεηο ησλ δαθηύισλ θαη λα έρνπλ ην ίδην πεξίπνπ λνεηηθό επίπεδν, έηζη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα βνεζνύλ θαη λα πξνηξέπνπλ ην έλα ην άιιν έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε 

δηαθνξεηηθόηεηα αιιά λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα κπνξέζνπλ λα παίμνπλ καδί θάπνην κνπζηθό 

θνκκάηη. 



Σε πεξίπησζε βέβαηα πνπ ζε θάπνην παηδί ππάξρεη κεγάιν θηλεηηθό ή λνεηηθό πξόβιεκα, ην 

ζσζηόηεξν είλαη λα πξνεγείηαη ηεο έληαμεο ηνπ ζε νκάδα ε παξαθνινύζεζε ησλ πξώησλ 

καζεκάησλ ζηελ κνξθή ηδηαίηεξεο δηδαζθαιίαο. Από εθεί θαη πέξα, αλάινγα κε ηελ πξόνδν πνπ 

ζα επηδείμεη ζα θξηζεί αλ θαη πόηε ζα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζε θάπνηα νκάδα. 

Παξαηεξώληαο ηελ πνξεία ησλ παηδηώλ κέζα από ηηο νκάδεο ή ηηο θαη΄ ηδίαλ ζπλεδξίεο, έρσ 

παξαηεξήζεη όηη: 

Βειηηώλεηαη ε κλήκε ηνπο θαη ε ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο θαη κεηώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ε 

αδπλακία ή δπζθνιία ηνπ ζπληνληζκνύ ρεξηνύ, καηηνύ θαη νκηιίαο. 

Ταπηόρξνλα κε ηελ εθκάζεζε, ζηα πξώηα καζήκαηα κε ηηο λόηεο θαη ηνλ ξπζκό, παξέρνπκε ζηα 

παηδηά θαη επξύηεξεο γλώζεηο γύξσ από ηελ κνπζηθή θαη ηνπο ήρνπο. 

Μπνξνύκε γηα παξάδεηγκα λα ηνπο κηιήζνπκε γηα ηα κνπζηθά όξγαλα θαη ην πώο απηά παξάγνπλ 

ηνλ ήρν. Τα θαινύκε λα ζπλνδέςνπλ θσλεηηθά θάπνην ηξαγνύδη ηξαγνπδώληαο είηε κε ιόγηα 

είηε κε λόηεο. Με απηό ηνλ ηξόπν, καο δίλεηαη ε επθαηξία λα δνπιέςνπκε ηελ ηερληθή ηεο 

δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο θάηη πνπ βνεζάεη ηα παηδηά κε δπζθνιία ζηελ νκηιία θαη ηελ έθθξαζε 

ηνπο. 

Δπηιέγνπκε ινηπόλ έλα γλσζηό ζε όια ηα παηδηά ηξαγνύδη, ην ρσξίδνπκε ζε αλάινγα κέξε θαη 

ηα θαινύκε λα ηξαγνπδήζεη ην θαζέλα ην αληίζηνηρν ηνπ θνκκάηη ηνπ ηξαγνπδηνύ. Τα παηδηά 

«αλαγθάδνληαη» κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε ηαθηηθό ξπζκό, 

ηξαγνπδώληαο πόηε κε ιόγηα θαη πόηε κε λόηεο. Κάηη πνπ ηα βνεζάεη λα ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ 

ζηόρν ρσξίο όκσο ηαπηόρξνλα λα δπζαλαζρεηνύλ. 

Έρνληαο ινηπόλ πεηύρεη ηνλ ζθνπό καο, έηζη ώζηε ηα παηδηά λα πεηύρνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ 

νκάδα, παίδνληαο δηαδνρηθά ην έλα κεηά ην άιιν ή ηξαγνπδώληαο ή ιέγνληαο ηηο λόηεο, 

ζθεθηείηε πόζα πξάγκαηα έρνπλ θαηαθέξεη λα θαηαθηήζνπλ. 

Διέγρνπλ ηελ παξνξκεηηθόηαηα ηνπο γηαηί ππνρξεώλνληαη λα αθνινπζήζνπλ ξπζκηθά ηελ 

ππόινηπε νκάδα. 

Η ππνρξέσζε απηή είλαη βέβαην όηη ζα πξνθαιέζεη ζε όινπο κηα ππεξδηέξγεζε ηελ νπνία όκσο 

ηα παηδηά ηελ δηνρεηεύνπλ δεκηνπξγηθά πάλσ ζην όξγαλν. Απηόκαηα απηό πνπ θαηά θαλόλα ηα 

εμηηάξεη παξάιιεια όκσο ηα εξεκεί αθνύ ε ελέξγεηα πνπ έρεη καδεπηεί κέζα ηνπο γίλεηαη ήρνο – 

κεισδία. 

Η επηβξάβεπζε ηνπο είλαη ε ραξά θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ ζα λνηώζνπλ από ηελ δηαπίζησζε όηη 

έρνπλ θαηαθέξεη θάηη πνπ κέρξη πξηλ ιίγν ήηαλ άγλσζην γηα απηά. Απηόκαηα απνθηνύλ ή 

εληζρύνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο. 

Με όια όζα αλαθέξζεθαλ ειέγρνληαη ζε κεγάιν βαζκό νη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Τν ηειεπηαίν θαη δπζθνιόηεξν ίζσο ζεκείν ηεο δνπιεηάο πνπ θάλνπκε ζηηο ζπλεδξίεο, αθνξά ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηηο ιεπηέο θηλήζεηο ησλ δαθηύισλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε 

πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε πεξίζζεηα ππνκνλή θαη επηκνλή, αζθήζεηο γηα λα δώζνπκε όζν ην 

δπλαηόλ θαιύηεξε θηλεηηθόηεηα ζηα δάρηπια. 

Έρσ δσληαλό παξάδεηγκα καζεηή κνπ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, πνπ κεηά από καζήκαηα δύν 

κελώλ, ελώ είρε ζε θίλεζε από ηα δάρηπια κόλν ηνπο δύν δείθηεο, ηώξα έρεη θηάζεη ζην ζεκείν 

λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηνλ αληίρεηξα νπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ελώ είλαη πνιύ θνληά λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαη ηξίην δάρηπιν ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. Κάηη πνπ κε ηελ δνπιεηά πνπ από θνηλνύ θάλνπκε, 

πηζηεύσ όηη πνιύ ζύληνκα ζα ην πξαγκαηνπνηήζεη. 

Μεηά ηα όζα αλέθεξα, θαηαλνείηε όηη πεξηπηώζεηο πην ειαθξέο από απηέο ηνπ παηδηνύ πνπ 

αλέθεξα, όπσο πρ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε ζηέξεζε ή απηηζκό πνπ είλαη 

αξηζηεξόρεηξεο θαη δελ ρξεζηκνπνηνύλ ην δεμί ηνπο ρέξη γηαηί ην έρνπλ «μεραζκέλν», ε 

απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ είλαη ππόζεζε ξνπηίλαο. 

Απνηέιεζκα; 

Αλαθαιύπηνπλ όηη δηαζέηνπλ άιιν έλα ρέξη πξνο ρξήζε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. 

Τα απνηειέζκαηα όιεο απηήο ηεο κειέηεο πνπ έρσ θάλεη ζηελ πξάμε, αθνύ έρσ ηελ επθαηξία 

θαη ηελ ηύρε λα ηα πξαγκαηνπνηώ κέζα από ηελ εζεινληηθή κνπ παξνπζία ζηελ «Αλνηρηή 

αγθαιηά», ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ θαίλνληαη κέζα ζηνπο πξώηνπο κήλεο. Μέζα από 

έλα ζε εηζαγσγηθά παηρλίδη, απηά ηα παηδηά βιέπνπλ όηη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαθηήζνπλ 

ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ θαλείο καο θαη δελ κπνξνύζε λα θαληαζηεί. 



Η κέζνδνο απηή, κπνξεί άλεηα λα εθαξκνζηεί ζε ζπιιόγνπο ΑκεΑ, ζε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο 

θαη γηαηί όρη αθόκα θαη ζε σδεία, κνπζηθέο ζρνιέο ή κνπζηθά εξγαζηήξηα. 

Έρσ κάιηζηα παξαηεξήζεη, όηη ηα παηδηά πνπ έξρνληαη θαη παξαθνινπζνύλ ηα  καζήκαηα ζην 

κνπζηθό εξγαζηήξη πνπ δηαηεξώ, έρνπλ πην γξήγνξε εμέιημε, γηαηί ζπλαλαζηξέθνληαη κε άηνκα 

κε ηππηθή αλάπηπμε θαη απηό ηνπο δίλεη ηελ δύλακε λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνύλ θαη λα 

δνπιεύνπλ. 

Τν πιένλ νπζηαζηηθό; 

Γελ αηζζάλνληαη παηδηά ελόο θαηώηεξνπ Θενύ. 

 

Πεπίλητη 

 

Η εηζήγεζε κνπ ζηελ εκεξίδα, κε ηίηιν «Ξεκλειδώνονηαρ ηην μοςζική ζηα Άηομα με ειδικέρ 

ικανόηηηερ», παξνπζίαζε κηα πξόηππε κέζνδν εθκάζεζεο κνπζηθήο ζε άηνκα κε εηδηθέο 

ηθαλόηεηεο (ΑκεΑ).  

Μεηά από ρξόληα εθαξκνγήο ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε κε ηππηθή αλάπηπμε, από 

εθέηνο άξρηζα λα ηελ εθαξκόδσ κε κεγάιε επηηπρία ζε έλα αξηζκό καζεηώλ κέζα από ηα 

ηκήκαηα ηεο «Ανοισηήρ Αγκαλιάρ». 

Μηα κέζνδνο πνπ θαηνξζώλεη κε ηελ ρξήζε πεξίεξγσλ κέζσλ γηα ηελ κνπζηθή, όπσο π.ρ. ηα 

θξνύηα, ιαραληθά θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ πνπ έρεη ην θάζε θξνύην ή νπνηνδήπνηε 

άιιν κέζν ρξεζηκνπνηεζεί, λα νδεγεί απηά ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηηο λόηεο, ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα ησλ πιήθηξσλ θαη ησλ ήρσλ πνπ παξάγνπλ θαη ηειηθά λα απνθηνύλ ζηελή 

ζρέζε κε ηελ κνπζηθή. 

Η εηζήγεζε πεξηέρεη ηηο ειάρηζηεο αλαθνξέο - αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, ζηνλ ελδηαθεξόκελν, λα 

κπεη ζην πλεύκα ηεο κεζόδνπ θαη ελδερόκελα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα εξγαζηεί θαη 

απηόο κε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία καζεηώλ. 

Μαζεηέο, πνπ ζίγνπξα έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα γεληθόηεξα αιιά επηπρώο κέζα από ηελ επαθή 

κε ηελ κνπζηθή κπνξνύλ λα νκνξθύλνπλ ηόζν ηελ δηθηά ηνπο δύζθνιε δσή αιιά θαη ηνπ 

θαζεγεηή, αθνύ ε νθζαικνθαλήο επηηπρία ζίγνπξα ζα ηνπ ραξίζεη πξσηόγλσξεο εκπεηξίεο θαη 

ηθαλνπνίεζε. 

 


