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

 

49 
 

 

 

Μουσικές Iδιαιτερότητες των Ατόµων µε 

Σύνδροµο Williams  
 

∆ήµητρα Κόνιαρη 

 

 
 
Περίληψη 

Τα άτοµα µε σύνδροµο Williams (ΣW) συχνά 

εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µουσική, 

κυρίως τη µουσική ακρόαση και τη µουσική 

δηµιουργία (έκφραση και αυτοσχεδιασµό). Μπορεί 

να εµφανίσουν απόλυτη ακοή και να αναπτύξουν µία 

ιδιαίτερη εκφραστική και συναισθηµατική σχέση µε 

τη µουσική. Η εκµάθηση, όµως, ανάγνωσης 

παρτιτούρας και η αναλυτική επεξεργασία δοµικών 

στοιχείων της µουσικής είναι λειτουργίες στις οποίες 

παρουσιάζουν δυσκολίες. Σύγχρονες νευρο-

απεικονιστικές µελέτες επιχειρούν να προσεγγίσουν 

τις δοµικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες του 

εγκεφάλου των ατόµων µε ΣW κατά την επεξεργασία 

της µουσικής πληροφορίας. Σε αυτό το άρθρο 

παρουσιάζονται (α) οι γνωστικές και νευρο-

βιολογικές ιδιαιτερότητες των ατόµων µε ΣW στη 

σχέση τους µε τη µουσική και (β) ο ρόλος που 

µπορεί να διαδραµατίσει στη γενικότερη εκπαίδευσή 

τους η ανάπτυξη µίας εκπαιδευτικής προσέγγισης η 

οποία θα στοχεύει στην ξεδίπλωση και χρήση 

πτυχών των ιδιαίτερων µουσικών τους ικανοτήτων.  
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Εισαγωγή 

Το σύνδροµο Williams (ΣW) (ή επίσης σύνδροµο 

Williams-Beuren) είναι µία νευροαναπτυξιακή 

διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 

περί των 17 γονιδίων από το χρωµόσωµα 7q11.23 

(Donnai & Karmiloff-Smith 2000). Τα άτοµα µε το 

σύνδροµο αυτό εµφανίζουν σηµαντικές 

καρδιοαγγειακές ανωµαλίες, δυσµορφίες στο 

πρόσωπο και νεογνική υπερασβεστιαιµία. Η 

σκελετική ανάπτυξη προχωρά µε σχεδόν 

φυσιολογικούς ρυθµούς και στα δύο φύλα. Όσον 

αφορά τις κινητικές τους ικανότητες µπορεί να 

εµφανίσουν έναν προοδευτικό περιορισµό στη 

χρήση των αρθρώσεων, λόγω συνόστωσης, και 

υπερτονία (βλ. Τριάρχου 2006). Ο δείκτης 

νοηµοσύνης (ΙQ) τους κυµαίνεται σε µεγάλο εύρος, 

από 40 µέχρι 100 (µε µέσο όρο IQ το 61) (Bellugi, 

Korenberg & Klima 2001) και το γνωστικό τους 

προφίλ χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις στα επίπεδα 

των ικανοτήτων τους (Levitin et al. 2004). Για 

παράδειγµα, µπορεί να παρουσιάσουν αδυναµίες 

στην οπτικοχωρική αντίληψη, δυσκολίες στη 

µαθηµατική σκέψη και την επίλυση προβληµάτων, 

διαταραχή έλλειψης προσοχής και αυξηµένο άγχος. 

Από την άλλη πλευρά, είναι ιδιαίτερα κοινωνικά, 

έχουν αναπτυγµένες ικανότητες στην κοινωνική 

χρήση της γλώσσας, χρησιµοποιούν πλούσιο σε 

αριθµό και ποιότητα λεξιλόγιο, έχουν ανεπτυγµένη 
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ακουστική µνήµη (π.χ. µπορούν να αναγνωρίσουν 

τη µάρκα ενός αυτοκινήτου από τον θόρυβο που 

παράγεται από τη µηχανή του) και σπάνια ξεχνούν 

τα ονόµατα των ανθρώπων που γνωρίζουν (βλ. 

Τριάρχου 2006). Αυτό όµως που τα ξεχωρίζει 

ιδιαίτερα είναι ότι, σε µεγαλύτερο ποσοστό από 

άτοµα µε άλλα νευροαναπτυξιακά σύνδροµα, αλλά 

ακόµη και άτοµα τυπικής ανάπτυξης, εκφράζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µουσική, κάτι που 

συχνά συνοδεύεται και από ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα µουσικών επιτευγµάτων, δεδοµένου των 

υπόλοιπων γνωστικών και κινητικών αδυναµιών 

τους (Levitin & Bellugi 1998· Levitin et al. 2004).  

 

Μουσικές ιδιαιτερότητες των ατόµων µε ΣW 

Οι γονείς και φροντιστές των ατόµων µε ΣW είναι 

συνήθως οι πρώτοι που παρατηρούν τις ιδιαίτερες 

σχέσεις τους µε τη µουσική. Υπάρχουν αρκετές 

µαρτυρίες για το ότι η ακρόαση της µουσικής 

µπορεί να τους προκαλέσει έντονα συναισθήµατα, 

τόσο θετικά όσο και αρνητικά, ότι τους αρέσει να 

ακούν µουσική για πολλές ώρες, ότι µαθαίνουν 

εύκολα να παίζουν κάποιο µουσικό όργανο και ότι 

εµφανίζουν µία ιδιαίτερη κλίση στο να 

αυτοσχεδιάζουν και να συνθέτουν δικές τους 

µελωδίες (βλ. άρθρα για τη µουσική στην 

ιστοσελίδα του Williams Syndrome Foundation). 

Συστηµατικές µελέτες επιβεβαίωσαν ότι τα 

άτοµα µε ΣW εµφανίζουν όντως µία µεγαλύτερη 

προτίµηση για τη µουσική και µεγαλύτερη ποικιλία 

συναισθηµατικής απόκρισης σε αυτή, σε σύγκριση 

µε άτοµα τυπικής ανάπτυξης και αντίστοιχης 

νοητικής ηλικίας (Don et al. 1999). Επίσης, αν και 

δυσκολεύονται να διατηρήσουν την προσοχή τους 

σε µία δραστηριότητα για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, όταν αυτή η δραστηριότητα έχει να 

κάνει µε τη µουσική τότε ο χρόνος συγκέντρωσης 

της προσοχής τους αυξάνεται σηµαντικά (Lenhoff 

1998).  

Κάτι στο οποίο δυσκολεύονται είναι η απόδοση 

σηµασιολογικού νοήµατος, µε λέξεις, στο 

συναίσθηµα που φέρει µία µουσική, πέρα από το 

γενικό χαρακτηρισµό ότι είναι, για παράδειγµα,  

χαρούµενη (Hopyan et al. 2001). Συναισθήµατα µε 

πιο λεπτές ή σύνθετες αποχρώσεις, όπως η λύπη ή 

ο φόβος, ενώ δείχνουν ότι τα βιώνουν δεν µπορούν 

να τα ονοµάσουν. Αυτό ίσως σχετίζεται και µε τη 

γενικότερη παρατήρηση ότι ενώ ο λόγος των 

ατόµων µε ΣW έχει µία προσωδία ιδιαίτερα 

πλούσια σε συναισθηµατική έκφραση, 

δυσκολεύονται τα ίδια να συνδυάσουν τη 

συγκεκριµένη συναισθηµατική έκφραση µε το ποια 

στιγµή είναι η κατάλληλη για να τη 

χρησιµοποιήσουν (Reilly et al. 1990). 

Η ικανότητά τους για αναπαραγωγή ρυθµικών 

σχηµάτων µε παλαµάκια κυµαίνεται σε 

φυσιολογικά για τη νοητική τους ηλικία επίπεδα, 

παρά τις κινητικές τους δυσκολίες. Κάτι που είναι 

άξιο παρατήρησης είναι ότι τα λάθη που µπορεί να 

κάνουν στην αναπαραγωγή ενός ρυθµικού 

σχήµατος που τους παρουσιάζεται δεν είναι άσχετα 

µε το αρχικό ρυθµικό σχήµα, αλλά µουσικά 

συµβατά µε αυτό, σαν να είναι δικοί τους 

αυτοσχεδιασµοί πάνω στο αρχικό ρυθµικό πλαίσιο 

που τους δόθηκε (Levitin & Bellugi 1998). Όταν 

απαιτείται ωστόσο εντόπιση διαφορών στο ρυθµό, 

κάτι που απαιτεί αναλυτική σκέψη, τότε 

δυσκολεύονται περισσότερο (Hopyan et al. 2001). 

Αντίστοιχη δυσκολία παρατηρείται και στη 

διάκριση διαφορών στο τονικό ύψος µέσα σε µία 

µελωδία και όχι µεµονωµένα (Deruelle et al. 2005).  

Τέλος, όσον αφορά στη µουσική ανάγνωση, τα 

άτοµα µε ΣW παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

εκµάθηση ανάγνωσης παρτιτούρας (Lenhoff 1998). 

Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανόν στη γενικότερη 

δυσκολία που έχουν στην οπτική ολοκλήρωση των 

ερεθισµάτων και στη διατήρηση της προσοχής. 

Γενικά, οι ικανότητες των ατόµων µε ΣW σε 

σχέση µε τη µουσική έχουν να κάνουν περισσότερο 

µε µία ιδιαίτερη ευαισθησία στο να βιώνουν 

συναισθήµατα µέσα από τη µουσική που ακούν και 

µε µία ανεπτυγµένη ικανότητα στο να 

αυτοσχεδιάζουν όταν παίζουν µουσική ή 

εκφράζονται µέσω αυτής. Η αναλυτική και 

σηµασιολογική επεξεργασία δοµικών στοιχείων της 

ίδιας της µουσικής, όπως των µουσικών 

διαστηµάτων ή ρυθµικών σχηµάτων, είναι λιγότερο 

ανεπτυγµένη (Hopyan et al. 2001). Μπορεί να 

εµφανίζουν αδυναµίες στην τεχνική του παιξίµατος 

ενός µουσικού οργάνου, κυρίως λόγω περιορισµό 

στη χρήση των αρθρώσεων, αλλά αυτές οι 

αδυναµίες καλύπτονται µοναδικά από τη 

µουσικότητα η οποία απορρέει από το παίξιµό τους 

(Levitin & Bellugi 1998) 

Το 2004 παρουσιάστηκε ένα άρθρο το οποίο 

επιχείρησε για πρώτη φορά να µελετήσει και να 

καταγράψει συστηµατικά το µουσικό προφίλ των 

ατόµων µε ΣW, µέσα από ένα ερωτηµατολόγιο που 

δόθηκε σε γονείς/φροντιστές ατόµων µε ΣW 

(Levitin et al. 2004). Οι απαντήσεις που 

συλλέχθησαν συγκρίθηκαν µε αντίστοιχες 

απαντήσεις που έδωσαν γονείς παιδιών µε 

αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισµό), παιδιών µε 

σύνδροµο Down και τυπικά αναπτυσσόµενων 

παιδιών αντίστοιχης ηλικίας. Στα ευρήµατα αυτού 

του ερωτηµατολογίου καταγράφησαν επτά σηµεία 

στα οποία υπερτερούν τα άτοµα µε ΣW και τα 

οποία χαρακτηρίζουν το µουσικό τους προφίλ:  

1. αυθορµητισµός και µουσική δηµιουργικότητα,  

2. υψηλές ικανότητες αναπαραγωγής ρυθµού και 

µελωδίας,  
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3. ενασχόληση για πολλές ώρες µε την ακρόαση 

µουσικής,  

4. επιθυµία για συµµετοχή σε συστηµατική 

µουσική εκπαίδευση µε υψηλές µουσικές 

επιδόσεις,  

5. πρώιµη ηλικία έναρξης ενασχόλησης µε τη 

µουσική,  

6. ευαισθησία στις αρνητικές επιδράσεις της 

µουσικής και  

7. η συναισθηµατική τους φόρτιση λόγω της 

ακρόασης µπορεί να κρατήσει µετά το τέλος της 

µουσικής για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τους 

συγγραφείς (Levitin et al. 2004), µπορούν να 

προβλέψουν τις ικανότητες των ατόµων µε ΣW σε 

ένα ποσοστό 70%. 

 

Απόλυτη ακοή και υπερακουσία 

∆ύο ακόµη λειτουργίες οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικές του γνωστικού προφίλ των 

ατόµων µε ΣW, στη γενικότερη σχέση τους µε τους 

ήχους, είναι η ικανότητα της απόλυτης ακοής και η 

υπερακουσία. 

Η απόλυτη ακοή είναι µία αρκετά σπάνια 

ικανότητα. Εµφανίζεται σε 1 προς 10.000 άτοµα 

τυπικής ανάπτυξης και παρατηρείται κυρίως σε 

µουσικούς που ξεκίνησαν τη µουσική τους 

εκπαίδευση σε µικρή ηλικία (πριν την ηλικία των 9 

ετών) (Chin 2003). Ορίζεται ως η ικανότητα να 

ονοµάζει κάποιος τα τονικά ύψη από τις νότες που 

ακούει µε ονόµατα όπως Ντο, Ρε, Μι κτλ, χωρίς να 

χρειάζεται να τα συγκρίνει µε το τονικό ύψος 

κάποιας άλλης νότας αναφοράς. Για παράδειγµα, 

ένα άτοµο µε απόλυτη ακοή µπορεί να ακούσει την 

κόρνα ενός αυτοκινήτου και να αναγνωρίσει 

αυτόµατα τη νότα στην οποία θα µεταφραζόταν ο 

ήχος της, αν παιζόταν από ένα µουσικό όργανο.   

Σε αντίθεση µε τα τυπικώς αναπτυσσόµενα 

άτοµα όπου η ηλικία έναρξης της ενασχόλησης µε 

τη µουσική είναι πολύ σηµαντική για την εµφάνιση 

της απόλυτης ακοής, στα άτοµα µε ΣW αυτή η 

ικανότητα µπορεί να εµφανιστεί σε οποιαδήποτε 

ηλικία. Ο Lenhoff και οι συνεργάτες του (2001) 

µελέτησαν την ικανότητα 5 ατόµων µε ΣW, ηλικίας 

13-43 ετών, να αναγνωρίζουν τα ονόµατα του 

τονικού ύψους µεµονωµένων ήχων, κάτι που θα 

έδειχνε την ύπαρξη απόλυτης ακοής. Παρά το 

γεγονός ότι µόνο ένας από τους συµµετέχοντες είχε 

συστηµατική µουσική εκπαίδευση, και οι πέντε 

µπόρεσαν έπειτα από εκπαίδευση να ονοµάσουν µε 

επιτυχία το 97,5% των ήχων που τους 

παρουσιάστηκαν. Αυτό επιβεβαιώνει την 

παρατήρηση ότι ενώ στα τυπικά αναπτυσσόµενα 

άτοµα η ικανότητα της απόλυτης ακοής µπορεί να 

εµφανιστεί κυρίως εάν το άτοµο ασκηθεί σε µικρή 

ηλικία, στα άτοµα µε ΣW δεν υπάρχει αυτός ο 

περιορισµός. Είναι ικανά να αναπτύξουν αυτή την 

ικανότητα ασχέτως µε την ηλικία από την οποία 

ξεκινούν τη συστηµατική τους ενασχόληση µε τη 

µουσική (βλ. Κόνιαρη 2005). 

Τέλος, πολλά από τα άτοµα µε ΣW έχουν 

υπερακουσία. Αυτή η αισθητηριακή τους 

ιδιαιτερότητα συχνά υποδιαγιγνώσκεται γιατί 

θεωρείται περισσότερο ως «ιδιοτροπία του 

χαρακτήρα τους» (Van Borsel et al. 1997). Η 

υπερακουσία χαρακτηρίζεται από µία ιδιαίτερη 

ευαισθησία στην ένταση των ήχων. Ξαφνικοί ήχοι 

δυνατής έντασης (π.χ. ήχοι από πυροτεχνήµατα και 

σκάσιµο µπαλονιών), αλλά ακόµη και ήχοι 

συνεχόµενοι οι οποίοι ακούγονται σε χαµηλή 

ένταση (π.χ. ο ήχος του ψυγείου ή ο ήχος του 

κλιµατιστικού) και οι οποίοι µπορεί να περάσουν 

απαρατήρητοι από τα άτοµα µε τυπική ανάπτυξη, 

µπορεί να προκαλέσουν ανησυχία και δυσφορία 

στα άτοµα µε ΣW. Ήχοι µέχρι και 20 dB 

χαµηλότεροι από την ένταση που θεωρείται 

ενοχλητική στα τυπικά αναπτυσσόµενα άτοµα 

µπορεί να αναστατώσουν τα άτοµα µε ΣW (Gothelf 

et al. 2006).  

 

Ο µουσικός εγκέφαλος των ατόµων µε σύνδροµο 

Williams 

Τα τελευταία χρόνια, µε την ανάπτυξη των 

µεθόδων απεικόνισης του εγκεφάλου έγινε δυνατή 

όχι µόνο η παρατήρηση δοµικών στοιχείων του 

εγκεφάλου (µε τις µεθόδους δοµικής-ανατοµικής 

απεικόνισης, όπως η Μαγνητική Τοµογραφία 

[ΜRI]), αλλά και η εν µέρει παρακολούθηση των 

περιοχών που ενεργοποιούνται ως αποτέλεσµα 

συγκεκριµένων λειτουργιών (µε τις µεθόδους 

λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου, όπως η 

Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων [PET] και η 

Λειτουργική Μαγνητική Τοµογραφία [fMRI]). 

Μελετώντας τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο 

εγκέφαλος των ατόµων µε ΣW παρατηρείται ότι, 

όσον αφορά στη δοµή του εγκεφάλου τους, 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τα 

άτοµα τυπικής ανάπτυξης σε κάποιες περιοχές, 

αλλά σε άλλες οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν 

υπάρχουν. Ενώ ο γενικός όγκος του φλοιού του 

εγκεφάλου τους είναι µικρότερος, όπως και στα 

άτοµα µε σύνδροµο Down, το σχετικό µέγεθος των 

κροταφικών λοβών και στα δύο ηµισφαίρια 

διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα, όπως και οι 

µετωπιαίοι λοβοί, το µεταιχµιακό σύστηµα και η 

παρεγκεφαλίδα (Reiss et al. 2000). Επιπλέον, 

µπορεί να παρατηρηθεί µία υπερτροφία του 

κροταφικού πεδίου (planum temporale) και της 

παρεγκεφαλίδας, κάτι που παρατηρείται επίσης και 

σε επαγγελµατίες µουσικούς (Baeck 2002). 

Όσον αφορά στον τρόπο που λειτουργεί ο 

εγκέφαλός τους κατά την ακρόαση της µουσικής, 



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

 

52 
 

στα άτοµα µε ΣW δεν εµφανίζεται µεγάλη 

ενεργοποίηση στην άνω και µέση κροταφική έλικα, 

όπως στα άτοµα µε τυπική ανάπτυξη, αλλά 

παρατηρείται ένα ευρέως απλωµένο δίκτυο 

ενεργοποίησης σε φλοιικές και υποφλοιικές 

περιοχές, συµπεριλαµβανοµένου του εγκεφαλικού 

στελέχους, καθώς και αυξηµένη ενεργοποίηση 

στην παρεγκεφαλίδα και στην αµυγδαλή (Levitin et 

al. 2003). Αν και ο ακριβής ρόλος της αµυγδαλής 

στην επεξεργασία της µουσικής πληροφορίας δεν 

είναι ακόµη γνωστός, προηγούµενες µελέτες 

έδειξαν ότι η αµυγδαλή εµπλέκεται σηµαντικά στη 

συναισθηµατική απόκριση στα µουσικά 

ερεθίσµατα (Blood et al. 1999). Εποµένως, είναι 

πολύ πιθανόν η ιδιαίτερη συναισθηµατική και 

εκφραστική εµπλοκή των ατόµων µε ΣW στις 

µουσικές δραστηριότητες να πηγάζει από την 

αυξηµένη ενεργοποίηση της αµυγδαλής (βλ. 

Κόνιαρη 2006).  

 

Αντιµετώπιση των γνωστικών αδυναµιών των 

ατόµων µε Σύνδροµο Williams µέσω 

εκπαίδευσης η οποία αναπτύσσει τα «ταλέντα» 

τους   

Τα άτοµα µε ΣW προβληµατίζουν και συχνά 

εκπλήσσουν τους εκπαιδευτικούς και τους 

φροντιστές τους µε τις µεγάλες αντιθέσεις που 

παρουσιάζουν στις γνωστικές τους λειτουργίες. 

Μπορεί να εµφανίζουν µία γενική εικόνα νοητικής 

καθυστέρησης στην επιτέλεση γνωστικών 

δοκιµασιών που έχουν να κάνουν µε µαθηµατική 

σκέψη και επίλυση προβληµάτων, αλλά να 

χρησιµοποιούν ένα ιδιαίτερα πλούσιο λεξιλόγιο 

στην επικοινωνία τους, όπως ένα προικισµένο στο 

λόγο άτοµο, ή να αυτοσχεδιάζουν στη µουσική, 

όπως ένας ταλαντούχος µουσικός. Το αποτέλεσµα 

είναι συχνά οι υψηλές ικανότητες και τα ταλέντα 

των ατόµων αυτών να µένουν ανεκµετάλλευτα 

επειδή οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στις 

αδυναµίες τους. Όταν όµως τα άτοµα αυτά 

προσεγγισθούν εκπαιδευτικά µέσα από τις 

ικανότητές τους, τότε ένα άλλο κοµµάτι της ειδικής 

αγωγής αναδύεται, αυτό της ανάπτυξης του 

ταλέντου.  

Στο πανεπιστήµιο του Connecticut έγινε ένα 

καλοκαιρινό πρόγραµµα εκπαίδευσης για άτοµα µε 

ΣW, µε την ονοµασία «Music & Minds», το οποίο 

στόχευε στην ανάπτυξη των δυνατών σηµείων του 

γνωστικού τους προφίλ, αυτών του λόγου και της 

µουσικής, µέσα από τη συµµετοχή τους στη 

δηµιουργική µουσική και θεατρική εκπαίδευση 

(Reis et al. 2000· Tieso 2002). Η φιλοσοφία του 

προγράµµατος βασίστηκε στις αρχές του Τριαδικού 

Μοντέλου Εµπλουτισµού (The enrichment triad 

model) του Joseph Renzulli (Renzulli 1977· 

Renzulli & Reis 1985, 1997), το οποίο υποστηρίζει 

ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι σηµαντικό να 

εµπνέει τους µαθητές µέσα από την ενεργοποίηση 

των ταλέντων τους, στοχεύοντας στη 

δηµιουργικότητα και όχι στη στείρα αποστήθιση 

γνώσεων. Έτσι, ωθεί µαθητές και εκπαιδευτικούς 

να εµβαθύνουν σε θέµατα και τοµείς τα οποία 

οξύνουν την κριτική και ερευνητική τους 

ικανότητα και η µαθησιακή διαδικασία γίνεται µία 

ευχάριστη και ενδιαφέρουσα πρόκληση και για τις 

δύο οµάδες (Renzulli 1977).  

Το πρόγραµµα περιελάµβανε σε καθηµερινή 

βάση µαθήµατα χορωδίας, µουσικών οργάνων, 

κίνησης, θεάτρου και µαθηµατικών. Κάθε µαθητής 

συµµετείχε σε όλα τα µαθήµατα το ίδιο, αλλά 

κυρίως µε τον τρόπο µε τον οποίο έδειχνε να 

προτιµά περισσότερο. Για παράδειγµα, οι µαθητές 

οι οποίοι προτιµούσαν το παίξιµο κάποιου 

µουσικού οργάνου συµµετείχαν περισσότερο µέσω 

αυτής δραστηριότητας. Αυτοί που προτιµούσαν να 

τραγουδούν, συµµετείχαν µέσω του τραγουδιού. 

Τέλος, όσοι ήταν ιδιαίτερα δηµιουργικοί στην 

ανάγνωση και την ερµηνεία ρόλων συµµετείχαν 

µέσω της δραµατοποίησης. Στόχος ήταν να 

χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες γνώσεις και 

προτιµήσεις των µαθητών για την παραπέρα 

ανάπτυξή τους και την προσέγγιση κι άλλων 

αντικειµένων που είναι σηµαντικά για την 

αυτονοµία τους. Αυτό έγινε συγκεκριµένα στο 

µάθηµα των µαθηµατικών καθώς παρατηρήθηκε 

ότι η χρήση µουσικών και ρυθµικών εννοιών 

βοήθησε ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών 

χρόνου, χώρου και επιµερισµού συνόλων - έννοιες 

που δυσκολεύουν ιδιαίτερα τα άτοµα µε ΣW. Όπως 

σηµείωσαν και µετά από κάποιες εβδοµάδες µετά 

το τέλος της κατασκήνωσης οι γονείς των µαθητών, 

τα παιδιά τους µπορούσαν πια να κατανοήσουν και 

να χρησιµοποιήσουν σωστά επιµερισµούς στην 

ώρα (π.χ. ‘παρά τέταρτο’, ‘και τέταρτο’ ή ‘και 

µισή’) και χρηµατικές υποδιαιρέσεις. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί, ενεργοποιώντας τα «δυνατά σηµεία» 

ή «ιδιαίτερα ταλέντα» των µαθητών που πήραν 

µέρος στο πρόγραµµα, όχι µόνο τους προσέφεραν 

τη χαρά να συµµετέχουν σε κάτι που τους ήταν 

οικείο και κατανοητό, αλλά κατάφεραν να 

εξοµαλύνουν µε επιτυχία και πολλές από τις 

δυσκολίες τους  (Tieso 2002).   

 

Coda 

Τα άτοµα µε ΣW εµφανίζουν µεγάλες αντιθέσεις 

στα επίπεδα των γνωστικών τους ικανοτήτων. Η 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή που τα χαρακτηρίζει 

µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά κάποιες γνωστικές 

τους ικανότητες, όπως η µαθηµατική σκέψη, αλλά 

να αφήσει κάποιες άλλες σε φυσιολογικά επίπεδα, 

όπως η µουσική έκφραση και δηµιουργία. Για αυτό 

το λόγο, πολλές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τα 
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άτοµα µε ΣW χρησιµοποιούν το µάθηµα της 

µουσικής ως ένα από τα βασικά αντικείµενα της 

εκπαίδευσής τους. Ο στόχος είναι διπλός: από τη 

µία µεριά για να εκπαιδευτούν στη µουσική και 

από την άλλη για να αναπτύξουν µέσω της 

µουσικής άλλες λειτουργίες ή ικανότητες στις 

οποίες υπολείπονται και κατά αυτόν τον τρόπο να 

προσεγγίσουν µη-µουσικές γνώσεις οι οποίες τους 

είναι απαραίτητες. Με άλλα λόγια, αυτός ο διττός 

στόχος αποβλέπει στην εκπαίδευση στη µουσική 

και στην εκπαίδευση µέσω της µουσικής (βλ. 

Καρτασίδου 2004).  

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των ατόµων µε 

ΣW στη µουσική δεν υπάρχει ακόµη κάποια 

µουσικοπαιδαγωγική µέθοδος η οποία έχει 

χρησιµοποιηθεί κι έχει ελεγχθεί ως προς την 

αποτελεσµατικότητά της. Μία γενική παρατήρηση 

είναι ότι λόγω των ειδικών γνωστικών αδυναµιών 

που εµφανίζουν, η µύησή τους στη µουσική είναι 

σηµαντικό να ξεκινά από το τι µπορούν και τι τους 

ευχαριστεί να κάνουν, όπως η µουσική ακρόαση, 

το τραγούδι, ο αυτοσχεδιασµός µε µουσικά όργανα 

και µε τη φωνή και η ακουστική εκµάθηση 

µουσικών κοµµατιών. Η εισαγωγή αντικειµένων 

στα οποία δυσκολεύονται, όπως η ανάγνωση 

παρτιτούρας και η µορφολογική ανάλυση των 

δοµικών στοιχείων της µουσικής, µπορεί να γίνει 

σταδιακά σε επόµενο χρονικό διάστηµα της 

µαθησιακής διαδικασίας.    

Τέλος, όσον αφορά στην εκπαίδευση των 

ατόµων µε ΣW µέσω της µουσικής, οι πρώτες 

παρατηρήσεις από το πρόγραµµα «Music & 

Minds» ήταν ιδιαίτερα θετικές (Reis et al. 2000· 

Tieso 2002). Η ανάπτυξη µίας εκπαιδευτικής 

προσέγγισης η οποία αποκαλύπτει, υποστηρίζει και 

χρησιµοποιεί τα δυνατά σηµεία των ατόµων µε 

ΣW, όπως είναι η µουσική έκφραση, αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και σε µη-µουσικές λειτουργίες. Με 

την κατάλληλη και στοχευµένη χρήση µουσικών 

εννοιών και λειτουργιών που είναι αγαπητές και 

οικείες προς αυτά, τα άτοµα µε ΣW µπορούν να 

προσεγγίσουν και να κατακτήσουν και µη-µουσικές 

έννοιες και λειτουργίες στις οποίες παρουσιάζουν 

αδυναµίες, αλλά είναι απαραίτητες για την επίτευξη 

µίας όσο το δυνατόν καλύτερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητάς τους, της ικανότητάς τους για 

αυτοεξυπηρέτηση και της αυτονοµίας τους. 
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