
«Η μουσικοκινητική αγωγή ως μέσο ένταξης».

Το πρόγραμμα, υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς :
Καράμπαγλη Ευάγγελο, προϊστάμενο του Ειδικού Νηπιαγωγείου Κιλκίς.
Τσαγκάρη Δέσποινα, γυμνάστρια του Ειδικού Δημοτικού Κιλκίς.
Πιτσουλάκη Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός Ειδικού Δημοτικού Κιλκίς.
Κρομλίδου Αθηνά Διευθύντρια 13ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς

Στο ταξίδι για την κατανόηση του παιδιού με ειδικές ανάγκες, η μουσική
διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο. Μέσω της  μουσικής, η οποία αποτελεί
μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, το παιδί καταφέρνει να ξεφεύγει από τους
εκφραστικούς περιορισμούς που του θέτει η αναπηρία και να επικοινωνήσει με το
περιβάλλον. Παράλληλα, μέσω της μουσικής, καθώς αυτή απευθύνεται κατευθείαν στο
θυμικό, ο δίχως αναπηρία άνθρωπος πετυχαίνει να επιδρά αποτελεσματικά στο
διαφορετικό Άλλον. Με όχημα τη μουσική δηλαδή, επιτυγχάνεται η σύζευξη ανάμεσα
στον κόσμο του «διαφορετικού» με τον κόσμο του «φυσιολογικού» (Λευκοθέα
Καρτασίδου Μουσική εκπαίδευση στην ειδική παιδαγωγική) .
Με τον όρο μουσικοκινητική αγωγή αναφερόμαστε στο συνδυασμό της μουσικής με

τη κίνηση (CARRL ORFFGUNILD Music for children).
Η μουσικοκινητική αντιμετωπίζει τον μαθητή σαν ολότητα, σωματική, ψυχική και

πνευματική. Συμβάλλει στην γενική παιδεία και στην ανάπτυξη της κρίσης, της
δημιουργικότητας, της φαντασίας και της αισθητικής καλλιέργειας. Ενώνει την
μουσική με την κίνηση που είναι η έκφραση του σώματος, το λόγο που είναι η
έκφραση της σκέψης και φέρνει τον μαθητή σε ψυχική εφορεία με τον ήχο-ρυθμό.
(Jaque Daleroze )

Το μάθημα της μουσικοκινητικής απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών και
είναι σημαντική μέθοδος διδασκαλίας ιδιαίτερα σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές
ικανότητες, διότι με τη μέθοδο αυτή αναπτύσσονται και βελτιώνονται πολύ
σημαντικές δεξιότητες όπως :

 η παρατηρητικότητα
 η συγκέντρωση
 η φαντασία
 συνεργασία και η ομαδικότητα
 η ακουστική μνήμη, ανάπτυξη λόγου
 η αλληλεπίδραση και πολλές άλλες.

Η ένταξη των μαθητών μέσω της μουσικοκινητικής στο γενικό Νηπιαγωγείο, είναι
ένας τρόπος πρώιμης παρέμβασης για την γενικότερη ένταξη των μαθητών με
αναπηρία στην κοινωνία. Ο μαθητής του γενικού σχολείου έρχεται σε επαφή με το
«διαφορετικό» και το «αποκλίνον» , έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει, να έρθει
σε σωματική επαφή με το μαθητή με αναπηρία και να εξοικειωθεί μαζί του,
ευχάριστα-φυσικά μέσω της μουσικής και του παιχνιδιού.
Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε το παρόν πρόγραμμα, του οποίου οι διδακτικοί

στόχοι αφορούν τις παρακάτω θεματικές ενότητες :



Κοινωνική προσαρμογή- Συνύπαρξη

 Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων
κατά τη συμμετοχή στις οργανωμένες δραστηριότητες, με προσπάθεια
τήρησης κανόνων.

Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

 Συνεργασία με τους άλλους.
 Ανταπόκριση σε εντολές που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες.

Δεξιότητες επικοινωνίας

 Να ζητάνε αυτό που θέλουν με κατανοητό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρουσιάζουν νοητική ανεπάρκεια,
αυτισμό, σύνδρομο Down και πολλαπλές αναπηρίες. Από τα τέσσερα παιδιά τα 3
είναι κορίτσια 6 έως 7 ετών, και ένα αγόρι 6 ½ ετών. Οι μαθητές ήταν συνεργάσιμοι,
ακολουθούν οδηγίες, λόγος μονολεκτικός, χρήση εξω-λεκτικής επικοινωνίας( π.χ.
χειρονομίες).

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται  σε συνεργασία με το 13ο Νηπιαγωγείο από το
μήνα Νοέμβριο, μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2011-2012, δυο διδακτικές ώρες
την εβδομάδα. Το περιβάλλον ένταξης είναι το 13ο Νηπιαγωγείο και το Ειδικό
Νηπιαγωγείο Κιλκίς.

Τον πρώτο μήνα έγινε, η γνωριμία των παιδιών στον χώρο των νηπιαγωγείων,
ειδικού και 13ου, με ελεύθερες δραστηριότητες συνύπαρξης, ενημέρωση γονέων και η
συνέχεια ήταν πολύ θετική.
Οι μαθητές κάθε Δευτέρα, για δυο διδακτικές ώρες συμμετέχουν από κοινού σε
δραστηριότητες μουσικοκινητικής που περιλαμβάνουν :

 Οπτικοποιημένα τραγούδια, ώστε να γίνονται κατανοητά
 Προγραμματισμένες και αυθόρμητες δραστηριότητες με ποικίλα μουσικά

παιχνίδια και χρήση διάφορων υλικών, όπως μπάλες, σεντόνια, μπαλόνια,
κ.λ.π.

 Ασκήσεις σωματογνωσίας με την ανάλογη «μουσική παρέμβαση».

Tο πρόγραμμα, προσαρμόζεται, ανάλογα με την εποχή, Χριστούγεννα, Απόκριες,
σχολική γιορτή καλοκαιριού.

Παρακάτω παρουσιάζονται και κάποιες φωτογραφίες από την εφαρμογή του
προγράμματος.
Ακολουθήσαμε το μοντέλο της διαπροσωπικής μάθησης, που περιλαμβάνει :

1. Συνεργασία εκπαιδευτικού-παιδιού και εκτέλεση της δραστηριότητας.
2. Ελαφρά υποστήριξη, σε επίπεδο συνεργασίας.
3. Απόκτηση εμπιστοσύνης και ενίσχυση να συνεχίσει, μόνο του.
4. Δυνατότητα επιλογής σχετικών δραστηριοτήτων.

Αποτελέσματα-Αξιολόγηση

Οι στόχοι του προγράμματος σε ένα μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκαν και σε κάποιες
περιπτώσεις αυτή η επιτυχία ξεπέρασε και τις προσδοκίες μας. Είχαμε την ευκαιρία



να «ανακαλύψουμε» και να «βιώσουμε» συμπεριφορές που βγήκαν από τα παιδιά
μέσα από την ενασχόληση τους με τις δραστηριότητες.
Η ανταπόκριση και η συμμέτοχη των παιδιών ήταν όχι μόνο θετική αλλά και

δημιουργική και ενθουσιώδης. Πέρα από τον εμπειρικό-γνωστικό τομέα και τους
προβληματισμούς που «αναδύθηκαν» τα παιδιά καλλιέργησαν σ΄ έντονο βαθμό το
ομαδικό αίσθημα. Εμφανές ήταν ότι διασκέδασαν με τις προγραμματισμένες
δραστηριότητες σε όλους τους τομείς που είχαμε επιλέξει αλλά και στο στάδιο των
εφαρμογών και της ελεύθερης έκφρασης των παιδιών. Τα ερεθίσματα που τους
δόθηκαν τα βοήθησαν να βρουν δικούς τους τρόπους να εκφραστούν, να χαίρονται
και να ανακαλύπτουν στην συνέχεια καινούργιες καταστάσεις, συνδέσεις τρόπους για
συσχετισμούς που αφήνουν έκπληκτο και τον εκπαιδευτικό με την πιο μεγάλη
φαντασία.
Δεν έλειψαν βέβαια στιγμές που συναντήσαμε δυσκολίες και χρειάστηκε στην

πορεία να αλλάξουμε τον τρόπο μεθόδευσης του προγράμματος σε κάποια σημεία
έτσι ώστε να γίνει πιο «ευέλικτο». Αυτό είχε να κάνει περισσότερο με την επιλογή
των δραστηριοτήτων  με στόχο να κρατήσει το ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό και
παράλληλα να «απορροφήσει» κάποιες συμπεριφορές που πηγάζουν από τις
δυσκολίες που έχει το κάθε παιδί. Όπως διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα,
προβλήματα λόγου εκφραστικό-προσληπτικό, αδρής-λεπτής κινητικότητας,
οπτικοκινητικού συντονισμού.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσαμε την «ενεργή» συμμετοχή όλων των μαθητών που

αποτέλεσε την προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος έτσι ώστε να δοθεί
η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν το δικό τους ρόλο μέσα στην ομάδα και
παράλληλα μέσα από την αλληλεπίδραση να κατακτήσουν δεξιότητες συνύπαρξης,
επικοινωνίας,  συνεργασίας.
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