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Η Mέθοδος «Ρυθµική Dalcroze»: Μία
Eναλλακτική Πρόταση Ανάµεσα στη
Μουσικοπαιδαγωγική
και
τη
Μουσικοθεραπεία
Lucia Kessler-Κακουλίδη

Περίληψη
Στο κείµενο αυτό επιχειρείται να παρουσιασθεί η
µέθοδος Dalcroze όπως αυτή εφαρµόζεται στο
πλαίσιο της παρέµβασης και υποστήριξης παιδιών
και εφήβων µε ειδικές ανάγκες. Αρχικά
διευκρινίζεται η σχέση της µεθόδου Dalcroze
αναφορικά µε τους όρους: “Παιδαγωγική
Μουσικοθεραπεία”,
“Μουσικοθεραπεία”,
και
“Χρήση της Μουσικής στην Ιατρική”. Στη συνέχεια
αναλύονται οι αρχές που τη διέπουν, οι άξονες στους
οποίους εδράζεται (νόµος της πολικότητας, της
υποστηρικτικής αλληλεπίδρασης και της ρυθµικής
αντιστάθµισης) και υπογραµµίζεται ο ρόλος της
µουσικής και της κίνησης που επιτρέπουν στη
µέθοδο να δρα σε εκπαιδευτικό και θεραπευτικό
επίπεδο. Ιδιαίτερα, αναδεικνύεται και ερµηνεύεται ο
ρυθµός ως συνάντηση µεταξύ των δυνάµεων και των
νόµων της µουσικής και του ανθρώπου και εξηγείται
µε ποιο τρόπο βοηθά στην αντίληψη της σχέσης του
«εγώ» µε «τον Κόσµο» όπως του «εγώ» µε το «εσύ».
Στο τέλος επισηµαίνεται η σηµασία της µεθόδου,
καθώς µέσα από τις αρχές και τους θεραπευτικούς
της σκοπούς συµβάλλει ουσιαστικά στην ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόµου.
Μέσω της µεθόδου Dalcroze καταφέρνει τελικά το
άτοµο να αντιληφθεί το Είναι του και να οδηγηθεί
στην αυτοπραγµάτωση.
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Σηµείωση του Επιµελητή Σύνταξης: Το παρόν
άρθρο πηγάζει από σχετική εισήγηση της συγγραφέα
στην επιστηµονική ηµερίδα «Μουσικοθεραπεία:
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Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΚΕΜ) και η οποία
πραγµατοποιήθηκε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
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ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ο Dalcroze (1865-1950),
καθηγητής στο Ωδείο της Γενεύης, παρατηρώντας
τις δυσκολίες που παρουσίαζαν οι φοιτητές του
στις ασκήσεις του σολφέζ, δηµιούργησε µία µέθοδο
µε πρωταρχικό σκοπό την βελτίωση των επιδόσεών
τους. Πίστευε ότι η µουσική, επειδή εµπεριέχει
µελωδία, ρυθµό, δυναµική και έκφραση, επηρεάζει

Ιστορική αναδροµή
H Μέθοδος Dalcroze ή Ρυθµική Dalcroze
εµφανίστηκε στο ξεκίνηµα του 20ου αιώνα στις
γερµανόφωνες και γαλλόφωνες χώρες από τον
πιανίστα και συνθέτη Emile Jacques-Dalcroze.
Παρ’ όλα αυτά, βρίσκεται ακόµα σε αρχικά στάδια
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ενδιαφέρον, γεγονός που τον οδήγησε στην ίδρυση
του Ινστιτούτου Ρυθµικής («Hellerau») στη ∆ρέσδη
της Γερµανίας το 1911. Εκεί είχε την ευκαιρία να
συναντήσει
καλλιτέχνες,
παιδαγωγούς
και
επιστήµονες από διάφορες χώρες. Σε συνεργασία
µαζί τους και έχοντας τις δικές του απόψεις ως
βάση ανέπτυξε περαιτέρω τη µέθοδό του.
Πολύ σύντοµα το Ινστιτούτο Ρυθµικής
εξελίχθηκε σε ένα πνευµατικό κέντρο στην Ευρώπη
που επηρέασε σηµαντικά το πολιτιστικό γίγνεσθαι
της Αµερικής και της Σοβιετικής Ένωσης (Helms,
Schneider & Weber 2001). Από το κέντρο αυτό
πέρασαν
εκείνη
την
εποχή
µεγάλες
προσωπικότητες της µουσικής, του χορού, του
θεάτρου, της ποίησης και της αρχιτεκτονικής. Με
δεδοµένο ότι ο ρυθµός εµφανίζεται σε όλες τις
τέχνες, µπορούσε ο καθένας να εµπλουτίζει την
τέχνη του διδασκόµενος από τη µέθοδο αυτή. Με
την έναρξη του πρώτου παγκόσµιου πόλεµου ο
Dalcroze επέστρεψε στην Ελβετία και ίδρυσε στην
Γενεύη το Ινστιτούτο Ρυθµικής Jacques-Dalcroze,
όπου συνεχίζεται µέχρι και σήµερα η εκπαίδευση
στην Ρυθµική Dalcroze (Helms, Schneider &
Weber 2001: 92· Κεφάλου-Χορς 2001).
Η µέθοδος του Dalcroze φάνηκε αρχικά να
εξυπηρετεί καλλιτεχνικούς στόχους, όπως την
καλύτερη µουσική εκπαίδευση των φοιτητών στα
ωδεία. Παρ’ όλα αυτά, σύντοµα εξελίχτηκε σε µία
εκπαιδευτική και θεραπευτική µέθοδο βάσει της
έµφασης που έδινε στην αλληλεπιδραστική και
επικοινωνιακή διάσταση της µουσικής µε
µεσολαβητή το ανθρώπινο σώµα. Σαν επακόλουθο,
ο κάθε µαθητής του Dalcroze, έχοντας ως βάση την
καλλιτεχνική του παιδεία και τα προσωπικά του
ενδιαφέροντα, εφάρµοζε τη µέθοδο στον δικό του
τοµέα, εµπλουτίζοντάς την µε τις δικές του
εµπειρίες και γνώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που
η Ρυθµική Dalcroze εφαρµόζεται σήµερα σε τόσο
διαφορετικούς χώρους όπως σε ωδεία, σε κρατικές
σχολές
χορού,
στην
πρωτοβάθµια
και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή,
καθώς και σε κέντρα αποκατάστασης και θεραπείας
παιδιών και ενηλίκων µε ψυχικές και
ψυχοσωµατικές παθήσεις.

άµεσα την κίνηση και το σώµα του ανθρώπου.
Έτσι, µέσα από µία βαθύτερη κατανόηση της
µουσικής, πρότεινε κινητικές ασκήσεις µε στόχο να
συντονίσει τους µυς µε τις νευρικές αντιδράσεις και
να εναρµονίσει το πνεύµα µε το σώµα (Dalcroze
1921/1977). Αυτές οι ασκήσεις αποσκοπούσαν
αρχικά στην ενίσχυση των µελλοντικών µουσικών
στις µουσικές τους αποδόσεις. Μέσα από την
εµπειρία του σώµατος, οι ασκήσεις αυτές
συµπεριελαµβάνουν «ασκήσεις για την αύξηση της
ακουστικής ευαισθησίας, της αίσθησης του
ρυθµού, της ευαισθητοποίησης των αισθήσεων και
της ικανότητας έκφρασης συγκινήσεων και
συναισθηµάτων»
(Αρζιµάνογλου-Μαντζαρλή
2006: 43). Ταυτόχρονα αυτές οι ασκήσεις
συµβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόµου
καθώς το παρακινούν στην σωµατική, ψυχολογική,
αλλά και πνευµατική του έκφραση.
Συγκεκριµένα, ο Dalcroze ανέπτυξε µια µέθοδο
βάσει της οποίας το σώµα - µε την εσωτερική και
εξωτερική του κίνηση - αποτελεί τον
διαµεσολαβητή ανάµεσα στη µουσική και τον
άνθρωπο (Dalcroze 1921/1977). Αναγνωρίζοντας
την αµφίδροµη δράση µεταξύ του σωµατικού και
του µουσικού ρυθµού θεώρησε τον ρυθµό ως το
βασικό στοιχείο της µεθόδου του. Σηµασία για
εκείνον είχε η συνάφεια της µουσικής µε την
κίνηση ως έκφραση της ενότητας του πνεύµατος,
της ψυχής και του σώµατος του ανθρώπου, η οποία
τελικά αντικατοπτρίζει την ολότητα του
συνειδητού µε το υποσυνείδητο (Schaefer 1992).
O ίδιος πίστευε στην αµοιβαία σχέση των
τεχνών της µουσικής, του χορού και του λόγου που
εκφράζονται µε βάση τον ρυθµό. Αυτή η ιδέα της
ενότητας των τεχνών βέβαια παρουσιάζεται ήδη
από την αρχαιότητα. Εξάλλου οι αναφορές του
Dalcroze στους Έλληνες φιλοσόφους (όπως ο
Ηράκλειτος, ο Πίνδαρος, ο Πλάτωνας και ο
Αριστόξενος) καθώς και οι επιρροές του από
διάφορους ψυχαναλυτές (Freud, Jung, Adler) και
παιδαγωγούς (Pestalozzi, Rousseau, Fröbel) είναι
εµφανείς σε πολλά σηµεία της θεωρίας του.
Ειδικότερα η Ρυθµική του Dalcroze εδράζεται στη
θεώρηση του Ηράκλειτου σχετικά µε την
πολικότητα ανάµεσα σε πεδία δυνάµεων. Αυτό
άλλωστε διαµόρφωσε τις προϋποθέσεις ώστε στη
µέθοδο
Dalcroze
να
συµπεριλαµβάνονται
θεραπευτικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι (FrohneHagemann 2001).
Η µετάβαση από τον 19ου στον 20ο αιώνα
συνοδεύτηκε από µεγάλες αλλαγές σε πολιτικό,
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Αυτές οι αλλαγές δηµιούργησαν τις κατάλληλες
συνθήκες για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων
στο µουσικό και εκπαιδευτικό τοµέα. Έτσι, η
µέθοδος του Dalcroze αντιµετωπίστηκε µε µεγάλο

Η εφαρµογή της ρυθµικής Dalcroze στη γενική
και ειδική αγωγή
Πρωταρχικό ρόλο στην θεµελίωση των ιδεών του
Dalcroze, καθώς και στην εφαρµογή αυτών στον
εκπαιδευτικό και θεραπευτικό τοµέα, έπαιξαν οι
µαθήτριες του Elfriede Feudel (Γερµανία) και
Mimi Scheiblauer (Ελβετία). Συγκεκριµένα, η
Elfriede Feudel (1881-1966) αναγνώρισε τη θεωρία
του Dalcroze ως γενική παιδαγωγική αρχή και
όρισε τη µέθοδό του ως βάση για κάθε είδος
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Με την πεποίθηση ότι
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η παραδοσιακή εκπαίδευση λειτουργούσε µε στόχο
µία µονόπλευρη νοησιαρχική καλλιέργεια - µην
υπολογίζοντας τις ανάγκες των παιδιών για κίνηση
και δηµιουργική έκφραση - όρισε ως γνώµονα της
πρότασής της µία εκπαίδευση, που έχοντας ως
βάση τη µουσική και την κίνηση, θα λάµβανε
υπόψη την ανάπτυξη του παιδιού, σεβόµενη την
εξελικτική του πορεία στο σύνολό της (Feudel
1965). Με αυτά τα δεδοµένα και µε αφετηρία µία
πολυαισθητηριακή προσέγγιση διαµορφώθηκαν οι
ασκήσεις της Ρυθµικής Dalcroze για την εφαρµογή
της µεθόδου στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.
Παράλληλα, η Mimi Scheiblauer (1891-1968)
ξεκίνησε µετά τις σπουδές της στη Ρυθµική
Dalcroze να εργάζεται - σε συνεργασία µε το
πανεπιστήµιο της Ζυρίχης (Τµήµα Θεραπευτικής
Παιδαγωγικής) - µε παιδιά που παρουσίαζαν
ψυχικές διαταραχές, νοητική καθυστέρηση και
κινητικές αναπηρίες. Οι εµπειρίες της µε αυτά τα
παιδιά την οδήγησαν στην αναθεώρηση των ήδη
υπαρχουσών ασκήσεων της Ρυθµικής και στη
διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις ανάγκες αυτών
των παιδιών. Έτσι, έθεσε τα θεµέλια για την
εφαρµογή της Ρυθµικής στο θεραπευτικό και
εκπαιδευτικό τοµέα. Με βάση τη δική της
προσέγγιση και την αποτελεσµατικότητα της
Ρυθµικής στην εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, η Ρυθµική εξαπλώθηκε
πολύ γρήγορα και σε άλλες χώρες και
θεσµοθετήθηκε η διδασκαλία της από τα
Υπουργεία Παιδείας και Υγείας της Γερµανίας και
της Ελβετίας.
Ακολούθως η Amélie Hoellering (Γερµανία,
1920 – 1995), µία µαθήτρια της Feudel, εµπλούτισε
το θεωρητικό πλαίσιο της Ρυθµικής µε στοιχεία
από την ψυχοθεραπεία, την ψυχολογία του βάθους
και την εξελικτική ψυχολογία (Hartogh & Wickel
2004· Hoellering 1974· Tauscher 1975). Η
εφαρµογή της Ρυθµικής σε παιδιά µε διαταραχές
στη συµπεριφορά και µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές
ανάγκες αποτελεί, σύµφωνα µε την Hoellering, µία
συλλογική-ψυχολογική προσέγγιση. Με βάση τα
προαναφερόµενα τεκµηρίωσε τη Ρυθµική ως
Θεραπευτική Ρυθµική.
Η
Θεραπευτική
Ρυθµική
είναι
µία
πολυαισθητηριακή
προσέγγιση
η
οποία
περιλαµβάνει την εξάσκηση της ακοής, της όρασης
και της αφής. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάει το
παιδί να αναπτύξει την αντίληψη της
«σωµατικότητάς» του (Körperbewußtsein Körperwahrnehmung). Αυτή η ανάπτυξη της
«σωµατικότητας»
ενδυνάµωνει
την
εκφραστικότητα και τη δυνατότητα του παιδιού για
επικοινωνία και αλληλεπίδραση, επιδρά θετικά σε
πιθανές σωµατικές του ακαµψίες, ενώ προετοιµάζει

ακόµη το έδαφος για την ανάπτυξη λεκτικής
επικοινωνίας µεταξύ παιδιού και εκπαιδευτικού /
θεραπευτή (Frohne-Hagemann 2001).
Η Θεραπευτική Ρυθµική στοχεύει στην
ενεργοποίηση
κοινωνικο-επικοινωνιακών
διαδικασιών µε µη-λεκτικά µέσα παρέχοντας στη
συνέχεια, όπου αυτό είναι εφικτό, τη δυνατότητα
για λεκτική επεξεργασία. Κατά αυτόν τον τρόπο,
συµβάλει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και
κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόµου που
διευκολύνουν την ένταξή του στην κοινότητα. H
Hoellering (1974: 267) υποστηρίζει ότι µέσω των
ασκήσεων της Ρυθµικής «απελευθερώνονται οι
ενορµίσεις και εµποδίζεται µε αυτό τον τρόπο η
απώθηση και καταπίεσή τους [….]. Ταυτόχρονα
υποστηρίζει την κινητοποίηση δυνάµεων που δεν
έχουν ακόµα ενεργοποιηθεί».
Η
Θεραπευτική
Ρυθµική
λειτουργεί
υποστηρικτικά ώστε να συνειδητοποιεί ο καθένας
τις δυσκολίες του, να τις επεξεργάζεται και να τις
διαχειρίζεται. Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να
επισηµανθεί ότι ο συνδυασµός και η επιλογή των
ασκήσεων, εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες ανάγκες
της οµάδας και του κάθε συµµετέχοντα. Μόνο όταν
η Ρυθµική αξιοποιεί βασικές ψυχολογικές και
ψυχοθεραπευτικές γνώσεις, όπως και γνώσεις
σχετικές µε τη δυναµική της οµάδας µπορούµε να
την προσδιορίζουµε ως θεραπευτική διαδικασία. Ο
εκπαιδευτικός απαιτείται να είναι ικανός κάθε
στιγµή να αντιλαµβάνεται τη δυναµική της οµάδας
που αναπτύσσεται και να προβλέπει στην εξέλιξη
της εκπαιδευτικής-θεραπευτικής διεργασίας, ώστε
να αποφασίζει ποιες ασκήσεις θα προτείνει και
πότε αυτές θα αποφέρουν τα επιτυχέστερα δυνατά
αποτελέσµατα. Άλλωστε, µόνο όταν πληρούνται οι
προαναφερόµενες προϋποθέσεις µπορούµε να
χρησιµοποιούµε τον όρο «Θεραπευτική Ρυθµική»
(Frohne-Hagemann 2001).
Σήµερα, η Θεραπευτική Ρυθµική εφαρµόζεται
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στην
Αµερική,
στο
πλαίσιο
παρέµβασης
και
υποστήριξης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων µε
ψυχικές διαταραχές, κινητικές αναπηρίες ή / και
νοητική καθυστέρηση (Dutoit 1980). Για την
πληρέστερη όµως κατανόηση της σχέσης της
Ρυθµικής µε το µουσικοπαιδαγωγικό και το
µουσικοθεραπευτικό χώρο, γίνεται παρακάτω µια
σχετική εννοιολογική διαφοροποίηση.
∆ιαφοροποίηση της Μουσικοθεραπείας και της
Μουσικής Εκπαίδευσης
Αρχικά,
απαιτείται
να
διακρίνουµε
τη
«Μουσικοθεραπεία» από τη «Μουσικοπαιδαγωγική» καθώς και από τη «Μουσική στην
Ιατρική». Ο προσδιορισµός της έννοιας της
«Μουσικοθεραπείας» συνδέεται µε το είδος και τη
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µορφή της παρέµβασης η οποία διαφοροποιείται
ανάλογα µε τις ανάγκες της οµάδας ή του ατόµου,
καθώς και από το ιστορικό και το πλαίσιο του
εκάστοτε περιστατικού (Frohne-Hagemann & PleßAdamczyk 2005).
Η Γερµανική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας
(Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie) ορίζει τη
Μουσικοθεραπεία ως εξής:

της µουσικής επίδοσης. Με βάση αυτά τα
δεδοµένα θεωρείται ότι η µουσική εκπαίδευση
επιδιώκει διαφορετικούς στόχους από αυτούς της
µουσικοθεραπείας και εφαρµόζεται µε διαφορετική
προσέγγιση.
Όσον αφορά τη χρήση της µουσικής στην
Ιατρική θα µπορούσε να επισηµανθεί η εφαρµογή
της για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό του
πόνου και του άγχους, όπως για παράδειγµα πριν ή
µετά από µία χειρουργική επέµβαση ή και σε
µακροχρόνιες παθήσεις όπως ο καρκίνος, το άσθµα
ή η νόσος Alzheimer. Εξίσου σηµαντική είναι η
χρήση της µουσικής στις θερµοκοιτίδες για την
καλύτερη ανάπτυξη των προώρων νεογνών. Η
εφαρµογή αυτή βασίζεται σε αποτελέσµατα
ερευνών, που πραγµατοποιήθηκαν από τον
αναισθησιολόγο Fred Schwartz στο Piedmont
Hospital της Atlanta το 1989, όπου διαπιστώθηκε
ότι το άκουσµα συγκεκριµένης µουσικής σε
συνδυασµό µε τη φωνή της µητέρας και µε
ενδοµήτριους ήχους επιτυγχάνει ταχύτερη έξοδο
των νεογνών από την µονάδα εντατικής
παρακολούθησης (∆ρίτσας 2004: 20).
Στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής, ο γερµανός
καθηγητής Goll (1993) διαχώρισε τις έννοιες
«Μουσικοθεραπεία»
(Ψυχοθεραπεία),
«Θεραπευτική Παιδαγωγική Μουσικοθεραπεία»
και «Σωµατική Μουσικοθεραπεία» (βλ. σχήµα 1).
Η «Μουσική Ψυχοθεραπεία», σύµφωνα µε τον
Goll
(1993),
προσδιορίζεται
βάσει
της
ψυχαναλυτικής προσέγγισης και διακρίνεται στον
γερµανόφωνο
χώρο
σε:
«Αναλυτική
Μουσικοθεραπεία» (Priestley), «Μορφολογική
Μουσικοθεραπεία» (Tüpker) και «Ρυθµιστική
Μουσικοθεραπεία» (Schwabe).
Η Θεραπευτική Παιδαγωγική Μουσικοθεραπεία
(Heilpädagogische Musiktherapie) εφαρµόζεται σε
δοµές της Ειδικής Αγωγής, σε ψυχιατρικές και
ψυχοσωµατικές κλινικές, καθώς και σε κέντρα
αποκατάστασης και επανένταξης παιδιών και
εφήβων µε ψυχικές διαταραχές, νοητική
καθυστέρηση ή κινητικές αναπηρίες. Εκτός από τις
παραδοσιακές
µορφές
µουσικοθεραπείας,
περιλαµβάνει σύµφωνα µε τον Goll (1993) και
µεθόδους όπως τη Θεραπευτική Ρυθµική, την
Ανθρωποσοφική Μουσικοθεραπεία, καθώς και τη
Μουσικοθεραπεία που βασίζεται στο σύστηµα
Orff. Στόχοι των µεθόδων αυτών είναι η
τροποποίηση της συµπεριφοράς, η υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, η υποστήριξη της
λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας, η βελτίωση
της αδρής και λεπτής κινητικότητας και η
κοινωνικοποίηση των ατόµων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.

«Η Μουσικοθεραπεία είναι η σκόπιµη
εφαρµογή της µουσικής στο πλαίσιο µίας
θεραπευτικής σχέσης, για την επαναφορά, τη
διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής,
σωµατικής και πνευµατικής υγείας.
Η Μουσικοθεραπεία είναι ένας πρακτικά
προσανατολισµένος επιστηµονικός κλάδος, ο
οποίος βρίσκεται σε στενή αλληλεπίδραση µε
διάφορους τοµείς της επιστήµης, ιδιαίτερα της
ιατρικής, των κοινωνικών επιστήµων, της
ψυχολογίας, της µουσικολογίας και της
παιδαγωγικής.
Η έννοια «Μουσικοθεραπεία» είναι µια
συνοπτική
ονοµασία
για
διαφορετικές
µουσικοθεραπευτικές
αντιλήψεις,
που
χαρακτηρίζονται ως ψυχοθεραπευτικές, σε
αντίθεση µε φαρµακευτική ή σωµατική
θεραπεία»
(Deutsche
Gesellschaft
für
Musiktherapie, στο Goll 1993: 210).

Η Αµερικανική Εταιρία Μουσικοθεραπείας
(National Association for Music Therapy - NAMT
1987) από την άλλη πλευρά διευκρινίζει σχετικά:
1. Ορισµός:
«Η Μουσικοθεραπεία είναι η εξειδικευµένη
χρήση της µουσικής στην υπηρεσία των ατόµων
µε ανάγκες στην ψυχική υγεία, φυσική υγεία,
κατάρτιση, αποκατάσταση ή ειδική αγωγή».
2. Προορισµός σε οµάδες και χώρους εργασίας:
«Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε άτοµα κάθε
χρονολογικής ηλικίας, νοητικής ηλικίας και
προσαρµοστικού επιπέδου λειτουργικότητας σε
µία ποικιλία πλαισίων παροχής υγείας,
κατάρτισης,
αποκατάστασης,
εκπαίδευσης,
κοινότητας και ιδιωτικής πρακτικής».
3. Στόχοι:
«Σε κάθε περίπτωση σκοπός της είναι να
βοηθήσει τα άτοµα να κατακτήσουν και να
διατηρήσουν
τα
µέγιστα
επίπεδα
λειτουργικότητάς τους» (Goll 1993: 198).

Είναι εµφανές και στους δύο ορισµούς ότι
καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό της
µουσικοθεραπείας διαδραµατίζει η χρήση της
µουσικής µε σκοπό τη θεραπεία και γενικότερα τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
Σε αντίθεση µε τη Μουσικοθεραπεία, η
Μουσική Εκπαίδευση εστιάζεται στο µουσικό
αποτέλεσµα, στην εκµάθηση µουσικών εννοιών ή
ενός µουσικού οργάνου, καθώς και στη βελτίωση
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Σχήµα 1: Tοµείς της Μουσικοθεραπείας
(Goll 1993: 212, στο Καρτασίδου 2004: 101)

Η διαφορά της Θεραπευτικής Παιδαγωγικής
Μουσικοθεραπείας από τη Μουσική Εκπαίδευση
έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη δεν εξυπηρετεί
πρωταρχικά µουσικο-εκπαιδευτικούς στόχους,
αλλά επιδιώκει την ενίσχυση της επικοινωνιακής
και
κοινωνικής
ανάπτυξης
του
ατόµου
λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις
αδυναµίες του, ενώ αξιοποιεί τη συναισθηµατική
του κατάσταση, ενδυναµώνοντας µε αυτόν τον
τρόπο τη δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Ο
σαφέστερος
διαχωρισµός
µεταξύ
Μουσικοθεραπείας και Μουσικής Εκπαίδευσης
στην Ειδική Αγωγή µπορεί να επιτευχθεί βάσει των
εξής κριτηρίων (Plahl & Koch-Temming 2008: 61):
1. σε ποια εργασιακά πλαίσια και σε ποιες
πληθυσµιακές οµάδες απευθύνεται η κάθε µία
(Μουσικοθεραπεία και Μουσική Εκπαίδευση
στην Ειδική Αγωγή),
2. µε ποιους στόχους εφαρµόζεται και ποιo είναι
το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί,
και
3. ποια είναι τα προσόντα του κάθε ειδικού
(µουσικοθεραπευτή
και
εκπαιδευτικού
µουσικής).
Όπως αναφέρει η Καρτασίδου (2004), ωστόσο, η
διαχωριστική γραµµή µεταξύ Μουσικοθεραπείας
και Μουσικής Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή
είναι λεπτή και έγκειται (κατά τον Kobi 1986) στις
διαφορές τους στην αφετηρία, το ρόλο, την
επίδραση και την εφαρµογή τους. Οι µουσικές
δραστηριότητες που εφαρµόζονται και στους δύο
τοµείς (είτε σε ατοµικό, είτε σε οµαδικό επίπεδο)
µπορεί επιφανειακά να έχουν οµοιότητες, αλλά
διαφέρουν ουσιαστικά στην εστίαση και στον
τρόπο εφαρµογής τους.

Σχετικά
µε
τη
διαφοροποίηση
της
Μουσικοθεραπείας
και
της
Μουσικής
Εκπαίδευσης, παρατηρεί ο Goll (1993):
«Σε αντίθεση µε τη Γερµανία όπου συνεχίζεται ο
πόλεµος των “χαρακωµάτων” για το τι ανήκει
στη Μουσικοθεραπεία και τι όχι, η Αµερική
προχωράει στο κατά πόσο µπορεί η µουσική να
υποστηρίξει την ένταξη ατόµων µε αναπηρίες
στα πλαίσια των τυπικά αναπτυσσόµενων
ατόµων και µε ποιες µεθόδους» (Goll 1993:
227).

Παρόµοια, οι Frohne-Hagemann
Adamczyk (2005) επισηµαίνουν:

και

Pleß-

«Η εστίαση στη θεραπευτική διάσταση της
µουσικής,
µας
απαλλάσσει
από
τον
προβληµατισµό της διαφοροποίησης µεταξύ της
«µουσικής-ψυχοθεραπείας»
και
της
«θεραπευτικής παιδαγωγικής», κάτι που
θεωρούµε έτσι και αλλιώς περιττό, επειδή κάθε
θεραπεία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να περιέχει
ψυχοπαιδαγωγικά
και
ψυχοθεραπευτικά
στοιχεία» (Frohne-Hagemann & Pleß-Adamczyk
2005: 95).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρυθµική Dalcroze
επικεντρώνεται στη διαδικασία της ανάπτυξης της
προσωπικότητας του καθενός χρησιµοποιώντας ως
µέσα τη µουσική και την κίνηση. Έτσι η Ρυθµική
Dalcroze συµπεριλαµβάνει εκπαιδευτικούς στόχους
µε θεραπευτικες προεκτάσεις και σχετίζεται µε
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν ως
υπόβαθρό τους την ουµανιστική ψυχολογία (Bühler
& Thaler 2006).
Για να αναδειχθεί σαφέστερα όµως ο διττός
χαρακτήρας της Ρυθµικής ως θεραπευτικής και

23

Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική | 1 (1) 2009 | http://approaches.primarymusic.gr

εκπαιδευτικής
µεθόδου,
απαιτείται
να
παρουσιασθούν στη συνέχεια οι άξονες στους
οποίους εδράζεται και να αναλυθούν οι αρχές βάσει
των οποίων αυτή λειτουργεί εκπαιδευτικοθεραπευτικά, καθώς και να γίνει σχετική ανάλυση
µέσω της πρακτικής εφαρµογής της.

Για τη σηµασία και το ρόλο που διαδραµατίζει ο
ρυθµός στη ζωή µας ο Dalcroze γράφει:
«Μου φαίνεται ότι πρέπει να δίνεται µεγαλύτερη
έµφαση στο να µαθαίνουν τα παιδιά να
αντιλαµβάνονται τη δική τους προσωπικότητα,
να αναπτύσσουν το δικό τους ταµπεραµέντο και
να απελευθερώνουν τον πρωτόγονο ρυθµό
αγνοώντας κάθε είδους δεσµό» (Dalcroze
1921/1977: 12).

Οι βασικοί άξονες της ρυθµικής
Ο Dalcroze, δηµιουργώντας τη µέθοδό του, τη
θεµελίωσε σε τρεις άξονες: Ρυθµός, Μουσική,
Κίνηση. Στον ρυθµό αναγνώριζε ένα παγκόσµιο
στοιχείο που εµπεριέχεται σε κάθε ύπαρξη και
εκφράζει κάθε µορφής ζωής. Στη µουσική
αντιλαµβανόταν τη θεραπευτική της ιδιότητα και
στην κίνηση έβρισκε την διάσταση της προσωπικής
έκφρασης του καθενός. Όπως χαρακτηριστικά
επισηµαίνει ο ίδιος:

Ο προσωπικός ρυθµός του καθενός θεωρείται ο
καθρέφτης της ψυχής του, εφόσον ο εαυτός
αναγνωρίζεται µέσα από τη διαφορετικότητα και
εκφράζεται µε τη φωνή, την οµιλία, την αναπνοή
και την κίνηση. Κάθε διαταραχή του ρυθµού
θεωρείται ένδειξη ασθένειας και µείωση της
δυναµικότητας. Ο Dalcroze αναγνώρισε τη
σηµασία της κίνησης σαν γέφυρα που συνδέει τον
άνθρωπο, όχι µόνο µε τον εαυτό του, αλλά και µε
το περιβάλλον, και έδωσε µεγάλη σηµασία στην
συνειδητοποίηση
της
κίνησης
και
στην
ευαισθητοποίηση του σώµατος. Μέσω της
µουσικής και της κίνησης επιδιώκεται η
αποκατάσταση της ισορροπίας µεταξύ εσωτερικής
εντύπωσης (υποκειµενικό βίωµα) και εξωτερικής
αντίληψης (αντικειµενικό συµβάν). Σηµαντικό
είναι να ισορροπούν η εσωτερική και η εξωτερική
εντύπωση σε µια ρυθµική εναλλαγή (FrohneHagemann 2001: 63). Σε περίπτωση διαταραχής
αυτής της ισορροπίας, η εσωτερική εντύπωση δεν
συµβαδίζει µε την εξωτερική πραγµατικότητα, µε
αποτέλεσµα να προκαλούνται ψυχικές και
σωµατικές διαταραχές, που εκφράζονται µε
δυσκολίες στην επικοινωνία και διαταραχή στη
συµπεριφορά, στην κίνηση και στη στάση του
σώµατος.

«Ο ρυθµός είναι η βάση κάθε έκφρασης της
ζωής, της επιστήµης και της τέχνης. Είναι η τάξη
στο χρόνο και είναι εµφανής στον καθένα µε τον
τρόπο που κινείται και εκφράζεται» (Dalcroze
1921/1977: 111).

Ειδικότερα υποστηρίζει ότι:
«Το σύστηµα της Ρυθµικής δοµείται πάνω στη
µουσική εξαιτίας της εξαιρετικής δύναµης που
ασκεί πάνω στον ψυχισµό του ανθρώπου. Η
µουσική µπορεί µε τη διεγερτική και ταξινοµική
της δύναµη να ρυθµίσει κάθε ζωτική µας
λειτουργία» (Dalcroze 1921/1977: 75).

Παρακολουθώντας τους µαθητές του ο Dalcroze
κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι η εµφάνιση της
µουσικής «αρρυθµίας»1 συχνά καθρεφτίζει την
έλλειψη ψυχικής ισορροπίας. Αυτή η διαπίστωση
λειτούργησε για εκείνον ως αφετηρία για µία
θεραπευτική προσέγγιση της Ρυθµικής (Dalcroze
1921/1977). Σε αυτό το πλαίσιο, η θεραπεία
σχετίζεται µε την ανάπτυξη µίας αίσθησης για το
σώµα µας, καθώς αυτό είναι που ρυθµίζει τις
αισθήσεις, τη σκέψη και τις πράξεις µας προς τους
άλλους.
Στην Ρυθµική Dalcroze η έννοια του ρυθµού δεν
κατανοείται πρωταρχικά ως µουσικός ρυθµός, αλλά
ως πεδίο έντασης που συµπεριλαµβάνει το χρόνο,
το χώρο, τη δύναµη και τη µορφή. Είναι ένα
δυναµικό συµβάν, που βιώνεται ως
«πεδίο
πολικών δυνάµεων». Πάνω σε αυτές τις
παραµέτρους βασίζεται τόσο η µουσική, όσο και η
κίνηση.

Οι δοµές της ρυθµικής
Η εκπαιδευτική και θεραπευτική αξιοποίηση της
Ρυθµικής εδράζεται στην αναγνώριση της
σηµαντικότητας του ρυθµικού στοιχείου στη ζωή
του ανθρώπου. Η
εµπειρία της Ρυθµικής
συµπεριλαµβάνει όχι µόνο την εναλλαγή µεταξύ
ψυχικής κατάστασης και κοινωνικού περίγυρου,
αλλά και την ενεργή απάντηση µέσω της κινητικής
αντίδρασης. Βάσει αυτού διαπιστώνουµε ότι ο
άνθρωπος βρίσκεται σε µία συνεχή ανταλλαγή µε
το περιβάλλον του και αλληλεπιδρά επικοινωνιακά
µέσω της κίνησης, του βλέµµατος και της φωνής
του, ανάλογα πάντα µε τη δική του προσωπική
ψυχική και σωµατική σύνθεση (βλ. Σούλης 2003).
Η σχέση δράσης – αντίδρασης συνυπάρχει σε όλες
της στιγµές της ζωής µας και εκφράζει τη
λειτουργικότητα
του
ανθρώπου
σαν
«αυτοποιητικό» σύστηµα. Αυτό βέβαια είναι
δεδοµένο ότι αφορά όλους τους ανθρώπους

1

Με τον όρο µουσική «αρρυθµία» γίνεται αναφορά στη
δυσκολία του ατόµου να συγχρονιστεί στο τέµπο της µουσικής
που ακούει.
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ανεξάρτητα από τις νοητικές και σωµατικές τους
ικανότητες (Maturana & Varela 1987/2009).
Συγκεκριµένα, η Feudel (1965: 24-27)
προσδιορίζει τους παρακάτω νόµους που διέπουν
τη µέθοδο Dalcroze: 1. Ο νόµος της πολικότητας.
2. Ο νόµος της υποστηρικτικής αλληλεπίδρασης,
και 3. Ο νόµος της ρυθµικής αντιστάθµισης.

ανταπόκριση που αναγκάζει τον αντίθετο πόλο να
δράσει / αντιδράσει. Έτσι σχηµατίζεται µια
αλληλεπίδραση που δίνει κίνητρο στον κάθε πόλο
να αντιδρά µε την καλύτερή του απόδοση. Με
βάση αυτόν το νόµο, που συναντάται παντού,
απαιτείται απέναντι στον πόλο «ερεθίσµατα του
περιβάλλοντος»
να
απαντήσει
ο
πόλος
«άνθρωπος». Έτσι, παρέχεται στον άνθρωπο η
δυνατότητα να υπερβεί τα όριά του και να
αναπτύσσει ισόρροπα όλες τις πλευρές της
προσωπικότητάς του. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή,
ο άνθρωπος καλείται να εµπλακεί σε µία
διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού του.

1. Ο νόµος της πολικότητας
Μία φυσική αντίθεση µεταξύ δυο φαινόµενων, που
δεν βρίσκονται σε αντιπαλότητα, αλλά δρουν
συµπληρωµατικά υπάρχει σε κάθε έκφραση της
φύσης. Η κατάσταση αυτή προσδιορίζεται ως
πολικότητα. Η Ρυθµική περιλαµβάνει δύο
περιπτώσεις πολικότητας: Αυτή µεταξύ του
«εµψυχωµένου» σώµατος και του συνειδητού
πνεύµατος και εκείνη µεταξύ του εσωτερικού και
εξωτερικού κόσµου. Πιο αναλυτικά αναφέρει η
Hoellering (1971):

3. Ο νόµος της ρυθµικής αντιστάθµισης
Κάθε ύπαρξη εκφράζει τη ζωτικότητά της µε την
κίνηση που ανανεώνεται διαρκώς. Ακόµη και όταν
κοιµόµαστε ή όταν φαίνεται πως είµαστε ακίνητοι,
η αναπνοή µας αποτελεί έκφραση της κίνησης.
Αυτή η επανάληψη της κίνησης εκδηλώνεται τόσο
στην αναπνοή, όσο και στους χτύπους της καρδιάς,
ενώ
εξωτερικεύεται µε
το ρυθµό και
αντικατοπτρίζεται σε όλες της εκφάνσεις της
καθηµερινότητάς µας. Κάθε διαταραχή του
προσωπικού ρυθµού εκδηλώνεται ως διαταραχή
της σωµατικής και ψυχικής ισορροπίας. Η
επαναφορά του ατόµου στον προσωπικό του ρυθµό
εξασφαλίζει όχι µόνο την ευχαρίστηση, αλλά
προσφέρει την αποδοχή της πραγµατικότητας και
κατά συνέπεια την αποδοχή της ζωής σε κάθε
διάστασή της. Αυτό επισηµαίνει και ο Πίνδαρος µε
την διαπίστωση: «Να γίνεσαι αυτό που είσαι»
(Feudel 1965: 22-27).
Στο πλαίσιο των προαναφερόµενων αρχών της
Ρυθµικής ενδυναµώνεται η αυτορύθµιση του
ανθρώπου και επιτυγχάνεται η οµαλή ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Η Amélie Hoellering,
κατανοώντας τη Θεραπευτική Ρυθµική ως µια
ολιστική ψυχολογική διαδικασία διαπιστώνει ότι σε
κάθε στιγµή της ζωής του ο άνθρωπος είναι
τοποθετηµένος µεταξύ των πόλων σώµατος-ψυχής
και εσωτερικού-εξωτερικού κόσµου. Οι εντυπώσεις
που προκαλεί ο εξωτερικός κόσµος απαιτούν µία
προσωπική απάντηση που εκδηλώνεται µε τις
κινήσεις. Μέσω της κίνησης έρχεται τότε το Εγώ
σε επαφή µε τον κόσµο.
Με βάση τα παραπάνω διαµορφώνονται
διάφορες ασκήσεις µε βασικό στόχο την
«τοποθέτηση» του παιδιού µεταξύ των πόλων: νους
(συνείδηση)
και
σώµα
(υποσυνείδητο).
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξεύρεση της
ισορροπίας µεταξύ αυτονοµίας και επιβολής,
καθώς και της ικανότητας για προσαρµογή, η οποία
θα διασφαλίσει την κοινωνική προσαρµοστικότητα
του παιδιού. Στόχος, δηλαδή, είναι το παιδί να
βιώνει σε κάθε στιγµή την ρυθµική ανταλλαγή µε

«Η
βιολογική
ύπαρξη
του
ανθρώπου
συνεπάγεται τη σύνδεσή του µε την περιοχή του
«ασυνείδητου συναισθηµατικού βιώµατος»
καθώς και την δυνατότητά του για
αισθησιοκινητική
αντίληψη
και
δηµιουργικότητα. Ως «σκεπτόµενο ον» ο
άνθρωπος βρίσκεται συνεχώς σε µία προσπάθεια
να συνειδητοποιεί την πραγµατικότητα για να
επιδιώκει πνευµατική ανεξαρτησία και για να
µπορεί να λαµβάνει υπεύθυνες αποφάσεις. Ο
άνθρωπος είναι ένα «κοινωνικό όν» το οποίο
µπορεί να υπάρχει µόνο µέσω της επικοινωνίας.
Αυτό επιφέρει όµως µία σχέση έντασης µεταξύ
του «πρωτεύοντα ναρκισσισµού» του και της
βασικής του ανάγκης για κοινωνική δέσµευση. Ο
καθένας αισθάνεται τη µοναδικότητά του µέσω
της νοητικής, σωµατικής και ψυχικής του
εξέλιξης (αυτοπραγµάτωσης). Έτσι, του δίνεται
η δυνατότητα να βιώνει µία αίσθηση αυτονοµίας
και αυτοδιάθεσης, καθώς και αφοσίωσης και
εµπιστοσύνης στον άλλον2» (Hoellering 1971,
στο Schaefer 1992: 27).

Ζητούµενο για κάθε άνθρωπο είναι η ρυθµική
ανταλλαγή και η εξισορρόπηση ανάµεσα στην
υποκειµενική εσωτερική κατανόηση του κόσµου
και στην αντικειµενική εξωτερική έκφραση του,
όπως επίσης η ισορροπία µεταξύ σώµατος και
νου.
2. Ο νόµος της υποστηρικτικής αλληλεπίδρασης
Όταν δύο καταστάσεις (ή πόλοι) σχετίζονται, τότε
καµία από τις δύο δεν παραµένει στην αρχική της
θέση. Η ένταση δηλαδή που προκύπτει, ανάµεσα σε
αυτούς τους δύο πόλους, απαιτεί µία αµοιβαία
2

Η µετάφραση από το αρχικό γερµανικό κείµενο έγινε από την
συγγραφέα.
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πρέπει να αντιληφθεί τη συνάφεια και
αλληλεξάρτηση µεταξύ των πόλων» (FrohneHagemann 2001: 61)

τον εαυτό του, αλλά και σε σχέση µε τον άλλο ή µε
την οµάδα και να βρίσκει την ισορροπία µεταξύ
των πόλων του προσωπικού και του κοινωνικού
του επιπέδου. Με άλλα λόγια, η σωµατικά
εκφραζόµενη υποσυνείδητη εµπειρία οδηγείται
µέσω της κίνησης και της ρυθµικής άσκησης σε
µια νοητική αντίληψη και συνειδητοποίηση του
περιβάλλοντος κόσµου (βλ. σχήµα 2).
Μέσα στην οµάδα το άτοµο παροτρύνεται και
υποστηρίζεται να ανακαλύπτει, να δοκιµάζει και να
διαµορφώνει την τελική εφαρµογή της άσκησης.
Όπως αναφέρει η Frohne-Hagemann (2001):

Σε αυτό το πλαίσιο, η Hoellering (1974)
υποστηρίζει πως σε κάθε ρυθµική άσκηση
απαιτείται από τον κάθε συµµετέχοντα:
− να πράττει, να «τολµά»
− να αλλάζει, να διαλέγει
− να υποστηρίζει τον εαυτό του, να εκφράζει τη
θέλησή του
− να λαµβάνει υπόψη του τον άλλον, την οµάδα,
τον περίγυρο και την πραγµατικότητα µε
ευέλικτο τρόπο

«Για να πετύχουµε τη ρυθµική αντιστάθµιση
δεν φτάνει µόνο να προσφέρουµε στη συνείδηση
τον ελλιπή πόλο. Εκείνος, που συµµετέχει,

Π νεύμα

(Ε υθύν η, Φαν τασ ία, Ιδέα,
Σ τοχ ασ μός , Σ υν είδησ η,
Νοημοσ ύνη)

υπ ερ εγ ώ

Ικ ανό τητα γ ια
π ρ ο σ αρ μο γ ή
(Α λληλεγγ ύη
Υ π οδοχ ή,
Α φοσ ίω σ η)

εσ ύ

π
ρ
ο
σ
ω
ι
κ
ό
Κ οιν ω ν ικό ε επ ίπ εδ ο
π
ί
π
ε
δ
ο

Α υτο νο μία
εγ ώ

(Α τομικότητα,
Ε νέρ γ εια,
Ε π ιβολή)

αυτό

Σ ώ μα (βιολογ ική, υλική Δ έσ μευσ η
Υ π οσ υνείδητη, σ υν αισ θηματική, δημιουρ γική Π αρ όρ μησ η)
(Hoellering 1974)
Σχήµα 2: Περιγραφή της διπολικότητας του ανθρώπου
στον κοινωνικό και προσωπικό του επίπεδο
(Hoellering 1974, στο Kessler-Κακουλίδη 2006: 73)

Παράδειγµα
δραστηριότητας
σχήµατος της Hoellering

βάσει

καλείται να κινηθεί ελεύθερα στο χώρο προς την
κατεύθυνση που το ίδιο επιθυµεί, χωρίς να
συγκρούεται µε τους υπόλοιπους συµµαθητές του
και ακολουθώντας το τέµπο της µουσικής.
Οι πόλοι σώµα–πνεύµα ενεργοποιούνται µε την
οδηγία του εκπαιδευτικού: «δείξε µέσω της
κίνησης το τέµπο που ακούς». Οι πόλοι αυτονοµία–
προσαρµοστικότητα αντικατοπτρίζονται στην
έκφραση της ελευθερίας της κίνησης αναφορικά µε
την
κατεύθυνση,
προσέχοντας
όµως
να

του

Για την καλύτερη κατανόηση του σχήµατος 2,
περιγράφεται το παρακάτω παράδειγµα µίας
δραστηριότητας Ρυθµικής Dalcroze:
Ο εκπαιδευτικός αυτοσχεδιάζει στο πιάνο µε
σταθερό τέµπο. Η οµάδα κινείται στο χώρο
ανάλογα µε το τέµπο της µουσικής, αξιοποιώντας
όλο το διαθέσιµο χώρο τριγύρω της. Το κάθε παιδί
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ακολουθείται ταυτόχρονα η κίνηση της υπόλοιπης
οµάδας. Βάσει αυτών συµπληρώνεται παράλληλα η
συγκέντρωση, η αισθητηριακή αντίληψη και η
γρήγορη αντίδραση µε την ικανότητα του παιδιού
για προσαρµογή σε κάθε αλλαγή των συνθηκών,
χωρίς ωστόσο να αίρεται η αυτονοµία και το
δικαίωµα επιλογής.
Όταν όλα τα µέλη της οµάδας µπορούν να
εκτελέσουν την άσκηση σε ικανοποιητικό βαθµό,
τότε δεν είναι µόνο η κίνηση του καθενός σε
αρµονία µε τον περίγυρο, αλλά και η κίνηση της
οµάδας σε σχέση µε το χώρο, επιτυγχάνεται
δηλαδή µια «ρυθµική» αρµονία. Είναι προφανές ότι
αυτή η εικόνα εκφράζει καλλιτεχνική χάρη και
γοητεύει.
Για να γίνει πιο κατανοητό πώς η παραπάνω
δραστηριότητα συµπεριλαµβάνει εκπαιδευτική και
θεραπευτική διάσταση θα αναλύσω στη συνέχεια
τους στόχους και τον τρόπο εφαρµογής της.

την άσκηση βάσει των ιδιαιτεροτήτων του κάθε
µέλους, αλλά και της οµάδας ως σύνολο. Συνδέεται
δηλαδή, µε την ικανότητα του εκπαιδευτικού να
αποφασίζει κάθε στιγµή µε ποιο τρόπο θα
υποστηρίζει το κάθε µέλος ώστε να το βοηθήσει να
επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα και µαζί µε αυτό
τη χαρά της επιτυχίας. Ο εκπαιδευτικός
παρατηρώντας την οµάδα πρέπει να έχει γνώση της
δυναµικής της και να συγκεντρωθεί στις αδυναµίες
και δυσκολίες των µελών που, σε µερικές
περιπτώσεις,
µπορεί
να
εκφραστούν
µε
παρορµητικότητα, ευερεθιστότητα, υπερκινητικότητα, παθητική ή επιθετική συµπεριφορά,
χαµηλή ανεκτικότητα στη µαταίωση, καθώς και µε
έλλειψη αυτοπεποίθησης.
∆ιατηρώντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό
στόχο («το άκουσµα εκφράζεται στην κίνηση – στο
χώρο») ο εκπαιδευτικός διαµορφώνει την άσκηση
ανάλογα µε τις πιθανές δυσκολίες που
δηµιουργηθήκαν προηγουµένως. Μερικά παιδιά
µπορεί, για παράδειγµα, να συµπεριφέρονται µε
επιθετικό τρόπο µέσα στην οµάδα (π.χ.
προσκρούοντας
στα υπόλοιπα παιδιά καθώς
κινούνται στον χώρο), ή άλλα να διστάζουν να
εκµεταλλευτούν όλο το χώρο και να βρίσκονται
πάντα στην περιφέρειά του, ή µερικά άλλα να
ακολουθούν κάποιο άλλο παιδί χωρίς προσωπική
βούληση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο
εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί και να
επεξεργαστεί ανάλογα αυτές τις συµπεριφορές. Για
την αντιµετώπιση κάθε συµπεριφοράς ωστόσο,
είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να λαµβάνει
πάντοτε υπόψη του ποια είναι η πρωτογενής αιτία ή
το κίνητρο εκδήλωσης κάθε συµπεριφοράς.
Βέβαια, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η αποδοχή του
κάθε παιδιού (ανεξαρτήτως της συµπεριφοράς του)
και η υποστήριξή του διαµορφώνοντας την άσκηση
ανάλογα, ώστε να µπορεί τόσο το ίδιο, όσο και η
υπόλοιπη οµάδα να συµµετέχει αποτελεσµατικά.
Στην περίπτωση, για παράδειγµα, που ένα παιδί
έχει χαµηλή αυτοπεποίθηση ή δυσκολία στην
ανάληψη πρωτοβουλιών, ο εκπαιδευτικός µπορεί
να του προτείνει να διαλέξει µόνο του µε ποια
παιδιά θα ήθελε να κάνει την άσκηση. Κατά αυτόν
τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τις
ανησυχίες και τους φόβους του παιδιού, ενώ
παράλληλα το ενθαρρύνει να δοκιµάσει τα όριά του
και να τα ξεπεράσει.

Ανάλυση της δραστηριότητας
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε αυτή τη δραστηριότητα
είναι: συγκέντρωση, συνειδητοποίηση µουσικών
δεδοµένων, ακουστική αντίληψη και ανάλογη
µεταφορά του ακούσµατος στη σωµατική έκφραση,
αντίληψη του σώµατος και των δυνατοτήτων του,
προσανατολισµός στο χώρο και το χρόνο, γρήγορη
αντίδραση στον προσανατολισµό και έλεγχος της
κίνησης για να αποφευχθούν οι σωµατικές
συγκρούσεις µεταξύ των µελών της οµάδας.
Η θεραπευτική διάσταση έγκειται στην
παρότρυνση του καθενός για αυτονοµία (γεγονός
που συµβάλει στην ανάπτυξη της συναισθηµατικής
ασφάλειας),
αυτοεκτίµηση,
ανάπτυξη
πρωτοβουλίας
(«πήγαινε
όπου
θέλεις
χρησιµοποιώντας όλο το χώρο γύρω σου»),
ευελιξία στη συµπεριφορά, ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης, ανάπτυξη της µη λεκτικής
επικοινωνίας και της συνεργασίας σε µία οµάδα,
καθώς και ανάπτυξη της αυτορρύθµισης των
συναισθηµάτων
και
της
προσωπικής
εκφραστικότητας («έχε υπόψη την κίνηση των
υπολοίπων, αποφάσισε πότε θα επιβάλλεις τη δική
σου θέληση και πότε θα υποχωρείς»).
Εφόσον η Θεραπευτική Ρυθµική απευθύνεται σε
παιδιά και ενηλίκους που λόγω διανοητικών,
σωµατικών, συναισθηµατικών και επικοινωνιακών
δυσκολιών
χρειάζονται
υποστήριξη,
είναι
κατανοητό ότι µόνο όταν οι ασκήσεις
συµπεριλαµβάνουν
θεραπευτικούς
και
εκπαιδευτικούς στόχους µπορούµε να επιτύχουµε
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την ψυχική,
νοητική και σωµατική τους ανάπτυξη.
Ο τρόπος εφαρµογής της κάθε δραστηριότητας
συνδέεται άµεσα µε την ικανότητα του
εκπαιδευτικού να προσαρµόζει και να διαµορφώνει

Η κατάρτιση στη ρυθµική Dalcroze
Όπως φαίνεται από την παραπάνω δραστηριότητα
Dalcroze και την αντίστοιχη ανάλυσή της, οι
απαιτήσεις για την εφαρµογή εκπαιδευτικών και
θεραπευτικών στόχων είναι πολλαπλές και
απαιτείται
εξειδικευµένη
κατάρτιση
του
εκπαιδευτικού η οποία συµπεριλαµβάνει διάφορους
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τοµείς. Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθώ
συγκεκριµένα στις δυνατότητες σπουδών της
Ρυθµικής στην Γερµανία.
Η Ρυθµική Dalcroze στη Γερµανία διδασκόταν
παλαιότερα στην Ανώτερη Ακαδηµία της
Μουσικής. Σήµερα ωστόσο η εκπαίδευση γίνεται
στα
Πανεπιστήµια
της
Μουσικής
(Musikhochschule). Αυτή η εκπαίδευση είναι
τετραετής και οι απόφοιτοι τελειώνουν µε την
κατάρτιση:
“∆ιπλωµατούχος
Καθηγητής
Ρυθµικής”. Βασική προϋπόθεση για να γίνει κανείς
δεκτός σε ένα τέτοιο πρόγραµµα σπουδών είναι η
καλή γνώση πιάνου (καθώς είναι το βασικό όργανο
αυτοσχεδιασµού που χρησιµοποιείται στη µέθοδο),
καθώς και η γνώση ενός δεύτερου µουσικού
οργάνου της επιλογής του. Εκτός αυτού ωστόσο, ο
υποψήφιος φοιτητής λαµβάνει µέρος σε µία σειρά
εξετάσεων που συµπεριλαµβάνουν: συνέντευξη,
εξέταση της ικανότητάς του να συµµετέχει σε
οµαδικές δραστηριότητες, να αυτοσχεδιάζει στο
πιάνο και στα κρουστά, καθώς και της ικανότητάς
του για κινητικό αυτοσχεδιασµό.
Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει τη
διδασκαλία της Ρυθµικής ως βασική σπουδή
(πρακτική εφαρµογή στην οµάδα και θεωρία),
καθώς και διάφορα µαθήµατα µουσικής (όπως
αρµονία και θεωρία, µορφολογία, αυτοσχεδιασµό
και σύνθεση). Στον κινητικό τοµέα διδάσκονται
τεχνικές και αυτοσχεδιασµός στην κίνηση, κινητική
σύνθεση και χορογραφία, τεχνικές χαλάρωσης,
καθώς και βασικά στοιχεία ανατοµίας του
ανθρωπίνου
σώµατος.
Εκτός
αυτών,
συµπεριλαµβάνονται
επίσης
µαθήµατα
παιδαγωγικής,
ψυχολογίας
του
βάθους
(Tiefenpsychologie) και άλλων ψυχοθεραπευτικών
προσεγγίσεων, καθώς πρακτική και θεωρία στη
δυναµική της οµάδας. Ταυτόχρονα µε τις σπουδές ο
σπουδαστής ενθαρρύνεται να κάνει προσωπική
ψυχοθεραπεία, ως µέρος της προσωπικής του
ανάπτυξης. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια των
σπουδών του ο κάθε φοιτητής κάνει πρακτική
άσκηση (µε αντίστοιχη εποπτεία από τους
καθηγητές του) στον τοµέα που επιθυµεί να
εργάζεται µελλοντικά.
Τα άτοµα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις
προπτυχιακές τους σπουδές στη µουσική ή στην
παιδαγωγική / ειδική παιδαγωγική έχουν τη
δυνατότητα να σπουδάσουν Ρυθµική Dalcroze ως
µεταπτυχιακό πρόγραµµα διάρκειας δύο ετών (για
περισσότερες
σχετικές
πληροφορίες:
Αρζιµάνογλου-Μαντζαρλή 2006· Hartogh &
Wickel 2004· Helms, Schneider & Weber 2001·
Schaefer 1992).
Στην Ελλάδα καθυστερεί µέχρι σήµερα µία
ανώτερη εκπαίδευση στον κλάδο της Ρυθµικής. Οι
σπουδές αυτών των εξειδικευµένων µαθηµάτων θα

µπορούσαν, κατά την άποψή µου, να ενταχθούν
σταδιακά στα πανεπιστηµιακά τµήµατα µουσικών
σπουδών, καθώς και στα παιδαγωγικά τµήµατα
(στον κλάδο νηπιαγωγών, δηµοτικής εκπαίδευσης
και ειδικής αγωγής).
Επίλογος
Η αποτελεσµατικότητα της Θεραπευτικής Ρυθµικής
στο χώρο της ειδικής αγωγής και της ψυχικής
υγείας είναι ευρέως αποδεκτή και η εφαρµογή της
στην αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται
µε νοητική καθυστέρηση, ψυχικές διαταραχές ή
κινητικές αναπηρίες θεωρείται δεδοµένη στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης, στην Ιαπωνία,
στο Ταιβάν καθώς και στις ΗΠΑ (βλ.
Αρζιµάνογλου-Μαντζαρλή 2006). Στα πλαίσια της
Θεραπευτικής Ρυθµικής είναι σηµαντική η
συνύπαρξη θεραπευτικών και εκπαιδευτικών
στόχων. Αυτή η συνύπαρξη επιτυγχάνεται καθώς οι
ασκήσεις της Ρυθµικής έχουν βιωµατικό
χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της
δηµιουργικότητας και της κατανόησης των
ικανοτήτων του ανθρώπου. Ως επακόλουθο αυτών
αναπτύσσεται η αυτογνωσία, η αυτοαντίληψη και η
αυτοπεποίθηση του ατόµου. Η θεραπευτική
διάσταση της Ρυθµικής εκφράζεται µέσω της
συνειδητής
έκφρασης
συναισθηµάτων
και
συµπεριφορών, καθώς και µέσα από την
συνειδητοποίηση προσωπικών αναστολών και
φόβων. Από την άλλη µεριά, η εκπαιδευτική
διάστασή της επιτυγχάνεται µέσα από τον
βιωµατικό χαρακτήρα ασκήσεων αναγνώρισης,
κατανόησης και ονοµασίας πραγµάτων. Μέσα από
αυτήν την προοπτική η Θεραπευτική Ρυθµική έχει
θεραπευτικο-εκπαιδευτικό
χαρακτήρα
και
καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιµο µέσο παρέµβασης, το
οποίο διευκολύνει την ένταξη του ατόµου στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
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