
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ



Η μουσική 
μέσα από το 

σώμα.



Τι σημαίνει σωστή στάση;

• Η σωστή στάση είναι η στητή. 

Η στάση σώματος περιγράφει τον τρόπο που 
στεκόμαστε, καθόμαστε ή ξαπλώνουμε. Ως συνήθως 
δεν την αντιλαμβανόμαστε γιατί το ρόλο αυτό τον 
αναλαμβάνουν οι μύες λόγω της καθημερινότητας που 
τους έχει εκπαιδεύσει. Η σωστή στάση σώματος, είναι 
όταν χρησιμοποιούμε με αρμονία τους μύες του 
σώματος μας εναντίον της βαρύτητας όπως για 
παράδειγμα όταν στεκόμαστε, το βάρος του κορμιού 
μας πρέπει να είναι ίσα κατανεμημένο κατά μήκος των 
ποδιών. Όταν η στάση μας είναι προς τα εμπρός, 
πλαγίως ή προς τα πίσω, είναι λάθος.



Σωστή Στάση του Σώματος



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣΗ

• Η όρθια θέση είναι η πιο φυσιολογική για τον άνθρωπο και όλες μας οι σωματικές 
λειτουργίες είναι «ρυθμισμένες» για να λειτουργούν πιο σωστά (αποτελεσματικά) 
όταν είμαστε όρθιοι. 
Όταν ένα άτομο για κάποιο λόγο δεν μπορεί μόνο του να σταθεί όρθιο, είναι 
απολύτως απαραίτητο να του δοθεί η ευκαιρία για 
υποβοηθούμενη ορθοστάτηση σε καθημερινή βάση, προκειμένου να καρπωθεί 
όλα τα οφέλη αυτής της στάσης και παράλληλα να προλαμβάνει τυχόν προβλήματα 
υγείας.
Συγκριτικά με την καθιστή θέση, η τακτική ορθοστάτηση έχει ευεργετικές επιρροές 
στα ακόλουθα συστήματα:

• Μυοσκελετικό

• Αναπνευστικό

• Καρδιοαγγειακό

• Γαστρεντερικό

• Νεφρικό

• Νευρικό



Η ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ

• Το να κάθεται κανείς μπορεί να φαίνεται απλή υπόθεση. 
Για ένα παιδί με κινητικές δυσκολίες όμως τα πράγματα 
συχνά δεν είναι τόσο εύκολα. 
Η ικανότητα του παιδιού να κάθεται καλά μπορεί να 
επηρεάζεται από π.χ. σπαστικότητα, υποτονία, 
δυσκολίες ισορροπίας, δυσκαμψίες, σκολίωση, 
κύφωση κ.ά. 
Το γεγονός αυτό συν το ότι πολλά παιδιά με κινητικές 
δυσκολίες είναι αναγκασμένα να περάσουν τις 
περισσότερες ώρες της ημέρας στην καθιστή θέση, μας 
υποχρεώνει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τον τρόπο 
που κάθεται αυτό το παιδί καθώς και το πού κάθεται. 



ΚΑΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 

     Η ΚΑΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
• Ως στάση ορίζουμε τη σχετική θέση των 

τμημάτων του σώματος (κορμός και άκρα) σε 
ηρεμία ή στη διάρκεια της κίνησης. Η “κακή 
στάση” του σώματος είναι αποτέλεσμα της 
λανθασμένης συνήθειας πολλών ανθρώπων  
που για παράδειγμα, βυθίζονται στην καρέκλα 
τους όταν εργάζονται ή στέκονται με 
κυρτωμένους ώμους και ράχη. Ένα από τα 
συχνότερα συμπτώματα μιας λανθασμένης 
στάσης είναι ο αυχενικός πονοκέφαλος, ο 
οποίος οφείλεται στη κακή θέση του αυχένα 
κυρίως κατά τη διάρκεια της εργασίας. Άλλα 
συμπτώματα είναι η κύφωση, η σκολίωση και η 
λόρδωση.



• Πώς αντιμετωπίζονται οι διαταραχές της 
καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης;

    Σε γενικές γραμμές, η θεραπεία καθορίζεται με 
βάση τη σοβαρότητα και τον τύπο της διαταραχής 
της καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης. Ήπια 
κύρτωση της σπονδυλικής στήλης, όπως συμβαίνει 
με την ορθοστατική κύφωση, μπορεί να μην 
αντιμετωπίζεται καθόλου. Πιο σοβαρή κύρτωση της 
σπονδυλικής στήλης μπορεί να απαιτήσει τη χρήση 
ενός ειδικού στηρίγματος για την πλάτη σας ή 
 μπορεί να χρειαστεί να χειρουργική επέμβαση.



Ορθοσωμία

• Πολλοί φυσιοθεραπευτές και ορθοπεδικοί μας λένε ότι το 
κύριο αίτιο ενοχλήσεων σε σημεία του οστικομυικού  μας 
συστήματος οφείλεται στη μη σωστή ευθυγράμμιση του 
σώματος. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος του σώματος δεν 
μοιράζεται ομοιόμορφα στις αρθρώσεις. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται στην κακή στάση του σώματος μας. Το 
αποτέλεσμα είναι να αποκτήσετε ένα πιο λειτουργικό και 
ισοζυγείς σώμα όπου οι δυνάμεις βαρύτητας θα 
ισοκατανέμονται ομοιόμορφα στις αρθρώσεις σας.





         Η γλώσσα του 
σώματος

Μόνο το 7% της 
επικοινωνίας μας με 

τους ανθρώπους γύρω 
μας βασίζεται σε αυτά 
που λέμε. Το υπόλοιπο 
93% εξαρτάται από τη 

στάση του σώματος μας 
και γενικά από τη 

γλώσσα του σώματος. 

Έτσι από το 93% το 38% 
προέρχεται από τον τόνο της 
φωνής καθώς στο υπόλοιπο 55% 
ανήκουν τα μη λεκτικά σήματα.



Τι μας λέει η γλώσσα του σώματος!

•  



Ζωτικός χώρος και Ζώνες

• Ζώνη Οικειότητας: (ανάμεσα στα 15-50 εκ.) 
Είναι η πιο σημαντική γιατί αυτήν ακριβώς 
φρουρεί το άτομο σαν ιδιοκτησία του και 
μόνο σε αυτούς που είναι συναισθηματικά 
κοντά του επιτρέπει την παραβίασή της.

• Προσωπική Ζώνη: (50 εκ.-1,5 μ.) Είναι η 
απόσταση που στέκεται κάποιος από τους 
άλλους στις κοινωνικές συναναστροφές και 
τις φιλικές συγκεντρώσεις.

• Κοινωνική Ζώνη: (1,5 μ.-3,5 μ.) Στεκόμαστε 
σε αυτή την απόσταση από ξένους, ένα 
καινούργιο συνάδελφο και γενικά 
ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε πολύ 
καλά. 

• Δημόσια Ζώνη: (πάνω από 3,5 μ.) Είναι η 
βολική απόσταση που διαλέγουμε κάθε 
φορά που απευθυνόμαστε σε μια μεγάλη 
ομάδα ανθρώπων.”



Πρόσθετες χρήσιμες ερμηνείες

• Είσαι κατακριτικός σε αυτό που ακούς όταν 
στηρίζεις το πηγούνι με την παλάμη και 
ακουμπάς τον δείκτη στο μάγουλο.

• Διαφωνείς όταν μαδάς το ρούχο σου.

• Ανυπομονείς όταν παίζεις ταμπούρλο με τα 
δάχτυλά σου.

• Κατανοείς όταν κινείς αργά (πάνω-κάτω) το 
κεφάλι. Αν η κίνηση αυτή είναι όμως γρήγορη, 
σημαίνει ότι συμφωνείς.

• Ενώνεις πρώτα τις άκρες των δακτύλων των 
χεριών σου και μετά και τις δυο παλάμες: είναι 
φανερό ότι πήρες την απόφασή σου!

• Χαμηλώνεις το βλέμμα: νικήθηκες...

• Πλέκεις τα δάχτυλα των χεριών πίσω από το 
κεφάλι και τεντώνεις τους αγκώνες προς τα 
έξω: διαλαλείς την ανωτερότητά σου...

• Φανερώνεις ότι αμφιβάλλεις σε αυτά που 
ακούς όταν στρίψεις το λαιμό και ξύνεσαι κάτω 
από το αυτί...

• Ανταποκρίνεσαι σ' αυτό που λέει ο 
συνομιλητής σου όταν μιμηθείς τη δική του 
σωματική στάση.

• Τέλος και κάτι που ίσως δεν χρειαζότανε 
ιδιαίτερη ερμηνεία είναι ότι όταν κινείσαι 
διαρκώς δείχνεις τη νευρικότητά σου...



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ 
ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ...

• Ακάλυπτο στήθος και κοιλιά σημαίνουν ότι δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε σε μια 
συζήτηση, είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και ειλικρινείς σε όσα λέμε.

• Το τρίψιμο των παλαμών μεταξύ τους δείχνει την έξαψή μας και την προσμονή μιας 
θετικής έκβασης της συζήτησης.

Κάτω άκρα

•  Το σταύρωμά τους, αν συνδυάζεται και με σταύρωμα των χεριών, δείχνει κλείσιμο 
των διαύλων επικοινωνίας. Αποφύγετέ το.

• Σταύρωμα μπορεί όμως να υπάρχει επειδή απλώς είναι άβολη η καρέκλα ή έτσι 
συνηθίζεται. Άρα από μόνο του δεν δείχνει πολλά. Αναζητήστε και άλλα σήματα.

• Προτιμότερο είναι να λέμε ψέματα όταν το σώμα μας είναι απορροφημένο σε 
δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν αμέλεια: παρκάροντας το αυτοκίνητο, 
τακτοποιώντας τα ράφια ή ενώ αθλούμαστε.

Αξεσουάρ

• Το απότομο σβήσιμο του μόλις αναμμένου τσιγάρου δείχνει την αρνητική μας διάθεση 
σχετικά με τα όσα ακούμε εκείνη τη στιγμή.

•  Το άναμμα του τσιγάρου, η νωχελική διάθεση και το αόριστο κοίταγμά μας προς κάτι, 
π.χ., παράθυρο φανερώνουν ότι αυτό που ακούμε μας αρέσει.

•  Το νευρικό παίξιμο κομπολογιού, στυλό ή κλειδιών φανερώνει την αμηχανία ή και τον 
εκνευρισμό μας.





• Η λέξη «στρες» αποτελεί τον αγγλικό όρο 
(stress) αυτού που θα ονομάζαμε στα 
ελληνικά «ψυχοκοινωνική πίεση». Αφορά 
ακριβώς στο αίσθημα που έχουμε όταν 
δεχόμαστε πιέσεις είτε από το εξωτερικό 
περιβάλλον (π.χ., οικογένεια, σχέσεις, 
Πανεπιστήμιο, δουλειά) είτε από τον εαυτό 
μας (προσδοκίες, απαιτήσεις κτλ.) και στον 
τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε όταν 
δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις. 

Τι είναι ο όρος στρες;



Το στρες μας επηρεάζει;

• Το στρες δεν είναι 
απαραίτητα κάτι το 
αρνητικό. Σε μικρή 
ένταση μάλιστα, 
μπορεί να είναι και η 
κινητήριός μας 
δύναμη. Κανείς μας 
δεν θα έφερνε σε 
πέρας για παράδειγμα 
μία εργασία, αν δεν 
τον ενεργοποιούσε 
λίγο στρες. Πρόκειται 
λοιπόν, για μία 
φυσιολογική 
αντίδραση του 
οργανισμού σε 
εξωτερικές ή 
εσωτερικές απαιτήσεις 
ή ακόμη και σε 
κινδύνους, οπότε και 
στόχος του στρες είναι 
να μας βοηθήσει να 
αντιδράσουμε



• Δεν χειρίζονται όμως, 
όλα τα άτομα όλες τις 
καταστάσεις με τον ίδιο 
τρόπο. Έτσι, σε 
πολλούς ανθρώπους, η 
αντίδραση στο στρες 
ξεπερνά τα φυσιολογικά 
επίπεδα και αρχίζει να 
προκαλεί έντονη 
δυσφορία και δυσκολίες 
στην καθημερινή ζωή. 



Αντιμετώπιση του στρες:



Επίδραση της Μουσικής

• Ο κοινός παρονομαστής δεκάδων ερευνών είναι ότι η μουσική 
απαλύνει τον πόνο. Επιφέρει ξεκούραση, μειώνει την αρτηριακή 
πίεση, ρυθμίζει την καρδιακή λειτουργία, ελέγχει τις ορμόνες του 
στρες.

• O χορός και το τραγούδι, παρόλο που θα σκεφθεί κανείς ότι 
χρειάζονται ενέργεια, τελικά δίνουν ενέργεια, χαλάρωση και ευεξία.



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Οι ασκήσεις χαλάρωσης 
παίζουν ένα σημαντικό 

ρόλο σε μια ομάδα 
προσωπικής ανάπτυξης. 

Η ενασχόληση με τον 
εαυτό μπορεί συχνά να 

προκαλεί άγχος και 
αγωνία με πιθανή 

συνέπεια την εγρήγορση 
των μηχανισμών άμυνας, 
οι οποίες παρεμποδίζουν 
την άμεση πρόσβαση του 
ατόμου σε περιοχές του 

εαυτού του, που επιδιώκει 
να εξερευνήσει και να 

εκφράσει.
. 



Στιγμές χαλάρωσης.



Προτεινόμενες ασκήσεις

• Άσκηση 1η Το χρυσό φως

• Άσκηση 2η   "Ένα

• Άσκηση 3η "Το εσωτερικό χαμόγελο

• Άσκηση 4η Βαθιά χαλάρωση

• Άσκηση 5η Νιώσε δεκτικός/ή



Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΩΡΑ 

Η μουσική αναπτύσσει τα κύτταρα του 
εγκεφάλου

Από την πλευρά των παιδαγωγών, των 
ψυχολόγων αλλά και επιστημόνων, που 

ασχολούνται με παιδιά είναι κοινώς 
παραδεκτό πως η μουσική βοηθάει να 

αναπτυχθούν τα κύτταρα του εγκεφάλου. 



•  Μια νέα έρευνα που έγινε από Γάλλους επιστήμονες 
απέδειξε ότι τα έμβρυα φαίνεται πως αποτυπώνουν 
στον εγκέφαλό τους τη μουσική που ακούνε κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη θυμούνται και μετά τη 
γέννησή τους . 



Η επιρροή της 
μουσικής σε 

ηλικιωμένους με 
προβλήματα υγείας. 

 



Πάρκινσον και 
μουσικοθεραπεία• Για τους ασθενείς με πάρκινσον,  o θεραπευτής 

πρέπει να κατέχει τη «σωστή» μουσική.

Δηλαδή :

• 1. Πρέπει να έχει ένα σαφώς καθορισμένο 
ρυθμό (συνήθως με άρθρωση legato)

• 2. Αν ο ρυθμός είναι πολύ δυνατός ή κυρίαρχος 
της μουσικής, οι ασθενείς θα παρασυρθούν απ 
αυτόν.

• 3. Η μουσική πρέπει να έχει το δικό της ρυθμό 
για να αντιστέκεται στο βεβιασμένο ή αργό 
ρυθμό,

έτσι ώστε να βοηθά τους ασθενείς για όση ώρα 
διαρκεί να βρουν τον παλιό φυσιολογικό τους 
ρυθμό. 

 



Mουσικοθεραπεία
• Ο σκοπός της μουσικοθεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από 

άνοια είναι να διευθύνει τα αισθήματά, τις σκέψεις, τις 
αναμνήσεις αλλά και τον εαυτό τους. 

•  Επίσης στοχεύει στο να πλουτίσει αλλά και να διευρύνει την 
ύπαρξη τους και 

 να δώσει ελευθερία, οργάνωση και συγκέντρωση σ’ αυτούς.

• Η καταλληλότητα της μουσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση 
της άνοιας υπογραμμίζεται από την παρακάτω  διατύπωση  του 
Oliver Sacks: 

    Η μουσική αντίληψη, ευαισθησία, συγκίνηση και η μουσική 
μνήμη μπορούν να επιβιώσουν πολύ περισσότερο από άλλες 
μορφές μνήμης που έχουν ήδη εξαφανιστεί.  (Sacks, 2008)



Άτομα με ειδικές ανάγκες σε σχέση με 
την μουσική 

• Η συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
πλουτίζει τις εμπειρίες μας και εξασκεί και εξελίσσει τις δεξιότητές 
μας, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής μας. Για τη μουσική 
εκπαίδευση, τη μουσική ενασχόληση, πολλά έχουν ειπωθεί, όλα, 
όμως, συγκλίνουν στις ευεργετικές ιδιότητές της για όλους, 
ανεξαιρέτως φύλου, πολιτιστικού, κοινωνικού και οικογενειακού 
υποβάθρου.

•  Η  μουσική ακρόαση έχει την ιδιότητα να ερεθίζει την εγκεφαλική 
δραστηριότητα, να προκαλεί το συναίσθημα, να ευφραίνει, να 
ηρεμεί, να θεραπεύει. Η ενεργή συμμετοχή, από την άλλη, 
κοινωνικοποιεί, εξασκεί τις δεξιότητες, απορροφά την ένταση, 
ομορφαίνει την καθημερινότητα, ενισχύει την προσφορά, 
εξωτερικεύει κρυμμένα και καταπιεσμένα συναισθήματα, "λειαίνει" τη 
συμπεριφορά.



• Αυτές οι ιδιότητες της μουσικής είναι που την κάνουν αναπόσπαστο 
κομμάτι της εκπαίδευσης, και κυρίως της ειδικής εκπαίδευσης, 
που αφορά παιδιά, ή γενικά άτομα, με αναπτυξιακές, νοητικές ή 
άλλου είδους δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, 
η απουσία ή ο περιορισμός λεκτικής έκφρασης ή/και επικοινωνίας, 
αλλά και η δυσκολία δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων κάνουν 
ακόμα πιο σημαντική τη διοχέτευση και την έκφραση 
συναισθημάτων μέσω της μουσικής (δεδομένου ότι η μουσική 
επεξεργασία γίνεται σε διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου από 
αυτή της ομιλίας).



Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών
Β’ Λυκείου

• Αθανασιάδης Γιάννης

• Αλατζίδου Λίνα

• Λαζαρίδης Δημήτρης

• Μελετιάδου Ελένη

• Μερτζάνης Γιάννης

• Παπαντωνίου Χρύσα

• Σιδηροπούλου Ανδριάνα

• Τανούσης Γιώργος

   Υπεύθυνη καθηγήτρια Υφαντίδου Ευρώπη 
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