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Abstract: In special education it is common for children with severe disabilities to have
limited or no access to necessary experiences of playful exchanges with their peers and/or
adults. Musical improvisation can provide a means of expression which allows children,
regardless of the severity of their disability, to be involved in a creative process and
experience feelings of choice, initiative and control. This paper presents the experience of the
author’s work as a music teacher in a special needs school for students with cerebral palsy and
multiple disabilities. The author’s additional specialization in music therapy has enriched her
work with students within the special needs school setting.
Keywords:special education, music education, music therapy, play, cerebral palsy
Πεξίιεςε: Σην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ζύλεζεο ηα παηδηά κε βαξηέο αλαπεξίεο λα
έρνπλ κηθξή έσο κεδακηλή πξόζβαζε ζε απνιύησο αλαγθαίεο εκπεηξίεο γηα παηγληώδεηο
αιιειεπηδξάζεηο κε νκειίθνπο ή/θαη ελήιηθεο. Ο κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο απνηειεί
εμαηξεηηθή επθαηξία γηα ηελ αλάδπζε κία παηγληώδνπο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ νπνία ην
παηδί, αλεμάξηεηα από ηε βαξύηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ, εκπιέθεηαη ζε κία δεκηνπξγηθή
δηεξγαζία θαη βηώλεη ηελ εκπεηξία ηεο επηινγήο, ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο
αιιειεπίδξαζεο. Σην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξία ηεο γξάθνπζαο ζε εηδηθό
ζρνιείν γηα καζεηέο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Παξόιν πνπ ην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο γξάθνπζαο ήηαλ ε κνπζηθή εθπαίδεπζε, ε εμεηδίθεπζή ηεο ζηε
κνπζηθνζεξαπεία εκπινύηηζε ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζήο ηεο κε καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζνβαξνύο πεξηνξηζκνύο ζε πνιινύο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο.
Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθή αγσγή, κνπζηθή εθπαίδεπζε, κνπζηθνζεξαπεία, παηρλίδη, εγθεθαιηθή
παξάιπζε
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Εηζαγσγή
Ο Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηε Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (1989), ζην
άξζξν 31 αλαθέξεη ξεηά όηη όια ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε θαη ην παηρλίδη
αιιά θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή. Η ζηάζε ησλ δηεζλώλ
νξγαληζκώλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξόιν ηνπ παηρληδηνύ ζηε δσή ηνπ παηδηνύ θαλεξώλεη όηη απηό
απνηειεί ζηνηρεηώδεο δηθαίσκα, απνιύησο απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο. Παξάιιεια, δηαθαίλεηαη ε ζύλδεζε ηνπ παηρληδηνύ κε ηηο ηέρλεο αθνύ ζηε
δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ελειίθσλ λα εμαζθαιίδνπλ
«ηελ πξνζθνξά θαηάιιεισλ θαη ίζσλ επθαηξηώλ γηα πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν» γηα θάζε
παηδί (Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Δζλώλ, 1989, άξζξν 31, παξ. β). Η ζύλδεζε απηή δελ είλαη
δηόινπ ηπραία, θαζώο αλαπόζπαζην θνκκάηη θάζε θαιιηηερληθήο δξάζεο απνηειεί κεηαμύ
άιισλ ε εγγελώο παηγληώδεο θύζε ηεο ηέρλεο (Winnicott, 1971).
Τα παηδηά κε θηλεηηθέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, είλαη πηζαλό λα απνζηεξνύληαη ηε
δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνύ, είηε ιόγσ ησλ δηαηαξαρώλ ηνπο ζε πνιινύο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο
ή/θαη γηαηί ην πεξηβάιινλ απνηπγράλεη λα πξνζθέξεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε απηό (Besio, Bulgarelli, &Stancheva-Popkostadinova, 2017). Η εγθεθαιηθή παξάιπζε ή
«λόζνο ηνπ Little», απνηειεί κία κόληκε κε-κεηαβαιιόκελε νκάδα δηαηαξαρώλ ηεο θίλεζεο
θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο
θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα σξίκαλζήο ηνπ. Ταπηόρξνλα, είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη άιιεο
γλσζηαθέο θαη αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο,
δεπηεξεύνληα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη επηιεςία (Rosenbaumetal., 2007).
Κάζε παηδί, αλεμάξηεηα από ηε θύζε θαη ηνλ βαζκό ησλ πεξηνξηζκώλ ηνπ, κπνξεί θαη έρεη
αλάγθε λα παίμεη. Σην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο, ην παηρλίδη ηίζεηαη ζε δεύηεξε κνίξα
θαζώο πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη
απνθαηάζηαζεο. Aθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εληάζζεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ηείλεη λα αμηνπνηείηαη σο θίλεηξν ή σο ελίζρπζε γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ ζρεηηθώλ κε
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή ηελ απνθαηάζηαζε. Καη’ αλαινγία κε ηα παξαπάλσ,
θαίλεηαη όηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έληαμεο ηεο κνπζηθήο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο
εηδηθήο αγσγήο αθνινπζείηαη κία αληίζηνηρε πξννπηηθή: ε κνπζηθή είηε απνηειεί
εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν όπνπ ε θύξηα ζηόρεπζε αθνξά ηελ επίηεπμε κνπζηθνπαηδαγσγηθώλ
ζηόρσλ -όπσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε ζύλζεζε, ηελ αθξόαζε ή ηελ εθηέιεζε κνπζηθήοείηε αμηνπνηείηαη σο έλα ζειθηηθό κέζν γηα ηελ πξναγσγή δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθνύ ή/θαη
αλαπηπμηαθνύ ραξαθηήξα (Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Παηδηώλ
µε Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, 2004, ζ. 102-103). Γηα παξάδεηγκα, ην ηξαγνύδη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή ή σο έλαο επράξηζηνο ηξόπνο
γηα ηελ εθκάζεζε κίαο έλλνηαο κέζα από ην πεξηερόκελν ησλ ζηίρσλ ηνπ.
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Καη νη δύν ιεηηνπξγίεο (επίηεπμε κνπζηθν-θεληξηθώλ/εμσ-κνπζηθώλ ζηόρσλ) είλαη αλαγθαίεο
θαη ζίγνπξα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνύ ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο. Όκσο ζε
πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο θαη ειιείκκαηα, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ
πεξίπησζε ησλ παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, ππάξρεη αλάγθε
έληαμεο ζηελ εηδηθή αγσγή παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζα απνζθνπνύλ όρη κόλν ζηελ θαηάθηεζε
κνπζηθνθεληξηθώλ θαη γλσζηηθώλ-καζεζηαθώλ ζηόρσλ αιιά επίζεο ζηελ πξναγσγή ηεο
επεκεξίαο ησλ καζεηώλ θαη ζηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζε εκπεηξίεο απαξαίηεηεο
γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ο κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο σο κία «ζύλζεζε» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ζην «εδώ θαη ηώξα», πξνϋπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο εθθξαζηηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Αλάινγα κε ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη (κνπζηθνπαηδαγσγηθό ή θιηληθό) απνθηά δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο
γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηόλ.
Σηελ πεξίπησζε ηεο παηδαγσγηθήο, ν κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο ζηνρεύεη ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή λα εκβαζύλεη ζηε κνπζηθή θόξκα θαη ηα πνηθίια είδε κνπζηθήο
αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ λα αθνύεη ελεξγά θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε
κνπζηθή ησλ άιισλ. Γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία, ν απηνζρεδηαζκόο απνηειεί έλα από ηα
ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία γηα ηελ πξναγσγή θιηληθώλ ζηόρσλ γηα ηνπο ζεξαπεπόκελνπο,
θαζώο επηθεληξώλεηαη ζηε κνπζηθή αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην ηεο
ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Αληίζεηα κε ηε ζηόρεπζε πνπ αθνινπζείηαη ζε κνπζηθνθεληξηθά ή
παηδαγσγηθά πιαίζηα, ζηε κνπζηθνζεξαπεία πξνέρεη ε έθθξαζε, ε επηθνηλσλία θαη ε ζύλδεζε
κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ελώ ε αηζζεηηθή θαη θαιιηηερληθή αμία ηνπ απνηειέζκαηνο κίαο
απηνζρεδηαζηηθήο ζύλζεζεο δελ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα.
Η παηγληώδεο θύζε ηνπ απηνζρεδηαζκνύ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαηξέρεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ, είηε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θιηληθά είηε ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη
πιαίζηα. Γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία (θιηληθό πιαίζην) απνηειεί έλα πνιύηηκν κέζν αθνύ κε ηελ
αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ ηερληθώλ ζηηο νπνίεο νη κνπζηθνζεξαπεπηέο έρνπλ εμεηδηθεπζεί,
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ώζηε άηνκα (παηδηά ή ελήιηθεο) κε ζνβαξόηαηεο δπζθνιίεο ζε πνιινύο
ηνκείο ηεο αλάπηπμήο ηνπο λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε κία ζπλζήθε όπνπ πιεξνύληαη
ζρεδόλ όιεο νη παξάκεηξνη ηνπ παηρληδηνύ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε κνπζηθή απηή
αιιειεπίδξαζε ιακβάλεη ην πεξηερόκελν κίαο δηακνηξαδόκελεο εκπεηξίαο πνπ εμειίζζεηαη
ζηνλ ρξόλν θαη έρεη ηε ιεηηνπξγία κίαο δξάζεο κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηελ πιήξε απνπζία
άιισλ ζηόρσλ πέξαλ ηεο απόιαπζεο ηνπ «λα παίδεηο».
Η παξνπζίαζε απηή επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ηνπ απηνζρεδηαζκνύ
ζην πιαίζην ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Παξόιν πνπ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο γξάθνπζαο ζην
εηδηθό ζρνιείν ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο θαη όρη ε κνπζηθνζεξαπεία, σζηόζν, πνιύ
ζπρλά νη ζύλζεηεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ππνδείθλπαλ ηελ αμηνπνίεζε ηερληθώλ
«δαλεηζκέλσλ» από ην πεδίν ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Η επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ηεο
γξάθνπζαο σο κνπζηθνζεξαπεύηξηαο, πέξαλ ηεο κνπζηθνπαηδαγσγνύ ζην ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην ηεο επέηξεςε λα εξκελεύεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξεκβαίλεη κνπζηθά κε ηξόπν
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ηέηνηνλ ώζηε λα δηεπθνιύλεη θαη λα πξνάγεη ηε ζπλζήθε ηεο παηγληώδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
απηνζρεδηαζκνύ.
Πξέπεη λα ηνληζηεί ζε απηό ην ζεκείν, όηη ε κνπζηθνζεξαπεία είλαη κία απηόλνκε εηδηθόηεηα,
γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε ζεζκνζεηεκέλε έληαμή ηεο ζηελ εηδηθή αγσγή,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ απνηειεζκαηηθά θαη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν νη
εμαηνκηθεπκέλνη ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη πνπ αθνξνύλ θάζε καζεηή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ, ζην πιαίζην κίαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ζην παξόλ θείκελν παξόιν πνπ
δελ πθίζηαληαη νη ζεζκηθέο, θιηληθέο θαη άιιεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο
κνπζηθνζεξαπείαο, ε εκπεηξία θαη ε θαηάξηηζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ κνπζηθήο επέηξεςαλ ηελ
ππνδνρή θαη επεμεξγαζία ηεο κνπζηθήο δηάδξαζεο κε ηνπο καζεηέο κέζα από κία πξνζέγγηζε
κνπζηθνζεξαπεπηηθνύ ραξαθηήξα: ζην επίθεληξν απηήο ηεο δηάδξαζεο βξέζεθε ε αλάδπζε
ηνπ παηρληδηνύ σο κέζνπ πξνζέγγηζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ παηδηώλ κε ζνβαξέο αλαπεξίεο.
Σηελ επόκελε ελόηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε θνηλή αθεηεξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
παηρληδηνύ κε ηελ κνπζηθόηεηα, αληιώληαο ηεθκεξίσζε από ηηο ζεσξίεο ησλ Stern (1974.
1985), Trevarthen (1979) θαη Malloch (2000) από ηνλ ρώξν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο
ζρεηηθά κε ηελ παηγληώδε, επηθνηλσληαθή θύζε ηεο κνπζηθήο αιιά θαη ηνλ κνπζηθό
απηνζρεδηαζκό σο πεδίν παηρληδηνύ (Pavlicevic, 1997, 2002).

Οη απαξρέο ηνπ παηρληδηνύ θαη ε «επηθνηλσληαθή κνπζηθόηεηα»
H πξώηε κνξθή «ειεύζεξνπ παηρληδηνύ» εκθαλίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ κεηέξαοβξέθνπο, ήδε ιίγεο ώξεο κεηά ηε γέλλεζε (Stern, 1974a). Αληίζεηα κε ό,ηη πηζηεύνληαλ
παιαηόηεξα, ηα βξέθε δηαζέηνπλ κία έκθπηε πξνδηάζεζε γηα ζθόπηκεο θηλήζεηο, νη νπνίεο
είλαη ηδηαίηεξα επηδέμηεο, πνηθίιινπλ ζε έληαζε, παίξλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη
θαζνδεγνύληαη από ηελ αληαπόθξηζε ηνπ πξνζώπνπ θξνληίδαο. Ο Trevarthen (1979)
νλνκάδεη απηή ηελ ηθαλόηεηα «πξσηνγελή δη-ππνθεηκεληθόηεηα» εζηηάδνληαο ζηα «έκθπηα
θίλεηξα ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδηνύ ηα νπνία θάλνπλ δπλαηό ηνλ θαηνπηξηζκό θαη ηε ζπλήρεζε
ηνπ λνπ ηνπ ελόο ζπληξόθνπ ζην λνπ ηνπ άιινπ» (Κνπγηνπκηδάθεοet. al, 2007, ζ. 493).
Οη κηθξν-αλαιύζεηο ησλ πξώηκσλ απζόξκεησλ αληηδξάζεσλ βξεθώλ ζε ελήιηθεο νη νπνίνη
αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζηελ έκθπηε ηάζε ηνπ βξέθνπο γηα επηθνηλσλία, έρνπλ δείμεη όηη
νη εθθξαζηηθέο θαη νη θηλεηηθέο κηκήζεηο ηνπ βξέθνπο απέλαληη ζε έλα άιιν πξόζσπν δελ
είλαη κία απιή αληαπόθξηζε ζε έλα εξέζηζκα νύηε γίλνληαη κε κόλν ζηόρν λα «ειέγμεη» ην
βξέθνο θαηά πόζνλ ην ζώκα ηνπ Δαπηνύ ηνπ κνηάδεη κε απηό ηνπ Άιινπ»
(Frank&Trevarthen, 2012, ζ. 267). Σηελ πξαγκαηηθόηεηα κέζα από απηή ηελ ακνηβαία,
απζόξκεηε αιιειεπίδξαζε, δηεξεπλώληαη από ην βξέθνο, ν ζθνπόο, ε ζπγθηλεζηαθή
πνηόηεηα θαη ε δπλακηθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ άιινπ. Οη απζόξκεηεο απηέο, παηγληώδεηο
αιιειεπηδξάζεηο ζπληζηνύλ δηαιόγνπο νη νπνίνη εμειίζζνληαη ζηνλ ρξόλν, δνκνύληαη ζε
επεηζόδηα θαη ζπληζηνύλ κία ζπλαιιαγή «ζπγθηλήζεσλ» όπνπ εθεί αλαπηύζζεηαη κηα
ηεξάζηηα γθάκα «ζπλαηζζεκάησλ δσηηθόηεηαο» (vitalityaffects) (Stern 1985) ηα νπνία έρνπλ
δηαθνξεηηθέο πνηόηεηεο από ηα θαηεγνξηνπνηεκέλα ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιύπε,
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απνγνήηεπζε, ζπκόο, θ.ιπ.) όπσο ζπκβαίλεη θαη αξγόηεξα ζην παηρλίδη. Απηέο νη «πξσηνζπλνκηιίεο» πεξηγξάθνληαη από ηνλ Stern (1985) σο έλαο ρνξόο θαη απηνζρεδηαζκόο
κνπζηθνύ δεπγαξηνύ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ξπζκό, ηαρύηεηα, έληαζε θαη θόξκα. Μέζα
ζην πιαίζην ησλ αληαιιαγώλ απηώλ (πνπ είλαη επαλαιακβαλόκελεο θαη πεξλνύλ κέζα από
απηέο όιεο νη θαηαζηάζεηο ελδηαθέξνληνο, έθπιεμεο θαη ηθαλνπνίεζεο) ε κεηέξα θαη ην
βξέθνο δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε ηνπο θαη ην βξέθνο απνθηά κία απμαλόκελε αίζζεζε ηνπ εαπηνύ
ηνπ θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαλνεί αξγόηεξα θαη λα ζπλαηζζάλεηαη ηα δηθά ηνπ
αηζζήκαηα θαη ηνπ άιινπ.
Οη έξεπλεο ησλ Malloch&Trevarthen (2009) έδεημαλ ηελ εγγελή κνπζηθόηεηα πνπ δηαηξέρεη
ηηο πξσηνζπλνκηιίεο εηδηθά κεηά ηνλ δεύηεξν κήλα δσήο ηνπ βξέθνπο. Οη απαξρέο ηεο
κνπζηθόηεηαο έρνπλ κειεηεζεί ελδειερώο θαη θαίλεηαη όηη ηα βξέθε αληαπνθξίλνληαη
πεξηζζόηεξν ζηελ νκηιία ηεο κεηέξαο θαη ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο εθείλε όηαλ ηελ
αθνύλ. Η θσλή ηεο κεηέξαο πξάγκαηη δηαθνξνπνηείηαη όηαλ απεπζύλεηαη ζην βξέθνο:
Φαξαθηεξίδεηαη από κεγαιύηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηνληθόηεηα, νη θξάζεηο είλαη πην απιέο
θαη απαξηίδνληαη από ζπρλέο επαλαιήςεηο θαη παύζεηο. Ο ξόινο ηεο κνπζηθόηεηαο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ απηώλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε
αίζζεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπ βξέθνπο θαζώο «ζην πιαίζην ηεο ζπγρξνληθόηεηαο θαη ηεο
ξπζκηθόηεηαο απηώλ ησλ αληαιιαγώλ ελαιιάζζνληαη ε θαλνληθόηεηα θαη ε πξνβιεςηκόηεηα
κε ηελ έθπιεμε θαη ηελ πξσηνηππία» (Malloch&Trevarthen, 2009, ζ. 6). Η δηαηζζεηηθή
κεηξηθή νκηιία παξαηεξείηαη ζε κεηέξεο πνπ κηινύλ ηνληθέο αιιά θαη κε ηνληθέο γιώζζεο,
γεγνλόο πνπ θαλεξώλεη ηελ νηθνπκεληθόηεηά ηεο (Κνπγηνπκηδάθεοet. al, 2007). Σηελ πεξίνδν
απηή, ζην δεύγνο κεηέξαο-βξέθνπο, ε επηθνηλσλία εζηηάδεη ζην κνίξαζκα αλάκεζα ζηα
πξόζσπα -αληί ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα αληηθείκελα- θαη ε παηγληώδεο πνηόηεηα ηεο
ζπλζήθεο αλαδύεηαη κέζα από ηε κίκεζε -θπξίσο ηεο κεηέξαο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ ε
νπνία ρξσκαηίδεηαη αζπλείδεηα από άιινηε ππεξβνιηθή, άιινηε εηξσληθή-πεξηπαηρηηθή
δηάζεζε (ν.π.).
Μεηά ηνπο ηέζζεξηο κήλεο, ην βξέθνο αλαπηύζζεη θαιύηεξν θηλεηηθό έιεγρν θαη ζηξέθεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θαη πξνο ηα αληηθείκελα, όκσο απνιακβάλεη λα παίδεη κε ηε κεηέξα,
αγγίδνληαο ην πξόζσπό ηεο όηαλ ηνπ κηιά. Υπάξρεη κία εθθξαζηηθόηεηα ζην παηρλίδη απηό κε
ηε κεηέξα πνπ δελ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εμεξεύλεζε θαη ην παηρλίδη κε άιια αληηθείκελα. Η
κεηέξα απηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη πην δσεξή, αθόκε πεξηζζόηεξν παηγληώδεο θαη κε
ηξαγνύδηα, ξπζκηθέο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ επηδηώθεη λα
θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ ην νπνίν πιένλ πεξήθαλν επηδεηθλύεη ζηνπο
νηθείνπο ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο «εγθαηεζηεκέλεο» ηειεηνπξγίεο παηρληδηνύ
αληιώληαο ζαπκαζκό θαη αλαγλώξηζε. Τα βξεθηθά ηξαγνύδηα ηεο κεηέξαο ηώξα είλαη
ηεηξάζηηρα ζε ξπζκό κέηξηαο ηαρύηεηαο κε επηηαρύλζεηο θαη επηβξαδύλζεηο»
(Κνπγηνπκηδάθεοet. al, 2007). Από ηνλ έλαην κήλα πιένλ, ην παηδί πιένλ πεξλά ζηελ πεξίνδν
ηεο δεπηεξνγελνύο δηππνθεηκεληθόηεηαο θαη ηα παηρλίδηα ηνπ είλαη πεξηζζόηεξν εδξαησκέλα.
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Η παηγληώδεο θύζε ηνπ κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ ζηε κνπζηθνζεξαπεία
Η κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί κία επηζηήκε θαη ηέρλε όπνπ αμηνπνηεί ηελ έκθπηε
κνπζηθόηεηα θάζε αλζξώπνπ γηα ηελ επίηεπμε ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ. Κύξην κέζν θαηά ηελ
θιηληθή πξαθηηθή απνηειεί ε ρξήζε ηνπ θιηληθνύ κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ, γεγνλόο πνπ
ζπλέβαιε ζηε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθνζεξαπείαο από ηε
δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά ζηα πεξηζζόηεξα θξάηε ζηελ Δπξώπε, ηηο Η.Π.Α θαη άιιεο
ρώξεο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ (Darnley-Smith&Patey, 2003).
Ο όξνο «θιηληθόο απηνζρεδηαζκόο» ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο κνπζηθνζεξαπεπηέο
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην απηνζρεδηαζηηθό παίμηκν κνπζηθήο θαηά ην
νπνίν δελ εκπιέθνληαη άιιεο παξάκεηξνη παξά κόλν ην ίδην ην κνπζηθό γεγνλόο θαη ζηνλ
απηνζρεδηαζκό πνπ εκπεξηέρεηαη θαη πεξηθιείεηαη από ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Σύκθσλα κε
ηνποDarnley-Smith&Patey(2003), o ζθνπόο ηνπ απηνζρεδηαζκνύ ζηε κνπζηθνζεξαπεία είλαη
«ε αλάπηπμε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ» (ζ. 43).
Απηό ζεκαίλεη όηη ζεξαπεπηήο θαη ζεξαπεπόκελνοκέζα ζην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο
ζπλεδξίαο εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία απηνζρεδηαδόκελεο κνπζηθήο επηιέγνληαο κέζα από
έλα κεγάιν εύξνο κνπζηθώλ νξγάλσλ όπσο θξνπζηά, λπθηά ή έγρνξδα αιιάθαη ηε θσλή. Ο
ζεξαπεπόκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη απζόξκεηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ήρνπο
θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο ελώ ν ζεξαπεπηήο αθνύεη θαη αληαπνθξίλεηαη επίζεο
κνπζηθά, έηζη ώζηε λα ρηηζηεί θαη λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, κε ζηόρν
πάληα ηελ πξναγσγή ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ.
Αληίζεηα κε ηνλ θιηληθό απηνζρεδηαζκό, ζηνλ κνπζηθό απηνζρεδηαζκό ε αλάπηπμε κνπζηθώλ,
απζόξκεησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ απηνζρεδηαζηώλ έρεη σο ζηόρν ηε δεκηνπξγία
ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ θαιιηηερληθνύ απνηειέζκαηνο. Παξόιν πνπ αλακθηζβήηεηα, θαηά ηε
δηάξθεηα ελόο κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ, αλαπηύζζνληαη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κνπζηθώλ,
σζηόζν όιεο νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη έρνπλ γλώκνλα ηε κνπζηθή θαη όρη άιια
δεηήκαηα. Οη Brown &Pavlicevic (Pavlicevic, 1997) ζε κία ελδηαθέξνπζα έξεπλα εμέηαζαλ
ηελ πξαθηηθή ηνπο ζηνλ απηνζρεδηαζκό ζπγθξίλνληαο ηνλ ηξόπν πνπ έπαηδαλ όηαλ
απηνζρεδίαδαλ σο κνπζηθνί κε ηνλ ηξόπν απηνζρεδηαζκνύ ηνπο όηαλ έπαηδαλ κε γλώκνλα ηε
ζρέζε ζεξαπεπηή–ζεξαπεπόκελνπ. Η αλάιπζε ησλ ερνγξαθήζεσλ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο
απνθάιπςε πσο όηαλ έπαηδαλ σο ζεξαπεύηξηεο, δελ ήηαλ ε κνπζηθή πνπ θαζνδεγνύζε ηνλ
απηνζρεδηαζκό αιιά όπσο αλαθέξνπλ «ν ηξόπνο πνπ βηώλακε ηνλ άιινλ σο πξόζσπν, ηνλ
πειάηε, κέζα ζηε κνπζηθή. Ωο κνπζηθνί, είδακε όηη κπνξνύζακε λα “παίμνπκε”,
θπξηνιεθηηθά, επηηξέπνληαο ζηελ απζόξκεηα απηνζρεδηαδόκελε κνπζηθή λα εμειηρζεί θαη λα
θαηεπζύλεη ηνλ απηνζρεδηαζκό» (Pavlicevic, 1997, ζ. 66-67).
Όπσο πνιύ εύζηνρα αλαθέξεη ε Darnley-Smith (2014), ην ζρόιην ελόο εμσηεξηθνύ
παξαηεξεηή όπσο «ε κνπζηθή αθνύζηεθε πνιύ σξαία ζηελ νκάδα κνπζηθνζεξαπείαο
ζήκεξα!» ν νπνίνο κπνξεί λα πέξαζε έμσ από ηελ αίζνπζα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλεδξία,
πηζαλόλ απέρεη δξακαηηθά από ηελ αίζζεζε ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή γηα ηε κνπζηθή εθείλεο
ηεο εκέξαο, θαζώο ε αηζζεηηθή–θαιιηηερληθή αμία ηνπ απηνζρεδηαζκνύ δελ ζπκπίπηεη
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αλαγθαία κε ηελ εηθόλα θαη ηε ζπλνιηθή αίζζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηνλ απηνζρεδηαζκό.
Σηνηρεία όπσο, ε εγγύηεηα κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, ε αιιειεπίδξαζε, ε έθθξαζε ή ε
επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνύ αμηνινγνύληαη αλάινγα κε ηηο
ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο αιιά θαη ηνλ ηξόπν πνπ ε νκάδα
ιεηηνπξγεί σο ζύλνιν (Ahonen-Eerikainen, 2007. Davies&Richards, 2002, 2010).
Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε, ε δηάδξαζε κεηαμύ κεηέξαο βξέθνπο δηαπλέεηαη από κνπζηθέο
πνηόηεηεο όπσο έληαζε, θόξκα, ηαρύηεηα, θ.ιπ. (Stern, 1985). Η Pavlicevic (1997, 2002)
επεθηείλνληαο ηε ζεσξία ηνπ Stern (1974b) ζρεηηθά κε ηνλ κνπζηθό ραξαθηήξα ηεο
αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο βξέθνπο πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ όξνπ «δπλακηθέο κνξθέο»
(dynamicforms) πξνθεηκέλνπ λα επηζεκάλεη ηηο αλαινγίεο ησλ πξώηκσλ απηώλ ζπλνκηιηώλ
κε ηνλ απηνζρεδηαζκό ζην πιαίζην ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Η Pavlicevic ππνγξακκίδεη όηη ε
δηάδξαζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ κεηέξαο -βξέθνπο δελ απνηειεί κόλν κία κνπζηθή
αιιειεπίδξαζε αιιά κία δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνδίδνληαη πνηθίιεο
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζέζεηο κέζσ δηαθνξεηηθώλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ (θίλεζε, έθθξαζε
πξνζώπνπ, θσλήζεηο). Σε έλα ππνζεηηθό παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεη (Pavlicevic, 1997)
πεξηγξάθεηαη κε γιαθπξό ηξόπν ε ζύλδεζε αλάκεζα ζηε κνπζηθόηεηα θαη ηελ
ελζπλαηζζεηηθή θαηαλόεζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πξώησλ απηώλ ζπλνκηιηώλ:
Τν βξέθνο θηλεί ην ρέξη ηνπ κε έλαλ ηξόπν αθαλόληζην, γξήγνξν θαη ζηακαηά απόηνκα πξηλ
αιιάμεη θαηεύζπλζε. Οη ηδηόηεηεο ηεο θίλεζεο ηνπ βξέθνπο απνθαιύπηνπλ θάηη ζρεηηθά κε
ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε. Η κεηέξα θαηαλνώληαο ηε δπλακηθή κνξθή ηεο θίλεζεο,
δειαδή ηνλ αθαλόληζην ξπζκό θαη ηα απξνζδόθεηα κήθε ησλ θξάζεσλ απνδίδεη απηέο ηηο
ηδηόηεηεο κε ηε θσλή ηεο ζπλνδεύνληαο ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ. Οπζηαζηηθά κέζσ ηεο
ζύιιεςεο ησλ κνξθώλ έθθξαζεο ηνπ βξέθνπο, ε κεηέξα έρεη ηελ αίζζεζε ηεο εζσηεξηθήο
ηνπ θαηάζηαζεο. Τόηε ην βξέθνο κε ηε ζεηξά ηνπ αληηιακβάλεηαη όηη ε θσλεηηθή έθθξαζε
ηεο κεηέξαο είλαη ζρεηηθή κε ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ, αηζζάλεηαη όηη έρεη θαηαλνήζεη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πξαγκαηνπνηεί κία λέα, παξαιιαγκέλε θίλεζε
πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη θαηά πόζνλ ε κεηέξα ζπλερίδεη λα θαηαλνεί ηηο κνξθέο ηεο θίλεζεο
θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηόο ηνπ.
Καηά αλαινγία κε ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν θιηληθόο κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο, ζην
πιαίζην ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, εμππεξεηεί κία ζπλαθή ιεηηνπξγία. Οη κνπζηθνζεξαπεπηέο
έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ώζηε λα είλαη ζε ζέζε αθελόο λα «δηαβάδνπλ» ηηο
δπλακηθέο θόξκεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ ζεξαπεπόκελσλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ κνπζηθά
δηεπθνιύλνληαο ηε δεκηνπξγία απηνζρεδηαζκώλ νη νπνίνη εκπιέθνπλ θαη ηηο δύν πιεπξέο ζε
κία δη-ππνθεηκεληθή, κνπζηθή αιιά ηαπηόρξνλα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο
(Pavlicevic, 1997, 2002). Οη κνπζηθνζεξαπεπηέο κπνξνύλ λα ζπιιάβνπλ ηηο δπλακηθέο
κνξθέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηόκνπ ή ηεο νκάδαο -αλεμάξηεηα από ην είδνο θαη ηνλ
βαζκό ηεο όπνηαο αλαπεξίαο- λα δηεξεπλήζνπλ κνπζηθά πώο κνξθνπνηνύληαη, εθθξάδνληαη
θαη επηθνηλσλνύληαη ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο ζρέζεο.
Τα παηδηά κε βαξηά εγθεθαιηθή παξάιπζε ή/θαη ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ εθ ησλ
πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλν εύξνο θαη πνηθηιία εμσηεξίθεπζεο ησλ κνξθώλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο
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ιόγσ ηεο επίπησζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αλαπεξίαο ζηνλ ςπρνθηλεηηθό θαη γλσζηηθό
ηνκέα. Παξόια απηά, ε πξόζεζε επηθνηλσλίαο ηείλεη λα παξακέλεη αλέπαθε όπσο επίζεο θαη
ε αλάγθε γηα παηγληώδεηο αληαιιαγέο κε ην πεξηβάιινλ. Σηε κνπζηθνζεξαπεία, θάζε έληαζεο
ήρνο, απζόξκεηε θίλεζε, αθόκε θαη ε αλαπλνή είλαη δπλαηό λα απνηειέζνπλ πιηθό γηα ηελ
ζπλ-θαηαζθεπή κεηαμύ κνπζηθνζεξαπεπηώλ-ζεξαπεπόκελσλ κίαο λνεκαηνδνηεκέλεο
εκπεηξίαο όπνπ ελππάξρνπλε αληαιιαγή θαη ε ακνηβαηόηεηα. Κάζε έθθαλζε ηεο θίλεζεο πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηηο θσλήζεηο ηνπ
παηδηνύ ελ δπλάκεη ππξνδνηεί ηελ «απάληεζε» κέζα ζηε κνπζηθή ζρέζε όπνπ θπξηαξρεί κηα
ελεξγή δηεξγαζία ζπλ-ξύζκηζεο ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Όπσο θαη
ζηε δηάδξαζε κεηέξαο βξέθνπο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιηληθνύ κνπζηθνύ
απηνζρεδηαζκνύ, ε κίκεζε θαίλεηαη λα έρεη θεληξηθό ξόιν, όρη όκσο σο ελζηηθηώδεο
αληίδξαζε ζε έλα εξέζηζκα, αιιά σο κία ζπλερήο «δηαπξαγκάηεπζε» ηεο εκπεηξίαο ηεο
επηθνηλσλίαο, έηζη όπσο όηαλ παίδεη έλα κηθξό παηδί (NadelandPezé 1993). Σύκθσλα κε ηνπο
Panksepp&Burgdorf (2003) ην παηρλίδη ηαπηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο νπνίαο ελεξγνπνηείηαη ε παξόξκεζε γηα θίλεζε θαη ζπγθίλεζε. Η επραξίζηεζε θαη ε
ραξά πνπ κνηξάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ην παηρλίδη εληνπίδεηαη ζηηο πξώηκεο
ελζηηθηώδεηο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο γηα δηακνηξαδόκελν λόεκα θαη ηελ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο
από ηελ ζρέζε κε ην πξόζσπν θξνληίδαο (βι. ζην Frank&Trevarthen, 2012). Με βάζε ηα
παξαπάλσ, ζηελ επόκελε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη δύν πεξηγξαθέο απηνζρεδηαζκώλ κε
παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαηά ηελ θνίηεζή ηνπο ζε εηδηθό ζρνιείν ζην νπνίν ε
γξάθνπζα εξγαδόηαλ σο εθπαηδεπηηθόο κνπζηθήο.

Παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ
Περιγραθή αηομικής περίπηφζης
Η Κ. είλαη κία καζήηξηα ειηθίαο δέθα εηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. Έρεη ζνβαξή λνεηηθή
πζηέξεζε θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Φνηηά ζε εηδηθό ζρνιείν. Γελ έρεη νκηιία, θαηαλνεί ηνλ
ιόγν ησλ άιισλ εθόζνλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζύλζεηνο θαη αληαπνθξίλεηαη ζε εξσηήζεηο κε ηηο
ιέμεηο «λαη» θαη «όρη». Γελ κπνξεί λα θηλεζεί απηόλνκα· κεηαθηλείηαη κε αλαπεξηθό
ακαμίδην, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κόλε ηεο. Έρεη θαιή ζηήξημε ηνπ άλσ
ηκήκαηνο ηνπ ζώκαηόο ηεο, όκσο ε ιεπηή θηλεηηθόηεηά ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη
δπζθνιεύεηαη ηδηαίηεξα ζηνλ ζπληνληζκό καηηνύ-ρεξηνύ. Δίλαη ηδηαίηεξα επηθνηλσληαθή,
επηδηώθεη ηελ επαθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα, όκσο νη ζνβαξνί πεξηνξηζκνί
ηεο ζηελ αληίιεςε, ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ νκηιία θαζηζηνύλ δύζθνιε ηελ δπλαηόηεηά ηεο
λα παίμεη κε άιια παηδηά ή αθόκε θαη κε ελήιηθεο.
Η Κ. είλαη ηδηαίηεξα θηλεηνπνηεκέλε ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηεο
ηάμεο ηεο. Τεο αξέζεη ην ληέθη, κε ην νπνίν ζπλήζσο επηιέγεη λα ζπλνδεύεη ηα ηξαγνύδηα πνπ
παίδνπκε αθνινπζώληαο πάληα ηνλ ξπζκό ηεο κνπζηθήο, ρσξίο πνηέ λα εηζάγεη θάπνηα δηθή
ηεο κνπζηθή ηδέα. Τξαγνπδά ζσζηά ηνληθά, πνιύ ζπρλά κάιηζηα ζρεκαηίδνληαο θαη ηηο ιέμεηο
ζηνλ βαζκό πνπ κπνξεί. Ο ελζνπζηαζκόο ηεο ηελ ώξα ηεο κνπζηθήο θαη ε ραξά κε ηελ νπνία
Σειίδα 295 από 416

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Τόκνο 8, Τεύρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

ζπκκεηέρεη, αηζζάλνκαη όηη είλαη κία αθεηεξία γηα λα πξνζεγγίζεη κία εκπεηξία πνπ
πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ζην παηρλίδη. Σήκεξα, απνπζηάδνπλ νη ζπκκαζεηέο ηεο θαη ε ζπγθπξία
απηή κνπ δίλεη ην πεξηζώξην λα εξγαζηώ εμαηνκηθεπκέλα κε ηελ Κ. -έζησ κόλν γηα ζήκεξα.
Η Κ. κνπ δείρλεη ην πηάλν θαη θάζνκαη δίπια ηεο. Αληίζεηα από ό,ηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην
κάζεκά καο, επηιέγσ λα κελ παίμσ εγώ παξά λα αθήζσ ηελ πξσηνβνπιία ζε εθείλε λα κνπ
δείμεη ηη επηζπκεί λα ζπκβεί ζηελ ώξα καο θαη λα απηνζρεδηάζνπκε καδί. Η Κ. ηνπνζεηεί ην
δεμί ηεο ρέξη ζην πηάλν θαη παίδεη κία λόηα ζηελ ςειή πεξηνρή. Η έληαζε είλαη ηδηαίηεξα
ρακειή θαη κεζνιαβεί αξθεηόο ρξόλνο κέρξη λα παίμεη μαλά ηελ ίδηα λόηα. Απαληώληαο ζηελ
Κ. θαη δηαηεξώληαο κνπζηθά ηε δηάζεζε πνπ έρεη εηζάγεη αιιά θαη ζύκθσλα κε ηελ πνηόηεηα
ηεο θίλεζήο ηεο, παίδσ ηώξα ζηε ρακειή πεξηνρή κόλν κία ζπγρνξδία, ζε πνιύ ρακειή
έληαζε, αθήλνληάο ηελ όκσο λα ερήζεη. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα ερεηηθό ππόβαζξν όπνπ
ιεηηνπξγεί σο έλαο ππνδνρέαο γηα ηελ επόκελε λόηα ηεο Κ. Η Κ. μαλαπαίδεη ηελ ίδηα λόηα,
δύν θνξέο, ηώξα όκσο ην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ επαλαιήςεσλ είλαη κηθξόηεξν θαη ζρεκαηίδεη
έλα πξώην ξπζκηθό ζρήκα. Ξαλαπαίδσ κηα δεύηεξε ζπγρνξδία σο απάληεζε ζην ζύληνκν
κνηίβν πνπ ε Κ. εηζήγαγε θαη έηζη δεκηνπξγείηαη κία κεισδηθή θαη ξπζκηθή ζπλέρεηα ε νπνία
δελ μέξνπκε πνύ ζα νδεγήζεη. Η Κ. ηώξα επαλαιακβάλεη ην ξπζκηθό ζρήκα πνπ δεκηνύξγεζε
ε ίδηα ιίγν πξηλ, όκσο ηώξα, ε έληαζε ηνπ ήρνπ είλαη πνιύ πην δπλαηή θαη θαίλεηαη όηη ε Κ.
έρεη θηλεηνπνηεζεί θαηά ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε ζπληνλίδεη πνιύ θαιύηεξα ηελ θίλεζή ηεο κε ην
ζώκα ηεο. Παίδσ σο απάληεζε ζην ξπζκηθό ζρήκα ηεο έλα πνιύ ζύληνκν κνηίβν ην νπνίν
αθήλεη ρώξν ώζηε ε Κ. αλ επηζπκεί λα εηζάγεη κία λέα κνπζηθή ηδέα πέξα από ηε ξπζκηθή
επαλάιεςε ηεο ίδηαο λόηαο, πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη θαζώο δηαηεξεί ηνλ ξπζκό πνπ
έρνπκε μεθηλήζεη αιιά πξνζζέηεη λέεο λόηεο ζε αλνδηθή θιίκαθα. Σε πνιύ ιίγν ρξόλν απηό
πνπ αθνύγεηαη είλαη έλαο δσεξόο ρνξόο, ηνπ νπνίνπ ε Κ. θαζνδεγεί ηελ εμέιημε.
Περιγραθή ομάδας
Μία νκάδα ηξηώλ αγνξηώλ ειηθίαο νθηώ εηώλ έρνπλ κάζεκα κνπζηθήο ηελ πξώηε δηδαθηηθή
ώξα. Καη ηα ηξία παηδηά έρνπλ κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη θηλνύληαη κε αλαπεξηθό
ακαμίδην. Η θηλεηηθόηεηα ησλ άλσ άθξσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, κε κηθξέο δπζθνιίεο ζηελ
ιεπηή θηλεηηθόηεηα. Σην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Τνπο αξέζεη λα
ηξαγνπδνύλ ζπρλά ζπλνδεύνληαο ηε θσλή ηνπο κε θξνπζηά όξγαλα. Καζώο πιεζηάδεη ε κέξα
ηεο γηνξηήο, αθνύ μεθηλήζνπκε όινη καδί κε έλα ηξαγνύδη θαισζνξίζκαηνο ηεο νκάδαο,
αξρίδσ λα δηδάζθσ ην ηξαγνύδη πνπ έρνπκε ήδε αξρίζεη λα δνπιεύνπκε από ην πξνεγνύκελν
κάζεκα. Παξόιν πνπ ηα παηδηά ηελ πξνεγνύκελε θνξά είραλ δείμεη ελζνπζηαζκό θαη
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην ξεπεξηόξην ηεο γηνξηήο, ζήκεξα νη πξνζπάζεηέο κνπ λα ηνπο
θηλεηνπνηήζσ απνβαίλνπλ άθαξπεο. Φαίλεηαη λα κελ έρνπλ δηάζεζε ή ελέξγεηα λα
ζπλερίζνπλ θαη δείρλνπλ λα έρνπλ απνζπξζεί ν θαζέλαο ζηνλ εαπηό ηνπ. Αηζζάλνκαη όηη
ππάξρεη κία ζπλζήθε όπνπ ε δηάζεζε ησλ παηδηώλ θαη ην γεληθόηεξν ζπλαίζζεκα ηεο νκάδαο
είλαη ρσξίο δηαθπκάλζεηο. Απνθαζίδσ όηη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα δηαθόςσ ηε δηδαζθαιία ηνπ
ηξαγνπδηνύ θαη λα πξνηείλσ λα δηαιέμεη ν θαζέλαο ηνπο έλα όξγαλν γηα λα παίμνπκε
ειεύζεξα. Ο Ν. δηαιέγεη ηε θπζαξκόληθα, ν Η. ην ληέθη θαη oX. ην ηύκπαλν ρεηξόο ελώ εγώ
ηνπο ζπλνδεύσ ζην πηάλν. Ξεθηλάσ κε κία πνιύ απιή ξπζκηθή δνκή ζην πηάλν. Ο Ν. ζπεύδεη
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ακέζσο λα παίμεη κε ηε θπζαξκόληθα, ελώ πνιύ γξήγνξα «κπαίλνπλ» ζηνλ απηνζρεδηαζκό ν
Η. θαη ν Φ. αθνινπζώληαο αξρηθά ηνλ ξπζκό πνπ έρσ εηζάγεη. Αθνύ εδξαησζεί κία ξπζκηθή
ζπλέρεηα θαη ζηαζεξόηεηα κεηαμύ καο, απνθαζίδσ λα κηκεζώ παξαιιάζζνληαο ειαθξά
κεισδηθά ή/θαη ξπζκηθά κνηίβα πνπ πξνέξρνληαη από ηα άιια ηξία όξγαλα, γεγνλόο πνπ
θηλεηνπνηεί κία αιιεινπρία αληηδξάζεσλ. Καζώο μεθηλώ λα αθνινπζήζσ κνπζηθά πξώηα ηελ
θπζαξκόληθα, ν Η. θαη ν Ν. «αξαηώλνπλ» ηε ξπζκηθή ζπλνδεία αθήλνληαο ρώξν ζην Ν. λα
αθνπζηεί. Μεηά από ιίγν, ν Η. αιιά θαη ν Ν. δνθηκάδνπλ λα παίμνπλ θη εθείλνη έλα απιό
κνηίβν πνπ έρεη αθνπζηεί ήδε από ηνλ Φ. θαη ν Φ. αληαπνθξίλεηαη ρακνγειώληαο θαη
παίδνληαο ηώξα πην δπλαηά. Η έληαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ νκάδα ζηγά ζηγά δπλακώλεη θαη ηα
ηξία παηδηά παίδνπλ έλα ηδηόηππν θξπθηό: ελαιιάζζνπλ κεηαμύ ηνπο ηηο κηκήζεηο ζύληνκσλ
κνηίβσλ θαη ε δηθή κνπ ζπκβνιή κεηώλεηαη θαζώο ζπλνδεύσ ξπζκηθά ηελ αξρηθή κνπ
ξπζκηθή αθνινπζία πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί έλα θιίκα ζπλέρεηαο. Τα παηδηά ηώξα γεινύλ
θαη αληαιιάζζνπλ «πεηξάγκαηα» κεηαμύ ηνπο, κέρξη λα νδεγεζεί ν απηνζρεδηαζκόο ζε έλα
κνηξαζκέλν ηέινο, όπνπ ζπλαηλεί ζησπειά όιε ε νκάδα. Τν θιίκα ζηελ αίζνπζα έρεη αιιάμεη
εληειώο θαζώο έρεη «δσληαλέςεη» ε δηάζεζε όισλ καο θαη επηζηξέθνπκε ζηε δηδαζθαιία ηνπ
ηξαγνπδηνύ.
Στόλια
Σηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη δύν κνπζηθνί απηνζρεδηαζκνί ζηνπο νπνίνπο
ζπκκεηέρνπλ παηδηά κε πνιύ ζνβαξέο αλαπεξίεο, ζηελ πξώηε πεξίπησζε ζην πιαίζην κίαο
δπηθήο ζρέζεο θαη ζην δεύηεξν κίαο νκάδαο. Παξόιν πνπ ε παξνπζία ηεο εθπαηδεπηηθνύ
είλαη δηαξθήο θαη -ηνπιάρηζηνλ ζε πξώην ζηάδην- αξθεηά δηεπθνιπληηθή, σζηόζν κπνξνύκε
λα παξαηεξήζνπκε κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ σο
ζπζηαηηθά κίαο παηγληώδνπο δηεξγαζίαο, αλάινγεο κε ηηο πξώηκεο αληαιιαγέο κεηαμύ
κεηέξαο-παηδηνύ όπνπ ππεξηεξνύλ ε απηελέξγεηα θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ
γηα ηελ πνξεία ηεο δηάδξαζεο. Τν γεγνλόο όηη κπόξεζα λα αθνπγθξαζηώ ηελ αξρηθή δηάζεζε
ησλ παηδηώλ κπαίλνληαο ζηελ αίζνπζα, θαηά ηξόπν αλάινγν ε κεηέξα «δηαβάδεη» ηε δηάζεζε
ηνπ παηδηνύ όπσο θη αλ εθθξάδεηαη, δείρλνληαο εκπηζηνζύλε ζην δηθό κνπ ζπλαίζζεκα γηα ην
παηδί ή ηελ νκάδα ιεηηνύξγεζε σο βάζε θαη αθεηεξία γηα λα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα κηα
παηγληώδεο δεκηνπξγηθή δηεξγαζία κέζα από ηε κνπζηθή.
Από ηε ζηηγκή πνπ μεθηλά ν απηνζρεδηαζκόο, αλαπηύζζνληαη άιινηε παξάιιεια θαη άιινηε
δηαδνρηθά κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ ζπλερνύλ κε ηηο βαζηθόηεξεο παηγληώδεηο
δηεξγαζίεο: ζην πξνζθήλην βξίζθεηαη ε κίκεζε ε νπνία -πξνεξρόκελε αξρηθά από ηελ
εθπαηδεπηηθό- κέζσ ηεο επαλάιεςεο κε κηθξέο παξαιιαγέο ηεο κνπζηθήο ηνπ παηδηνύ/ώλ
θηλεηνπνηεί ηα παηδηά ώζηε λα εκπιαθνύλ δπλακηθά ζηε δηαδηθαζία, πξνζθέξνληαο επηπιένλ
πιηθό. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη ν ραξαθηήξαο ηεο κίκεζεο από ηελ πιεπξά ηεο
εθπαηδεπηηθνύ δελ αθνξά κόλν ην κνπζηθό πιηθό πνπ πξνέξρεηαη από ηνπο καζεηέο αιιά θαη
ηηο ππόινηπεο δηαζηάζεηο ηεο θίλεζεο, ηεο θσλήο, ηνπ βιέκκαηνο θαη ηεο πνηόηεηαο ηεο
δξάζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ αληαλαθιά ην θάζε παηδί: πξόθεηηαη δειαδή γηα κία
δηαηξνπηθή ιεηηνπξγία (Stern, 1985).
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Οη καζεηέο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ ην γεγνλόο όηη έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ ηε ζπλζήθε: Ο πξν-ιεθηηθόο ραξαθηήξαο ηεο αιιειεπίδξαζεο,
επέηξεςε ηελ αλάδπζε ηνπ παηρληδηνύ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ ιόγνπ αιιά
νύηε θαη ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο. Παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ θίλεζε θαη ζε άιινπο
ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, νη καζεηέο αηζζάλζεθαλ ηθαλνπνίεζε, έληαζε, έθπιεμε,
αληάιιαμαλ πεηξάγκαηα κεηαμύ ηνπο κέζα από ην ρηνύκνξ θαη ηελ εθθξαζηηθόηεηα,
αηζζάλζεθαλ όηη ηνπο θαηαιαβαίλνπλ θαη όηη θαη νη ίδηνη ζπλέβαιαλ ώζηε λα αλζίζεη θαη λα
δηαηεξεζεί δσληαλό ην παηρλίδη ηεο κνπζηθήο αιιειεπίδξαζεο.

Σπκπεξάζκαηα
Τα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο
θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο. Σπλήζσο, ε θαζεκεξηλόηεηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή
θαζώο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνύλ ζεξαπείεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα
όζν θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ. Κάπνηεο από ηηο αλαγθαίεο απηέο παξεκβάζεηο
πεξηιακβάλνπλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνύληαη από κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθόηεηαο. Η δηακόξθσζε ζπλζεθώλ
θαηάιιεισλ γηα παηρλίδη δελ είλαη απηνλόεηε θαζώο ν ειεύζεξνο ρξόλνο ζπρλά ζπαλίδεη
αιιά θαη επεηδή, ε εηδηθή θύζε ησλ δπζθνιηώλ ησλ παηδηώλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε
δπζρεξαίλεη ηελ θαηάζηαζε. Η κνπζηθνζεξαπεία απνηειεί κία παξέκβαζε πνπ πξσηίζησο
ζέβεηαη ηνλ πξνζσπηθό ρώξν θαη ρξόλν ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαη πξνζθέξεη κία
δηεπθνιπληηθή ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηνπ, αλεμάξηεηα από ηνπο
πεξηνξηζκνύο ηνπ.
Ιδαληθά, ε κνπζηθνζεξαπεία ζα έπξεπε λα παξέρεηαη σο ζεζκνζεηεκέλε παξέκβαζε ζην
πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε θάζε παηδί. Γπζηπρώο θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα.
Σηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα λα δηαθαλεί πώο ην θύξην εξγαιείν ηεο
κνπζηθνζεξαπείαο -ν κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο- αθόκε θαη όηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην
πιαίζην κίαο ζπζηεκαηηθήο κνπζηθνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο κπνξεί ιεηηνπξγήζεη σο
δίνδνο ώζηε λα μεδηπισζνύλ θάπνηεο από ηηο δηαζηάζεηο κίαο αιιειεπίδξαζεο πνπ
ζπγθεληξώλνπλ ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνύ: ηε δηαθίλεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ θηλήηξνπ γηα δξάζε, ηνλ έιεγρν από ηνπο δύν ή
πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ απζόξκεησλ αιιειεπηδξάζεσλ κέζα ζηνλ ρξόλν, ηνλ
εζηηαζκό ζηε δηαδηθαζία θαη όρη απαξαίηεηα ζην απνηέιεζκα ηνπ παηρληδηνύ, ηελ απνπζία
θαλόλσλ πνπ έρνπλ «δνζεί» από θάπνηνλ άιινλ εθηόο πνπ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηέινο
ηελ ελεξγνπνίεζε κίαο δσληαλήο, γεκάηεο δηαθπκάλζεηο ζρέζεο αλάκεζά ηνπο.
Τν ππόβαζξν ησλ κνπζηθνζεξαπεπηώλ όζνλ αθνξά ηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα
ζηελ αλίρλεπζε θαη ελίζρπζε ησλ κνξθώλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηνύ, δηεπθνιύλεη ηελ
αλάδπζε παηγλησδώλ, εκπξόζεησλ κνπζηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. Η έκθαζε ζηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζηε κνπζηθή δξάζε, κε όπνηνλ ηξόπν θαη κέζν εθείλν κπνξεί αιιά
θαη ε επηθέληξσζε ζηελ πνηόηεηα ηεο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο γηα
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ηελ αλάδεημε θαη ππνζηήξημε ησλ αλαγθώλ αιιά θαη ηνπ δπλακηθνύ ησλ παηδηώλ κε ζνβαξέο
αλαπεξίεο.
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