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Έλα ηζηγγάληθν ξεηό ιέεη όηη «όπνηνο πόλν έρεη, κηιηά 
δελ έρεη». Θη έλαο Θηλέδνο πνηεηήο ζα πεη όηη «ρηππάκε 
ηελ πόξηα ηεο ζησπήο, γηα λα απαληήζεη ε κνπζηθή». 
Ζ κνπζηθή ζηε κνπζηθνζεξαπεία δίλεη «θσλή» ζ' απηό 
πνπ δελ έρεη αθνπζηεί θαη ελώλεη ηηο εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο δηαθσλίεο ζε κηα αξκνλία πνπ νδεγεί ζηε 
ζπκθσλία ηεο ςπρνζσκαηηθήο ηζνξξνπίαο.



Δηζαγσγή

Μνπζηθή είλαη ε ηέρλε θαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε
ηνπο ήρνπο θαη ζθνπόο ηεο είλαη λα εθθξάδεη, κε
θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνύο ήρσλ, αλζξώπηλεο ηδέεο θαη
ζπλαηζζήκαηα.
Μνπζηθή είλαη νξγαλσκέλνη ήρνη από ηνλ άλζξσπν, κε
ζθνπό λα εθθξαζηεί θαη λα επηθνηλσλήζεη θαιιηηερληθά, κε
ζθνπό λα θάλεη ηέρλε. Πύκθσλα κε ηα γξαπηά ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ πνηεηώλ θαη θηιόζνθσλ, ε ιέμε
κνπζηθή, παξάγεηαη από ηε ιέμε “Κνύζα” κε ηε
ζεκαζηνινγία: επηλνώ θάηη ή ςάρλσ ή δεηώ δηαλνεηηθά.
Έηζη, θαη ν θάζε κνπζηθόο δηαλνεηηθά επηλνεί, ςάρλεη θαη
αλαδεηεί εξεζίζκαηα πνπ ηνλ ζπγθηλνύλ γηα λα παξάγεη
έλα κνπζηθό θνκκάηη.



Ηζηνξηθή αλαδξνκή

Νη αξραίνη είραλ νξίζεη ηε κνπζηθή, σο ηελ ηέρλε ησλ 
Κνπζώλ, πνπ έρεη σο θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο: 
κεισδία - ξπζκό – αξκνλία

Θεξαπεία πιεγώλ αξκνλία      πγεία.



Αμηώκαηα (1)

•Ζ κνπζηθή είλαη έλα παγθόζκην θαηλόκελν ηνπ
νπνίνπ ηα ζηνηρεία (ξπζκόο, κεισδία, ρξνηά, ηόλνο)
είλαη θνηλώο αλαγλσξίζηκα από ιανύο θαη
πνιηηηζκνύο.

•Ζ κνπζηθή κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επξύηαηα σο
νπνηνδήπνηε θσλεηηθό, νξγαληθό ή κεραληθό ήρν πνπ
έρεη ξπζκό, κεισδία ή αξκνλία.

•Ζ ςπρνινγηθή, λεπξνινγηθή θαη ζσκαηηθή καο
αληαπόθξηζε ζηε κνπζηθή κπνξεί λα παξακείλεη
αλαιινίσηε θαη αλεμάξηεηε από νπνηαδήπνηε
αλαπεξία ή ηξαπκαηηζκό.



Αμηώκαηα (2)

• Ζ ρξήζε ησλ ήρσλ σο ηξόπνπ αλζξώπηλεο έθθξαζεο 
πξνϋπάξρεη ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. 

• Ζ ειεύζεξε, απηνζρεδηαζηηθή ρξήζε θσλήο θαη 
κνπζηθώλ νξγάλσλ παξέρεη έλα κε-ιεθηηθό ηξόπν 
επηθνηλσλίαο θαη απηνέθθξαζεο ν νπνίνο εθθξάδεη 
εμνινθιήξνπ ην άηνκν. 

• Κηα κεγάιε πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ, αηζζήζεσλ θαη 
ζθέςεσλ κπνξεί λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα κε ηε βνήζεηα 
ησλ κνπζηθώλ ήρσλ, είηε κέζσ ηεο κνπζηθήο αθξόαζεο, 
είηε κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζηηθνύ, ειεύζεξνπ παημίκαηνο 
κνπζηθώλ νξγάλσλ.



Νξηζκόο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο

Μνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ζθόπηκε ρξήζε ηεο
κνπζηθήο ή κνπζηθώλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνύλ ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη: απνθαηάζηαζε,
ζηήξημε θαη παξέκβαζε ηεο ςπρηθήο θαη
ζσκαηηθήο πγείαο.



Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη

Η κνπζηθνζεξαπεία ζηνρεύεη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

• Αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ, 
θαιιηεξγώληαο ην έλαπζκα γηα επηθνηλσλία
• Αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ, ελζαξξύλνληαο ην άηνκν λα ρξεζηκνπνηεί ηε 
θσλή ηνπ σο κέζν έθθξαζεο 
• Αλάπηπμε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ηθαλόηεηαο ζπγθέληξσζεο θαη 
νξγάλσζεο 
• Αλάπηπμε ηνπ ζπληνληζκνύ θαη ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 
• Αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη πξσηνβνπιίαο 
• Γεκηνπξγηθή έθθξαζε 
• Ππλαηζζεκαηηθή ζηήξημε 
• Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ κέζα από ηηο 
εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 
καζαίλνληαο λα κνηξάδεηαη, λα εθθξάδεηαη, λα δίλεη θαη λα δέρεηαη. 



Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε κνπζηθνζεξαπεία 
απεπζύλεηαη ζε άηνκα κε:

• Τπρνινγηθά πξνβιήκαηα (θαηάζιηςε θηι) 
• Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (απηηζκόο) 
• Αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε 
• Λεπξνινγηθέο παζήζεηο (άλνηα θηι) 
• Τπρηαηξηθέο παζήζεηο 
• Καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
• Θηλεηηθά πξνβιήκαηα 
• Αλάγθε ζηήξημεο ζε πεξηόδνπο αιιαγώλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ 
δηαηαξαρώλ θαη ςπρηθήο έληαζεο 
• Δμαξηήζεηο (λαξθσηηθά, αιθνόι θηι) 
• Αλίαηεο αζζέλεηεο (AIDS, θαξθίλν θηι) 
• Αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ρσξίο όκσο λα ρξεηάδεηαη 
λα έρνπλ κνπζηθέο γλώζεηο



Υαξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε επηζεηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθεβηθή/ελήιηθε δσή

 παξαβαηηθέο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα
(άγρνο, θαηάζιηςε),

 εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ

 πςειά πνζνζηά αληηθνηλσληθήο δηαηαξαρήο ηεο πξνζσπηθόηεηαο,

 επαγγεικαηηθή αζηάζεηα, πςειέο πηζαλόηεηεο αλεξγίαο ζηελ ελήιηθε
δσή



1)Μνξθέο δηαηαξαθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ 
ζην πιαίζην ζρνιείνπ

 ζπρλή εκπινθή ζε θαπγάδεο κε ρξήζε ή όρη ζσκαηηθήο 
βίαο

 ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο ελαληίνλ πξνζώπσλ ή 
αληηθεηκέλσλ, ρσξίο εκθαλή ιόγν

 επθαηξηαθέο/ ζπζηεκαηηθέο θινπέο
 βαλδαιηζκνί, θαηαζηξνθέο αληηθεηκέλσλ
 επηζεηηθά πεηξάγκαηα κε ζθνπό ηελ 

πξόθιεζε/γεινηνπνίεζε /ζηηγκαηηζκό ησλ άιισλ
 θνηλσληθή απνκόλσζε, θνηλσληθή απόξξηςε, θνηλσληθή 

ππνλόκεπζε ησλ άιισλ
 θνπηζνκπνιηά, αξλεηηθά ζρόιηα
 ζπζηεκαηηθνί, θαθνήζεηο αληαγσληζκνί





2)Μνξθέο δηαηαξαθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζην 

πιαίζην ζρνιείνπ

άξλεζε, παζεηηθή αλππαθνή

πξνθιεηηθέο ηάζεηο & αληηδξαζηηθόηεηα 
απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο

ζπζηεκαηηθή απεηζαξρία/αλππαθνή ζε 
θαλόλεο

πξνθιεηηθέο ηάζεηο & επηζεηηθόηεηα 
απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο

άκεζεο ή έκκεζεο απεηιέο, νη εθθνβηζκνί-
ζσκαηηθέο παξελνριήζεηο (σπρωξίματα, τραβήγματα 
μαλλιών, θιπ.)

ζπζηεκαηηθή ππνλόκεπζε ηνπ παηγληδηνύ ησλ 
άιισλ





1)Υαξαθηεξηζηηθά νηθνγελεηώλ παηδηώλ
κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή αζπλέπεηα
/αζηάζεηα ησλ γνλέσλ (ππεξβνιηθή 
ραιαξόηεηα/έιιεηςε επνπηείαο /ζπλαηζζεκαηηθή 
παξακέιεζε)

αδπλακία λα εθθξάζνπλ ζαθείο πξνζδνθίεο, λα 
επελδύζνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη λα ηα ππνζηεξίμνπλ 
κε ζηαζεξό ηξόπν

αληθαλόηεηα επηβνιήο ζαθώλ νξίσλ
αζηαζείο & αληηθαηηθέο ζπκπεξηθνξέο επίπιεμεο
ππεξβνιηθά απζηεξέο ή αθαηάιιειεο ηηκσξίεο

(ζπζηεκαηηθά)
βίαηεο πξαθηηθέο πεηζαξρίαο/ ζπζηεκαηηθή 

ζσθξνληζηηθή & επηζεηηθή επηβνιή πεηζαξρίαο





2)Υαξαθηεξηζηηθά νηθνγελεηώλ παηδηώλ κε
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

αδπλακία ελζπλαίζζεζεο θαη επίιπζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ παηδηώλ 

αξλεηηθό νηθνγελεηαθό ζπλαηζζεκαηηθό 
θιίκα/θησρέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο/ ρακειή 
ππνζηεξηθηηθή ζηάζε 

ζπζηεκαηηθή (επηζεηηθή) επηθξηηηθή ζηάζε ησλ 
γνλέσλ /πεξηνξηζκέλεο ή θησρέο δεμηόηεηεο ησλ 
γνλέσλ ζηελ επίιπζε ζπδπγηθώλ ζπγθξνύζεσλ

 έιιεηςε ζεηηθήο εκπινθήο ηνπ παηέξα
ζπρλέο νηθνγελεηαθέο ζπγθξνύζεηο/νηθνγελεηαθή βία
ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζε ζπδπγηθέο ζπγθξνύζεηο/βία 

ζην δεύγνο





Οινθιεξσκέλε & δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 
παηδηνύ & ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο

Ρα παηδηά κε επηζεηηθέο /δηαηαξαθηηθέο
ζπκπεξηθνξέο δελ απνηεινύλ κία νκνηνγελή νκάδα 
κε απόιπηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά

Εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε /γλώζε θάζε 
παηδηνύ ρσξηζηά (δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο)

Δπαξθή γλώζε /πιεξνθόξεζε πξνβιεκάησλ ηνπ 
παηδηνύ ζηελ νηθνγέλεηα & ζην ζρνιείν

Ξώο αληηκεησπίζηεθε ην παηδί ζην παξειζόλ ζην 
ζρνιείν (πνηεο ηερληθέο απέηπραλ)



ΣΙ ΕΙΔΟΤ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ 
ΜΟΤΙΚΗ;

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπζηθήο θαη ζηίρσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε κνπζηθνζεξαπεία. Αθξηβώο επεηδή νη αλάγθεο ηνπ
θάζε αζζελνύο είλαη δηαθνξεηηθέο, δηαθνξεηηθή είλαη θη ε κνπζηθή πνπ
θάζε θνξά επηιέγεηαη από ηνλ εηδηθό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο. Δλδεηθηηθό ηνπ πόζν δηαθνξεηηθή είλαη θάζε
θνξά ε επηιεγόκελε ζύλζεζε είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ζεξαπεπηηθή
κνπζηθή έρνπλ θαηά θαηξνύο ζπλζέζεη εθπξόζσπνη ηεο θιαζζηθήο
κνπζηθήο, όπσο ν John Carmichael, δηάζεκνο ζηνλ θόζκν ηεο
κνπζηθνζεξαπείαο, ε Ηλδή κνπζηθνζεξαπεύηξηα Raja¬sree Mukherjee, ε
κνπζηθή ηεο νπνίαο αθνινπζεί ηα παξαδνζηαθά ηλδηθά κνλνπάηηα αιιά
θαη ν δηάζεκνο παγθνζκίσο ξνθ αζηέξαο Jimi Hendrix. Κηα άιιε
παξαλόεζε πνπ ζπρλά ππάξρεη είλαη όηη νη ζεξαπεπόκελνη πξνϋπνηίζεηαη
όηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ κνπζηθή. Απηό δελ ηζρύεη. Αθξηβώο επεηδή ε
κνπζηθή απηή απεπζύλεηαη ζην βαζύηεξν ζπλαίζζεκα ηνπ αζζελνύο, ν
θαζέλαο κπνξεί λα ηελ αληηιεθζεί θαη λα σθειεζεί απ’ απηή.





Ξσο δηεμάγνληαη νη ζπλεδξίεο;

Νη ζπλεδξίεο κπνξεί λα είλαη δπαδηθέο ή νκαδηθέο αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ θάζε αηόκνπ, θαη δηαξθνύλ από 30- 45/50 ιεπηά. Κηιάκε
γηα κία ελεξγεηηθή ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνία ν
ζεξαπεπηήο κε ην ζεξαπεπόκελν ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, παίδνληαο
ζρεδόλ πάληα καδί. Ζ ζεξαπεία δηεμάγεηαη ζε έλα δσκάηην γεκάην
θξνπζηά, ηύκπαλα, κεηαιιόθσλα, μπιιόθσλα θηι ,όξγαλα δειαδή
πνπ δελ απαηηνύλ κνπζηθέο γλώζεηο γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα
παξάγεη ξπζκνύο θαη κεισδίεο κέζα από απηά. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο, ν ζεξαπεπηήο ελζαξξύλεη ην παηδί λα εμεξεπλήζεη ηνλ
θόζκν ηνπ ήρνπ κέζα από ηε θσλή ηνπ ή κέζα από απιά κνπζηθά
όξγαλα, πνπ δελ απαηηνύλ κνπζηθή γλώζε, ώζηε λα δεκηνπξγήζεη ηε
δηθή ηνπ κνπζηθή γιώζζα επηθνηλσλίαο ,ηε δηθή ηνπ κνπζηθή
απηνζρεδηάδνληαο. O ζεξαπεπηήο δελ επεκβαίλεη κε δηδαθηηθό ε
ζπκπεξηθνξηζηηθό ηξόπν, ζηνλ ηξόπν πνπ ην παηδί επηιέγεη λα
εθθξαζηεί θαη ηνπ αθήλεη ρώξν λα εθθξαζηεί όπσο εθείλν ζέιεη.





ΣΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΜΟΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ ?

 Ν ζεξαπεπηήο ζηε κνπζηθνζεξαπεία επηθεληξώλεηαη ζε όηη ην 
άηνκν κπνξεί λα θάλεη, πξνζπαζώληαο λα αμηνπνηήζεη θαη ηε 
παξακηθξή ζσκαηηθή θίλεζε, ηε πην κηθξή ιεπηνκέξεηα, ην πην 
κηθξό ήρν γηα λα δεκηνπξγήζεη κία επηθνηλσληαθή ζρέζε κε ην 
παηδί. 

 Ζ πξνζνρή ηνπ ζεξαπεπηή επηθεληξώλεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ ην θάζε 
άηνκν παξάγεη θαη νξγαλώλεη απζόξκεηα ηνπο κνπζηθνύο ηνπ ήρνπο 
ζε ζρέζε κε ην ζεξαπεπηή ή ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

 Ζ κνπζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ απνθαιύπηεη ζηνηρεία 
ηόζν γηα ηε πξνζσπηθόηεηά ηνπ όζν θαη γηα ην ηξόπν πνπ 
ζρεηίδεηαη έμσ από ην ζεξαπεπηηθό ρώξν. 

 Πηε κνπζηθή ηα ζπλαηζζήκαηα δελ εθθξάδνληαη κέζα από ιέμεηο, 
αιιά κέζα από κηα πιεζώξα δπλακηθώλ ήρσλ θαη ερνρξσκάησλ. 
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4. ΖΣΖΡΗΘΔΠ ΑΛΑΚΛΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝ∆Ν ΡΖΠ ΔΓΘΚΝΠΛΖΠ. 

5. ΖΣΖΡΗΘΔΠ ΑΛΑΚΛΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΔΛΛΖΠΖ ΘΑΗ ΡΗΠ ΞΟΩΡΔΠ ΚΔΟΔΠ ΕΩΖΠ. 

6. ΡΟΑΓΝ∆ΗΑ ΘΑΗ ΘΗΛΖΠΔΗΠ ΛΑΛΝΟΗΠΚΑΡΝΠ ΞΝ ΠΛΖΘΗΕΔ Ζ ΚΖΡΔΟΑ. 

7. ΖΣΖΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΞΑΗ∆ΗΘΖΠ ΖΙΗΘΗΑΠ. 

8. ΑΛΡΗ∆ΟΑΠΔΗΠ ΡΩΛ ΓΝΛΔΩΛ ΠΔ ΖΣΝΠ ΘΑΗ ΘΝΟΒΝΠ. 

9. ΑΛΡΗ∆ΟΑΠΔΗΠ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΝΠ ΖΣΝΠ ΘΑΗ ΡΝΠ ΘΝΟΒΝΠ.

10. ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝΗ ΖΣΝΗ ΡΝ ΠΞΗΡΗΝ (ΘΝΟΒΝΗ ΑΞΝ ∆ΗΑΦΝΟΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ, 
ΦΩΛΔΠ,ΘΙΑΚΑΡΑ, Θ.Ρ.Ι.) 

11. ΖΣΝΗ ΡΖΠ ΛΣΡΑΠ ΘΑΗ ΖΣΝΗ ΡΝ ΠΩΚΑΡΝΠ.

12. ΚΝΠΗΘΖ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ, ΚΝΠΗΘΖ ΞΑΗ∆ΗΑ ΡΩΛ ΓΝΛΔΩΛ ΘΑΗ ΡΝ 
ΑΠΘΔΛΝΠ. 

13. ΞΟΩΡΔΠ ΔΞΑΦΔΠ ΚΔ ΘΑΞΝΗΝ ΚΝΠΗΘΝ ΝΟΓΑΛΝ. 

14. ΚΝΠΗΘΝ ΘΑΗ ΖΣΖΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΞΝ ΕΔΗ ΠΖΚΔΟΑ. 

15. ΠΛΔΗΟΚΝΗ ΞΝ ΞΟΝΘΑΙΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΖΣΝΠ. 

16. ΚΝΠΗΘΔΠ ΘΑΗ ΖΣΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΤΔΗΠ. 

17. ΞΟΝΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΤΔΗΠ ΚΝΠΗΘΩΛ ΝΟΓΑΛΩΛ. 



Ζ κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν 
θύξηεο θαηεγνξίεο

 Ξαζεηηθή (αθξόαζε κνπζηθήο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν 
πξόγξακκα) θαη 

 ελεξγεηηθή (ζπκκεηνρηθή). Αλαθέξεηαη ζηε κνπζηθή 
απην-έθθξαζε θαη επηθνηλσλία, πνπ ζπρλά είλαη 
απζόξκεηε, κε ειεύζεξν απηνζρεδηαζκό κε όξγαλα ή 
θσλή. 

Αληίζεηα κε ηελ θνηλή αληίιεςε, ε 
κνπζηθνζεξαπεία δελ πξνϋπνζέηεη κνπζηθέο 
δεμηόηεηεο ή ηαιέλην. Πε πνιιέο ρώξεο, ε 
κνπζηθνζεξαπεία εθαξκόδεηαη ζπρλόηεξα ζε παηδηά θαη 
εθήβνπο, θαζώο θαη ζε αλζξώπνπο κε αλαπηπμηαθέο 
δηαηαξαρέο. 





Κε απιά ιόγηα ηη ζπλαηζζήκαηα μππλά ε κνπζηθή 
ηνπ παηδηνύ;

Ν ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί απνθσδηθνπνηώληαο κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά
όπσο είλαη ε έληαζε, ν ξπζκόο θηι λα ζπληνληζζεί ζπλαηζζεκαηηθά κε
ην παηδί, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ην ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά, λα ηνπ δώζεη
λα θαηαιάβεη όηη όια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη απνδεθηά, γίλεηαη δέθηεο
όισλ απηώλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη ηελ
εκπηζηνζύλε ηνπ θαη λα ην βνεζήζεη ζηγά ζηγά λα αλνηρηεί θαη λα
κπνξέζεη λα εμσηεξηθεύζεη πξώηα κέζα από ηε κνπζηθή θαη κεηά εάλ
επηζπκεί θαη κπνξεί κέζα από ην ιόγν ην πσο αηζζάλεηαη.



Ξαξαθάησ θαίλεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζην 
ζπλαίζζεκα , ζην ξπζκό θαη ζηε άξζξσζε.

πλαίζζεκα Ρπζκόο Άξζξσζε

Ιύπε Αξγά Legato(ελσκέλα) 

Σαξά Γξήγνξα Staccato(θνθηά)

Θπκόο Αξγά Legato(ελσκέλα)

Φόβνο Γξήγνξα Staccato(θνθηά)



Δπίδξαζε νξγάλσλ ζηε ζεξαπεία

Σα εμήο όξγαλα ελδείθλπληαη ζε πεξηπηώζεηο αηόκσλ όπσο: 

• Ξηάλν           θαηαπηεζκέλα, αλαζθαιή άηνκα 

• Φινγέξα θαη άξπα αγρσκέλα, εζσζηξεθή, αληηθνηλσληθά 
άηνκα

• Μπιόθσλν          ζπγθξαηεκέλα άηνκα κε εζσηεξηθή επηζεηηθόηεηα

• Βηνινληζέιν  απνκνλσκέλα θαη απνηξαβεγκέλα άηνκα 

• Ξλεπζηά  παηδηά κε απηηζκό



Ζ µνπζηθνζεξαπεία θαη ν ξόινο ηεο ζην µαζεηηθό
πιεζπζµό

Πξνιεπηηθή µνπζηθνζεξαπεία ζηνρεύεη: 

1)µε άµεζν θαη δηαζθεδαζηηθό ηξόπν λα θέξεη ην παηδί ζε επαθή µε ηνλ 
εαπηό ηνπ θαη ην πξόβιεµά ηνπ, 

2) λα ην ζηεξίμεη γηα λα εθθξάζεη θαη λα µνηξαζηεί ην πξόβιεµά ηνπ µε ηελ 
νµάδα «εδώ θαη ηώξα», 

3) λα ην βνεζήζεη λα ληώζεη θαιύηεξα δηαπηζηώλνληαο όηη θαη άιια παηδηά 
έρνπλ παξόµνηα πξνβιήµαηα, άξα δελ είλαη «µόλν ηνπ», 

4) λα ην ελζαξξύλεη λα απειεπζεξσζεί από ην βάξνο ησλ ελνρώλ ηνπ γηα ηηο 
παξάινγεο ζπµπεξηθνξέο ησλ «ζεµαληηθώλ άιισλ» γηα ηηο νπνίεο δελ 
επζύλεηαη, 

5) λα µεηνπζηώζεη (soblimate) ηηο εµπεηξίεο ηνπ θαη ηηο ςπρηθέο ηνπ εληάζεηο 
ζε µηα νξγαλσµέλε, δεµηνπξγηθή, αηζηόδνμε θαη θνηλσληθά απνδερηή 
ελαζρόιεζε πνπ είλαη ε µνπζηθή. Πηαδηαθά ην παηδί αλνίγεη ηνπο 
ζπλαηζζεµαηηθνύο ηνπ δξόµνπο, απνθηά απηνπεπνίζεζε, απηνεθηίµεζε θαη 
θαιύηεξε απηνεηθόλα, ελώ µέζα από ηελ νµάδα αλαπηύζζεηαη ε 
ζπιινγηθόηεηα, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε αιιειεγγύε, πνπ ηόζν απειπηζηηθά 
απνπζηάδνπλ από ηε δσή µαο



Αλάπηπμε Τγηώλ ρέζεσλ

Μέζα από ηε κνπζηθή επηθνηλσλία αξρίδνπλ λα βειηηώλνληαη 
πνιιέο από ηηο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ:

Μαζαίλνπλ λα ρηίδνπλ κηα πγηή ζρέζε κε ην ζεξαπεπηή θαη απηό 
κεηαθέξεηαη θαη ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή δσή ηνπο γηαηί μέξνπλ 
πσο πιένλ κπνξνύλ λα ρηίζνπλ πγηείο ζρέζεηο θαη κπνξνύλ λα είλαη 
απνδερηά άηνκα θαη από άιινπο κέζα ζηε θνηλσλία.

Ρα παηδηά κε πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο είλαη πνιύ ηθαλά θαη κπνξνύλ 
λα βνεζεζνύλ αξθεηά από ηε κνπζηθνζεξαπεία ζην λα αλαπηύμνπλ 
πνιινύο ηνκείο ηεο δσή ηνπο.

Νη γνλείο πνπ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα πάξνπλ 
βνήζεηα κέζα από δηάθνξεο ζεξαπείεο, αιιά παξάιιεια θαη νη ίδηνη λα 
έρνπλ ηελ δύλακε λα δώζνπλ ρξόλν θαη ρώξν ζε απηέο ηηο ζεξαπείεο λα 
ιεηηνπξγήζνπλ.

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό νη γνλείο λα απνδέρνληαη λα πάξνπλ βνήζεηα από 
εηδηθνύο θαη λα εθπαηδεύνληαη ζην λα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ην παηδί ηνπο κε πξόβιεκα ζπκπεξηθνξάο.





Ππκπεξαζκαηηθά

Ζ κνπζηθνζεξαπεία έρεη πεξηγξαθεί σο κηα κνξθή θιηληθήο
παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή σο θεληξηθή βάζε
δξαζηεξηόηεηαο. Ρα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο εμαξηώληαη από ην
πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδνληαη. Από κηα πιεζώξα εξεπλεηηθώλ
δεδνκέλσλ γίλεηαη ζαθέο όηη κία πνηθηιία νηθνινγηθώλ,
πξνζσπηθώλ θαη θπζηνινγηθώλ παξαγόλησλ ζρεηίδνληαη κε ηα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Dunlap, Kern-Dunlap, Clarke &
Robbins, 1991). Γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο,
θξίλεηαη αλαγθαία ε ύπαξμε ελόο ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο,
εκπινπηηζκέλνπ κε εξεζίζκαηα, ην νπνίν ζα παξέρεη εκπεηξίεο,
αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηνύληαη απηέο κε ηνλ θαιύηεξν
ηξόπν (Tucker, 1997). Δίλαη ζεκαληηθό ηέηνηα πξνγξάκκαηα
παξέκβαζεο λα γίλνληαη κε δηαρξνληθό ραξαθηήξα, ώζηε λα
δηαπηζηώλεηαη ε πνξεία ηνπ παηδηνύ ή ησλ παηδηώλ, θάησ από
νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Σξεηάδεηαη, δειαδή, πεξηζζόηεξνο ρξόλνο
ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ ζε έλα πξόγξακκα, παξάιιεια κε ηε
ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ αηόκσλ θαη θνξέσλ πνπ
ζρεηίδνληαη καδί ηνπ θαη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ.
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«Εθεί πνπ ηειεηώλεη ε ηζρύο ησλ ιέμεσλ, αξρίδεη 
απηή ηεο κνπζηθήο» 

(RichardWagner)

ΕΤΥΑΡΙΣΩ!!!


