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To θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη συναισθηµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων 
είναι η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 

 

 

Εννοιολογική προσέγγιση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη ως έννοια περιλαµβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοεί και να χειρίζεται τις 

συναισθηµατικές καταστάσεις, τις δικές του και των άλλων, µε σκοπό την προσωπική 

και κοινωνική του ανάπτυξη. Όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις συµφωνούν ότι πρόκειται 

για µια νοητική ικανότητα η οποία αφορά ή εφαρµόζεται σε πληροφορίες ή καταστάσεις 

συναισθηµατικού περιεχοµένου. Αυτές οι δύο βασικές παραδοχές είναι που 

δικαιολογούν τους δύο προσδιοριστικούς όρους της έννοιας: νοηµοσύνη, διότι πρόκειται 

για µια λειτουργία του νου, και συναισθηµατική, γιατί αναφέρεται στο θυµικό µέρος. 

Από δω και πέρα αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις ποικίλες θεωρητικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν έµφαση είτε στον έναν από τους δύο προσδιοριστικούς 

όρους είτε σε ορισµένες διαστάσεις του ενός ή και των δύο παραπάνω όρων.  

Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς έναν κοινά αποδεκτό ορισµό της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, παρά µόνο αν αυτός είναι αρκετά γενικός. Για 

παράδειγµα, ο Goleman, ο οποίος είναι το πιο δηµοφιλές όνοµα στην περιοχή της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ορίζει την έννοια αυτή ως την ικανότητα να αναγνωρίζει 

κανείς τα δικά του συναισθήµατα και αυτά των άλλων και να µπορεί να χειρίζεται 

αποτελεσµατικά τα συναισθήµατά του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Goleman, 

1995). Μια άλλη εννοιολογική περιγραφή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που, αν και 
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πιο εξειδικευµένη, είναι αποδεκτή από πολλούς διατυπώθηκε από τον Mayer και τους 

συνεργάτες του, οι οποίοι είναι επίσης πολύ γνωστοί, όχι για τη λαϊκή απήχηση της 

δουλειάς τους όπως ο Goleman, αλλά για την ακαδηµαϊκή και ερευνητική τους 

δραστηριότητα σχετικά µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Σύµφωνα µε αυτούς, η 

συναισθηµατική νοηµοσύνη ορίζεται ως «µια µορφή κοινωνικής ευφυΐας, η οποία 

περιλαµβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναισθήµατα τόσο τα δικά του όσο 

και των άλλων ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάµεσα στα διάφορα 

συναισθήµατα και να χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως 

τις σκέψεις και τις πράξεις του» (Mayer & Salovey, 1993, σελ. 433). 

 Γενικά, πάντως, η συναισθηµατική νοηµοσύνη µπορεί να θεωρηθεί ως µια 

εννοιολογική οµπρέλα, η οποία περιλαµβάνει διαστάσεις που ποικίλουν στα διάφορα 

θεωρητικά µοντέλα, τόσο ως προς το πλήθος όσο και ως προς το είδος τους. Οι 

διαστάσεις αυτές µπορεί να είναι δυνατότητες, ικανότητες, δεξιότητες, χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, προδιαθέσεις, κ.ά., οι οποίες αποτελούν αντικείµενο µελέτης και από 

άλλες περιοχές έρευνας. Όµως, η µελέτη της λειτουργίας των παραπάνω, όταν 

εφαρµόζονται σε συναισθηµατικές πληροφορίες και καταστάσεις, δεν είναι επαρκής ή 

εξαντλητική µέσα στα πλαίσια των παραδοσιακών περιοχών έρευνας όπως τα µοντέλα 

της (γενικής και ειδικής) νοηµοσύνης, η συναισθηµατική και κοινωνικο-ηθική ανάπτυξη, 

οι θεωρίες προσωπικότητας και οι κοινωνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες. Έτσι, 

φτάσαµε να µιλάµε για µια άλλη εννοιολογική κατασκευή και την αντίστοιχή της 

περιοχή έρευνας, τη συναισθηµατική νοηµοσύνη (Πλατσίδου, 2010).  

Συµπερασµατικά, η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι:  

• µια νοητική ικανότητα η οποία αφορά ή εφαρµόζεται σε πληροφορίες ή καταστάσεις 

συναισθηµατικού περιεχοµένου.  

•       ένας ευφυής τρόπος σκέψης περί των συναισθηµάτων   

• περιλαµβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που 

επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοεί και να χειρίζεται τις συναισθηµατικές 

καταστάσεις, τις δικές του και των άλλων, µε σκοπό την προσωπική και κοινωνική 

του ανάπτυξη.  
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Ερµηνευτικά µοντέλα για τη Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 

 

 Όλες οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την ερµηνεία της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης την αντιµετωπίζουν ως µια σύνθετη έννοια που περιλαµβάνει µια σειρά από 

διαστάσεις (ικανότητες, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ιδιότητες) και αναφέρεται σε 

διάφορα πεδία της ανθρώπινης φύσης (προσωπικότητα, συµπεριφορά, γνωστικό 

δυναµικό). Παρακάτω θα αναφερθούν τα επικρατέστερα µοντέλα ερµηνείας της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Πλατσίδου, 2010).   

 

  

1. Η θεωρία του Daniel Goleman για τη Συναισθηµατική Νοηµοσύνη: Μια θεωρία 

για την άριστη απόδοση 

 

            Ο Goleman ορίζει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως ένα ευρύ σύνολο 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες παρέχουν στο άτοµο τη δυνατότητα να 

αναγνωρίζει, να κατανοεί και να χρησιµοποιεί πληροφορίες συναισθηµατικής φύσεως (οι 

οποίες αναφέρονται στον εαυτό του ή στους άλλους),  µε τρόπο ώστε να οδηγείται σε 

αποτελεσµατική ή και εξαιρετική επίδοση. Στο µοντέλο που πρότεινε για την ερµηνεία 

της (The Emotional Competence Framework1), η συναισθηµατική νοηµοσύνη 

περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων (ικανοτήτων και δεξιοτήτων) και 

χαρακτηριστικών, όπως  «την ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς συναισθήµατα, τόσο τα 

δικά του όσο και των άλλων, το να διαχειρίζεται καλά τα συναισθήµατα µέσα του και στις 

σχέσεις του µε τους άλλους» (Goleman, 1998, σελ. 317), «το να κινητοποιεί τον εαυτό του 

προς την επίτευξη στόχων και να επιµένει παρά τις µαταιώσεις που δέχεται, το να ελέγχει 

τις παρορµήσεις του και να είναι ικανός να καθυστερεί την ικανοποίησή του, όταν πρέπει, 

το να µπορεί να ρυθµίζει τη διάθεσή του και µην επιτρέπει στο άγχος και την ανησυχία να 

παρεµποδίζουν την ικανότητά του για ορθή σκέψη, το να διαθέτει ενσυναίσθηση και 

αισιοδοξία» (Goleman, 1995, σελ. 34).   

 
                                                           
1 Το Μοντέλο για τη Συναισθηµατική Επάρκεια 
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Πίνακας 1 

Το µοντέλο του Goleman για τη Συναισθηµατική Επάρκεια 

 Εαυτός 

 

Προσωπική ικανότητα 

 

Άλλοι 

 

Κοινωνική ικανότητα 

Αναγνώριση 
συναισθηµάτων 

Αυτοεπίγνωση 
- Συναισθηµατική 

αυτοεπίγνωση 
- Ακριβής αυτοαξιολόγηση 
- Αυτοπεποίθηση 
 

Κοινωνική 
Επίγνωση 

- Ενσυναίσθηση 
- Προσανατολισµός 

προς την 
εξυπηρέτηση 

- Οργανωτική 
επίγνωση 

Ρύθµιση 
συναισθηµ
άτων 

 

∆ιαχείριση Εαυτού 
- Αυτοέλεγχος 
- Αξιοπιστία 
- Ευσυνειδησία 
- Προσαρµοστικότητα 
- Κίνητρο επίτευξης 
- Πρωτοβουλία  

 

∆ιαχείριση 
Σχέσεων 

- Ανάπτυξη των άλλων  
- Επιρροή 
- Επικοινωνία 
- ∆ιαχείριση 

συγκρούσεων 
- Ηγετική ικανότητα 
- Καταλύτης αλλαγών 
- ∆ηµιουργία δεσµών  
- Οµαδικότητα & 

Συνεργασία 
 

 Πηγή: Goleman (2000) 

  

 Η υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη οδηγεί σε αυτό που ο Goleman ονοµάζει 

συναισθηµατική επάρκεια (emotional competence) (Goleman, 1998). Πρόκειται για µια 

µαθηµένη δυνατότητα, η βάση της οποίας είναι η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η 

οποία µπορεί να οδηγήσει στην άριστη εργασιακή επίδοση. Για να αναπτύξει κάποιος 
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συναισθηµατική επάρκεια, πρέπει να διαθέτει σε υψηλό βαθµό ορισµένες βασικές 

συναισθηµατικές ικανότητες, όπως η κοινωνική επίγνωση και η διαχείριση σχέσεων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συναισθηµατικές ικανότητες και δεξιότητες που συνιστούν τη 

συναισθηµατική επάρκεια υπόκεινται σε µάθηση και διδασκαλία. Με άλλα λόγια, το να 

έχει κανείς υψηλή ικανότητα στη διαχείριση σχέσεων δεν αρκεί για να ξέρει πώς να 

διαχειριστεί τις διαπροσωπικές συγκρούσεις. Σηµαίνει, απλά, ότι έχει τη δυνατότητα να 

µάθει και να αναπτύξει σε υψηλό βαθµό αυτή τη δεξιότητα (Goleman, 2001). 

 

 

2. Η θεωρία του Bar-On για την Συναισθηµατική και Κοινωνική Νοηµοσύνη: ένα 

σύνολο από χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

 

 Το µοντέλο που πρότεινε ο Bar-On ασχολείται µε τον προσδιορισµό και τη 

µέτρηση της συναισθηµατικής και κοινωνικής νοηµοσύνης. Πρόκειται για µια σύνθετη 

έννοια που ορίζεται ως «µια σειρά από µη γνωστικές δυνατότητες, ικανότητες και 

δεξιότητες που επηρεάζουν την ικανότητα κάποιου να αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πιέσεις» (Bar-On, 1997, σελ. 14). Αποτελείται από πέντε 

κατηγορίες ικανοτήτων που η καθεµιά περιλαµβάνει έναν αριθµό ειδικών δεξιοτήτων: 

(1) Οι ενδοπροσωπικές ικανότητες περιλαµβάνουν τις εξής δεξιότητες: συναισθηµατική 

αυτοεπίγνωση, διεκδικητική συµπεριφορά, αυτοσεβασµός, εµπιστοσύνη στις προσωπικές 

δυνατότητες, ανεξαρτησία. (2) Οι διαπροσωπικές ικανότητες περιλαµβάνουν την 

ενσυναίσθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική υπευθυνότητα. (3) Η 

ικανότητα προσαρµογής αναφέρεται στην ανοχή στο άγχος και τον έλεγχο των 

παρορµήσεων. (4) Η διαχείριση του άγχους περιλαµβάνει τις δεξιότητες για λύση 

προβληµάτων, έλεγχο της πραγµατικότητας και ευελιξία. Τέλος, (5) η γενική διάθεση 

αφορά στην ευτυχία και την αισιοδοξία. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το µοντέλο και 

προσδιορίζονται αναλυτικά η κάθε ικανότητα και δεξιότητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε 

µια αναθεώρηση του µοντέλου του (Bar-On, 2000), ο Bar-On θεωρεί ότι η τελευταία 

κατηγορία ικανοτήτων, η γενική διάθεση, λειτουργεί µάλλον ως ένας διαµεσολαβητής 
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για τη διευκόλυνση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης κι όχι ως ένα από τα συστατικά 

της, όπως οι προηγούµενες τέσσερις κατηγορίες ικανοτήτων.  

Οι παραπάνω ικανότητες κατατάσσονται από τον Bar-On και κατά ένα δεύτερο 

τρόπο, σε τρεις κατηγορίες: τις βασικές (π.χ., συναισθηµατική αυτοεπίγνωστη, 

ενσυναίσθηση), τις υποστηρικτικές (π.χ., εµπιστοσύνη στις προσωπικές δυνατότητες, 

αισιοδοξία) και τις επακόλουθες ικανότητες (π.χ., λύση προβληµάτων, ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων). Οι κατηγορίες αυτές συνδέονται ιεραρχικά µεταξύ τους, µε 

την έννοια ότι οι ικανότητες της πρώτης κατηγορίας είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο 

οικοδοµούνται οι ικανότητες της δεύτερης κατηγορίας. Οι βασικές και οι υποστηρικτικές 

ικανότητες οδηγούν στις επακόλουθες (για µια αναλυτικότερη περιγραφή τους, βλ. 

Βλαχάκη, 2006).  

Πίνακας 2 

Το µοντέλο της συναισθηµατικής και κοινωνικής νοηµοσύνης του Bar-On (2000): 

περιγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που το αποτελούν 

Ενδοπροσωπικές 
ικανότητες 

 

Συναισθηµατική 
αυτοεπίγνωση 

Η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα 
συναισθήµατά του.  

∆ιεκδικητική 
συµπεριφορά  

Η ικανότητα για έκφραση συναισθηµάτων, πεποιθήσεων και 
σκέψεων και για υπεράσπιση των προσωπικών δικαιωµάτων 
µε ένα µη καταστρεπτικό τρόπο.  

Αυτοσεβασµός Η ικανότητα να είναι κανείς ενήµερος, να κατανοεί, να 
αποδέχεται και να σέβεται τον εαυτό του. 

Εµπιστοσύνη στις 
προσωπικές 
δυνατότητες    

Η ικανότητα να αντιλαµβάνεται κάποιος τις δυνατότητές του 
και να πραγµατοποιεί αυτό που επιθυµεί, απολαµβάνει και 
είναι ικανός να κάνει.  

Ανεξαρτησία Η ικανότητα κάποιου να κατευθύνει και να ελέγχει ο ίδιος τη 
συµπεριφορά και τη σκέψη του, χωρίς συναισθηµατική 
εξάρτηση από κάποιον άλλο.     
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∆ιαπροσωπικές 
ικανότητες 

 

Ενσυναίσθηση Το να είναι κανείς ικανός να αντιλαµβάνεται, να κατανοεί και 
να εκτιµά τα συναισθήµατα των άλλων. 

∆ιαπροσωπικές 
σχέσεις 

Η ικανότητα δηµιουργίας και διατήρησης αµοιβαίως 
ικανοποιητικών σχέσεων που διακρίνονται από 
συναισθηµατική εγγύτητα, οικειότητα και στοργή.  

Κοινωνική 
υπευθυνότητα 

Η ικανότητα συµµετοχής στην κοινωνική οµάδα µε τρόπο 
συνεργατικό και εποικοδοµητικό. 

Ικανότητα 
προσαρµογής 

 

Ανοχή στο άγχος Το να αντέχει κανείς τις αντίξοες συνθήκες, τα αγχογόνα 
συµβάντα και τα ισχυρά συναισθήµατα χωρίς να διαλύεται 
αλλά να τα αντιµετωπίζει µε ενεργητικό και θετικό τρόπο. 

Έλεγχος των 

παρορµήσεων 

Η ικανότητα να αναχαιτίζει ή να καθυστερεί την άµεση 
ικανοποίηση µιας παρόρµησης, ανάγκης ή πειρασµού και να 
ελέγχει τα συναισθήµατά του. 

∆ιαχείριση του 
άγχους 

 

Ικανότητα επίλυσης 
προβληµάτων 

Η ικανότητα αναγνώρισης και προσδιορισµού προσωπικών 
και κοινωνικών προβληµάτων και η εφαρµογή πιθανών 
αποτελεσµατικών λύσεων.  

Έλεγχος της 

πραγµατικότητας 

Η ικανότητα εκτίµησης της αντιστοιχίας ανάµεσα στην 
εσωτερική και υποκειµενική εµπειρία και την εξωτερική και 
αντικειµενική κατάσταση.  

Ευελιξία Το να προσαρµόζει κανείς επιτυχώς τα συναισθήµατα, τις 
σκέψεις και τη συµπεριφορά του, όταν οι συνθήκες 
µεταβάλλονται.   

Γενική διάθεση  

Ευτυχία Το να νιώθει κανείς ικανοποιηµένος και να απολαµβάνει τη 
ζωή του και τους άλλους, να περνά καλά και να εκφράζει 
θετικά συναισθήµατα. 

Αισιοδοξία Η ικανότητα να κοιτά κανείς τη θετική πλευρά των 
πραγµάτων και να διατηρεί µια θετική στάση ακόµη και µέσα 
στις δυσκολίες.  
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3. Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη ως µια γνωστική ικανότητα (Mayer, Salovey & 

Caruso) 

 

Σύµφωνα µε το µοντέλο των Mayer, Salovey & Caruso (2008), η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη είναι ένα είδος νοηµοσύνης όπως ακριβώς και τα άλλα που περιγράφονται 

από τις διάφορες θεωρίες νοηµοσύνης κι αναφέρονται κυρίως σε γνωστικές ικανότητες. 

Εµπερικλείει την ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική νοηµοσύνη του Gardner, αλλά 

περιλαµβάνει κι άλλες ικανότητες που αναφέρονται τόσο στο γνωστικό όσο και στο 

συναισθηµατικό σύστηµα οργάνωσης του ανθρώπινου νου. Ορίζεται ως η ικανότητα για 

τη διεξαγωγή µιας πολύπλοκης επεξεργασίας πληροφοριών, οι οποίες αφορούν σε ή 

τροφοδοτούνται από συναισθήµατα, και, στη συνέχεια, η ικανότητα χρήσης των 

αποτελεσµάτων αυτής της επεξεργασίας για την καθοδήγηση της σκέψης ή της 

συµπεριφοράς (Mayer et al., 2008). Οι ικανότητες που περιλαµβάνει αυτό το µοντέλο της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης συστήνουν τέσσερις κλάδους, οι οποίοι νοούνται ως 

σύνολα από διαστάσεις ικανοτήτων που αναφέρονται σε συναισθήµατα. Οι κλάδοι αυτοί 

περιλαµβάνουν διαφορετικές ικανότητες, βρίσκονται σε ιεραρχική διάταξη, από το πιο 

θεµελιώδες ως το πιο σύνθετο σύνολο ικανοτήτων, και λειτουργούν µε ενιαίο τρόπο, 

συναποτελώντας το σύστηµα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ακολουθεί µια 

συνοπτική περιγραφή των τεσσάρων κλάδων και των βασικών ικανοτήτων που 

περιλαµβάνει ο καθένας από αυτούς:  

(1) Αντίληψη και αναγνώριση των συναισθηµάτων: αναφέρεται στην ικανότητα 

κάποιου να αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα, τόσο τα δικά του όσο και των 

άλλων, που αποτυπώνονται στις εκφράσεις του προσώπου, τον τόνο της φωνής, 

τα έργα τέχνης, κ.ά. Βρίσκεται στη βάση του ιεραρχικού συστήµατος που 

αποτελούν οι κλάδοι της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

(2) Αφοµοίωση των συναισθηµάτων στον τρόπο σκέψης (ή συναισθηµατική 

διευκόλυνση της σκέψης): περιγράφει την ικανότητα που έχει κάποιος να 

χρησιµοποιεί (να ανασύρει ή να παράγει) τα κατάλληλα συναισθήµατα που 

διευκολύνουν τη σκέψη και να µπορεί να αναλογίζεται µε βάση αυτά. Με άλλα 

λόγια, αυτός ο κλάδος ικανοτήτων αφορά στην ικανότητα επεξεργασίας 
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συναισθηµατικών πληροφοριών (π.χ., «σήµερα είµαι χαρούµενος/η…»), η οποία 

επηρεάζει αναλόγως τη γνωστική κατάσταση του ατόµου (π.χ., «…κι αυτό µε 

κάνει να νιώθω ότι είµαι επαρκής ή ικανός/ή για να κάνω κάτι»), καθιστώντας 

έτσι πιο πλούσια τη διαδικασία της σκέψης.  

(3) Κατανόηση των συναισθηµάτων: περιλαµβάνει την ικανότητα κατανόησης των 

σύνθετων συναισθηµάτων και των αλυσιδωτών συναισθηµατικών αντιδράσεων, 

δηλαδή, πώς ένα συναίσθηµα πυροδοτεί κάποιο άλλο. Για να συµβεί αυτό, 

λαµβάνει χώρα µια γνωστική επεξεργασία των συναισθηµάτων. Η ικανότητα 

αυτή διευκολύνει πολύ την κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων.  

(4) ∆ιαχείριση των συναισθηµάτων: αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης τόσο 

των προσωπικών συναισθηµάτων όσο και των άλλων ανθρώπων, µε τρόπο ώστε 

να αντιλαµβάνεται κανείς τι κρύβει πίσω του ένα συναίσθηµα και να βρίσκει 

τους πιο κατάλληλους κάθε φορά τρόπους για την αντιµετώπιση συναισθηµάτων 

όπως ο φόβος, η ανησυχία, ο θυµός, η θλίψη. Πρόκειται για τον ανώτερο κλάδο 

του ιεραρχικού συστήµατος της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ένα άτοµο µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει 

τα εξής χαρακτηριστικά (Mayer et al., 2004): Σε γενικές γραµµές, το άτοµο αυτό µπορεί 

να αντιλαµβάνεται συναισθήµατα εύκολα και µε ακρίβεια, να τα χρησιµοποιεί για να 

τροφοδοτεί τη σκέψη του, να τα κατανοεί και να τα διαχειρίζεται καλύτερα από ό,τι τα 

άτοµα µε χαµηλότερη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Για το άτοµο αυτό, η λύση 

συναισθηµατικών προβληµάτων απαιτεί λιγότερη γνωστική προσπάθεια. Επιπλέον, είναι 

πιθανό να έχει υψηλότερη λεκτική και κοινωνική νοηµοσύνη, ιδιαίτερα αν έχει υψηλή 

επίδοση στον τρίτο κλάδο του µοντέλου, την κατανόηση των συναισθηµάτων, και να 

είναι πιο ανοικτός σε νέες εµπειρίες και ευχάριστος (προσηνής). ∆εδοµένων των 

παραπάνω, τα επαγγέλµατα που είναι πιθανότερο να ελκύουν κάποιον µε υψηλή 

συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι αυτά που σχετίζονται µε τη διδασκαλία/εκπαίδευση 

και τη συµβουλευτική και όχι εκείνα που αφορούν σε διοικητικές ικανότητες και 

υπαλληλικά καθήκοντα. Στις κοινωνικές του σχέσεις, το άτοµο µε υψηλή 

συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι αρκετά ικανό, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα 
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συµπεριφοράς, ενώ µάλλον αποφεύγει τις αυτοκαταστροφικές ή αρνητικές συµπεριφορές 

(π.χ., κάπνισµα, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες) και την εκδήλωση 

επιθετικής συµπεριφοράς προς τους άλλους. Επίσης, είναι πιθανό να έχει ισχυρούς 

συναισθηµατικούς δεσµούς µε τους οικείους του και περισσότερες θετικές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, ιδιαίτερα αν έχει υψηλή επίδοση στον τέταρτο κλάδο του µοντέλου, τη 

διαχείριση συναισθηµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν 

τάσεις συµπεριφορών, οι οποίες συνδέονται µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη και οι 

οποίες µπορεί να εµφανιστούν όχι αυτόµατα ούτε σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο, αλλά 

εφόσον το άτοµο επενδύσει την ανάλογη προσπάθεια για να τις καλλιεργήσει.  

 

Κριτική στην έννοια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία σχετικά µε το 

περιεχόµενο της έννοιας αυτής ανάµεσα στα διάφορα µοντέλα που έχουν προταθεί για 

την ερµηνεία της (βλ. Bar-On & Parker, 2000a. Daus & Ashkanasy, 2005. Matthews, 

Zeidner, & Roberts, 2002). Πολλοί από τους επικριτές της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

υποστηρίζουν δεν πρόκειται για µια καινούργια έννοια, αλλά µάλλον για µια 

συστηµατοποιηµένη και εµπειρικά υποστηριζόµενη αναδιατύπωση παλαιότερων 

θεωρητικών απόψεων που αναφέρονται είτε στην προσωπικότητα (Davies, Stankov, & 

Roberts, 1998) είτε στη γνωστική νοηµοσύνη (Antonakis, 2004). Ακόµη κι αν έτσι είναι, 

ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της, η συναισθηµατική νοηµοσύνη ρίχνει φως στην 

ερµηνεία φαινοµένων τα οποία δεν είχαν ως τώρα εξηγηθεί επαρκώς και, υπό την έννοια 

αυτή, αξίζει να συνεχιστεί η επιστηµονική προσπάθεια για τη θεωρητική και εµπειρική 

θεµελίωσή της (Ashakanasy, & Daus, 2005. Jordan, Ashakanasy, & Daus, 2008).  

Συµπερασµατικά, τα σηµαντικότερα σηµεία της κριτικής συνοψίζονται στα εξής: 

• Η συναισθηµατική νοηµοσύνη αµφισβητείται ως αυθύπαρκτη έννοια, γιατί συµπίπτει 

σε σηµαντικό βαθµό µε την προσωπικότητα. Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη µε πολλές 

διαστάσεις της προσωπικότητας.   

• ∆ηµιούργησε µεγάλες προσδοκίες που δεν έχουν ακόµη επιβεβαιωθεί από τα 

ερευνητικά δεδοµένα. Ανάγκη για περισσότερη επιστηµονική έρευνα   
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• Υπάρχουν σηµαντικά µεθοδολογικά προβλήµατα όσον αφορά τη µέτρηση της ΣΝ   

 

Ωστόσο, στα θετικά προσµετρούνται ότι: 

 - Η Σ.Ν. ήρθε στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος και στράφηκε πάνω της η προσοχή του 

κοινού, διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων αλλά και του επιστηµονικού κόσµου 

(Cherniss, 2000) 

 -  Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος πυροδότησε έρευνες, δηµοσιεύσεις και εκπόνηση 

προγραµµάτων για τη βελτίωση των συναισθηµατικών ικανοτήτων τόσο στον 

επιστηµονικό κόσµο όσο και στον εργασιακό χώρο, την εκπαίδευση κτλ. 

 -  Eλπίδες έδωσε το επιχείρηµα ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι διδακτή και 

επιδέχεται εξάσκηση. 

 

Αποτέλεσµα: 

Εκπόνηση πλήθους ερευνών και προγραµµάτων και ίδρυση ερευνητικών εργαστηρίων µε 

στόχο:  

 (α) τη µελέτη του ρόλου της Σ.Ν. στην ανθρώπινη συµπεριφορά και  

 (β) τη βελτίωση των συναισθηµατικών ικανοτήτων & δεξιοτήτων των ατόµων (στο 

χώρο της εργασίας και της τυπικής και άτυπης) εκπαίδευσης.  

    

 

Η συµβολή της συναισθηµατικής νοηµοσύνης  στη σχολική επίδοση, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και την συµπεριφορά των παιδιών  

 

 Οι έρευνες που εξέτασαν παιδιά και εφήβους έδειξαν ότι υπάρχει µια 

συστηµατική σχέση της αντιληπτής συναισθηµατικής νοηµοσύνης µε τη σχολική 

επίδοση (Πατσίδου, 2005, 2010). Τα παιδιά µε υψηλή ΣΝ είναι δηµοφιλή, κάνουν 

εύκολα φίλους. Τα άτοµα µε χαµηλό IQ αλλά µε υψηλή ΣΝ παίρνουν ίδιες αξιολογήσεις 

από άλλα άτοµα επιδόσεις καθώς και τα άτοµα υψηλού IQ.  

Επίσης, βρέθηκε ότι τα άτοµα µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη 

επιδεικνύουν µεγαλύτερη ενσυναίσθηση και αυτό-παρακολούθηση στις κοινωνικές τους 
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σχέσεις, έχουν πιο ανεπτυγµένες κοινωνικές δεξιότητες, είναι πιο συνεργάσιµοι, έχουν 

στενές και θερµές συναισθηµατικά διαπροσωπικές σχέσεις και δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από αυτές (Austin, Saklofske, & Egan, 2005β. Ciarrochi et al., 2001. 

Schutte, Malouff, Bobik, Coston, Greeson, Jedlicka, Rhodes, & Wendorf, 2001). Τα 

άτοµα αυτά εµφανίζονται πιο αισιόδοξα και πιο ικανοποιηµένα από τη συζυγική τους 

ζωή (Schutte et al., 1998. 2001). Όπως αναφέρουν, έχουν υψηλότερη υποκειµενική 

ευζωία (Petrides et al., 2007), διαθέτουν καλύτερους τρόπους αντιµετώπισης 

προβληµάτων και δυσκολιών και βιώνουν χαµηλότερα επίπεδα άγχους, ανησυχίας και 

κατάθλιψης (Bastian, Burns, & Nettelbeck, 2005. Mikolajczak & Luminet, 2008. 

Salovey, Stroud, Woolery, & Epel, 2002. Schutte et al., 1998). Επιπλέον, αρνητικές 

συσχετίσεις βρέθηκαν ανάµεσα στην αντιληπτή συναισθηµατική νοηµοσύνη και την 

κατάχρηση αλκοόλ, την παραβατική συµπεριφορά και τις κακές φιλικές σχέσεις (Austin 

et al., 2005b. Brackett et al., 2004) και την εµφάνιση ψυχοπαθολογίας (Malterer, Glass, 

& Newman, 2008). Με άλλα λόγια, τα άτοµα που διαθέτουν υψηλές ικανότητες 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης έχουν χαµηλότερες πιθανότητες να εµπλακούν σε 

συµπεριφορές όπως οι παραπάνω.   
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ΗΗ  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  ΣΣυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή  µµάάθθηησσηη  

 

Οφέλη της Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Μάθησης 

• καλές διαπροσωπικές σχέσεις 

• καλή σωµατική και ψυχική υγεία 

• µείωση της βίας και της επιθετικότητας ανάµεσα στα παιδιά  

• υψηλότερη ακαδηµαϊκή επίτευξη 
 

• προώθηση θετικής στάσης για το σχολείο 
• βελτίωση της ικανότητας λειτουργίας µέσα στο σχολείο, αλλά και µετέπειτα στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

 

Τα προγράµµατα παρέµβασης στo χώρο της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

συναισθ.& κοινωνικών ικανοτήτων 

 

Τα προγράµµατα ανάπτυξης συναισθηµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων που 

απευθύνονται στα παιδιά και τους εφήβους είναι περισσότερο πρακτικά 

προσανατολισµένα και εφαρµόζονται στο σχολικό περιβάλλον, κυρίως σε επίπεδο 

πρωτογενούς πρόληψης (Πούλου, 2009. Χατζηχρήστου, ∆ηµητροπούλου, Λαµπροπούλου, 

& Λυκιτσάκου, 2009). Συνήθως, περιλαµβάνουν µια θεωρητική κατάρτιση (των 

εκπαιδευτών ή/και των εκπαιδευόµενων) σχετικά µε τις κοινωνικές και συναισθηµατικές 

ικανότητες στις οποίες θα εστιάσει η παρέµβαση και ακολουθεί η πρακτική εκπαίδευση µε 

τη βιωµατική εφαρµογή σχετικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό υλικό 

πολλών προγραµµάτων έχει δηµοσιευτεί σε βιβλία, ή είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική 

µορφή στο διαδίκτυο, ή σε CD και DVD. Μια σύντοµη ανασκόπηση πολλών 

προγραµµάτων παρέµβασης που διεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζουν οι Πράσσου & Γιαννακόπουλος (2008) και Πλατσίδου (2010).   
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Σκοπό έχουν τη µείωση ή πρόληψη µελλοντικών προβληµάτων  
 

 

 

Τα προγράµµατα αυτά: 

1. Έχουν ορισµένη δοµή και διάταξη, καθώς και χρονοδιάγραµµα. 

2. Καθοδηγούνται από εκπαιδευτικούς-συντονιστές µέσα στην τάξη. 

3. Βασίζονται στο βιωµατικό τρόπο µάθησης µε δραστηριότητες που 

επικεντρώνονται σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα. 

4. Παρέχουν υποστήριξη, εξάσκηση και ανατροφοδότηση στο προσωπικό. 

 

 

Βασικά βήµατα για την εκπόνηση ενός προγράµµατος ανάπτυξη συναισθηµατικών 

& κοινωνικών ικανοτήτων  

 

1. Αξιολόγηση των ειδικών συναισθηµατικών και κοινωνικών αναγκών του παιδιού 

2. Ανάπτυξη των µακροπρόθεσµων και των  βραχυπρόθεσµων στόχων της 

παρέµβασης  

3. Αναλύστε τις δραστηριότητες που θα γίνουν.  

4. Προσαρµόστε τη διδασκαλία στο επίπεδο του παιδιού ή της τάξης.  
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5. Επιλέξτε τις κατάλληλες αµοιβές για το παιδί  

6. ∆ώστε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να βιώσει την επιτυχία 

7. ∆ώστε χρόνο για εκτεταµένη εξάσκηση   

 

Παρακάτω αναλύονται τα βήµατα αυτά: 

 

1. Η αξιολόγηση των παιδιών µπορεί να γίνει: 

–  µε εργαλεία ετεροαναφορών από γονείς & δάσκαλο.  

Για παράδειγµα: 

 

–  µε αντικειµενική µέτρηση συναισθηµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων 

Για παράδειγµα: 
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2. Για να προσδιορίσουµε τους κατάλληλους στόχους και τρόπους διδασκαλίας είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουµε: 

 

1. Το επίπεδο ανάπτυξης των κοινωνικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων στα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης αντίστοιχης ηλικίας (βλ. Πλαίσιο 1 & 2) 

2. Το επίπεδο ανάπτυξης των ίδιων ικανοτήτων στο συγκεκριµένο παιδί ή τάξη 

παιδιών  

 

 

Πλαίσιο 1 

Οδηγός για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

_______________________________________________________________________ 

2 ετών 

• Η κοινωνική επίγνωση είναι περιορισµένη 

• Τείνει να είναι µονοδιάστατη 
• Τα νήπια παρατηρούν στενά και αντιγράφουν ενήλικες και άλλα παιδιά 

3 ετών 

• Το παράλληλο παιχνίδι αναπτύσσεται: τα παιδιά παίζουν το ένα δίπλα στο άλλο, 
µε κάποια αλληλεπίδραση 

• Ξεκινούν να µαθαίνουν να µοιράζονται και να παίρνουν σειρά  

• Ξεκινούν να µαθαίνουν να διαχειρίζονται την σωµατική επιθετικότητα 

4-5 ετών 

• Μπορεί να προσεγγίσει άλλους και να ρωτήσει να µπει στην παρέα 
• Αναπτύσσεται το συνεργατικό παιχνίδι 

• Ξεκινά η µάθηση του δίκαιου παιχνιδιού και της τήρησης κανόνων 

• Ξεκινά το οµαδικό παιχνίδι, που είναι περισσότερο σύνθετο και οργανωµένο 

• Ξεκινά η διαµόρφωση στενών φιλικών σχέσεων 
• Ξεκινά η µάθηση του να είσαι κατηγορηµατικός και να σταµατάς κάποιους αν 

γίνονται ενοχλητικοί 
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6-8 ετών 

• Ξεκινά η µάθηση του να είσαι σωστός, είτε νικάς είτε χάνεις 
• Ικανότητα να συµπάσχεις µε άλλους στην δυστυχία και να προσφέρεις ανάλογη 

υποστήριξη 

• Αναπτύσσονται διαλεκτικές δεξιότητες: Πρώτα ακούω και µε τη σειρά µου 
απαντώ 

• Αναπτύσσονται διαπραγµατευτικές δεξιότητες: Λαµβάνω υπόψη τους άλλους στη 
λήψη των αποφάσεών µου, µαθαίνω να αποφασίζω µαζί και να υποβάλλω 
προτάσεις µε άλλους  

• Ζητάω την υποστήριξη ενός ενήλικα όταν χρειάζεται 

• Ικανότητα άρνησης στους συµµαθητές όταν χρειάζεται 

9-12 ετών 

• Ξεκινά η µάθηση άνετης οµιλίας µπροστά σε κοινό 

• Ξεκινά η µάθηση αποδοχής της άποψης άλλων 

_______________________________________________________________________ 

Πηγή: Ratcliffe (n.d.),  http://www.schn.health.nsw.gov.au/files/attachments/developing_emotion-

based_social_skills_in_children_with_autism_and_intellectual_disability.pdf 

 

Πλαίσιο 2 

Οδηγός για την ανάπτυξη συναισθηµατικών δεξιοτήτων σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

_______________________________________________________________________ 

Ανάδυση συναισθηµάτων παιδιών: 

• Τους πρώτους µήνες εµφανίζονται  τα 4 βασικά συναισθήµατα:  

ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ (λυπηµένος, µελαγχολικός, κακόκεφος) 
ΠΑΡΑΦΡΩΝ (θυµωµένος, ευερέθιστος, έξαλλος) 
ΚΑΚΟΣ (ένοχος, αγχώδης, ανασφαλής) 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ (ευτυχισµένος, διασκεδαστικός, ήρεµος, ικανοποιηµένος) 

Ανάπτυξη συναισθηµατικής αυτοεπίγνωσης παιδιών 

• Στην αρχή: Απλός διαχωρισµός συναισθηµάτων (πχ Είµαι λυπηµένος). 
Ακολουθεί η ανάπτυξη περισσότερο πολύπλοκης σκέψης και καλύτερη 
κατανόηση 
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• 5-6 ετών: Περισσότερα του ενός συναισθήµατα σε µια στιγµή αλλά από το ίδιο 
συναισθηµατικό σύµπλεγµα (πχ χαρούµενος και ενθουσιασµένος, όχι χαρούµενος 
και νευρικός). Σε αυτό το σηµείο, τα παιδιά πιστεύουν ότι τα αντίθετα 
συναισθήµατα συνεπάγονται και αντίθετα πράγµατα 

• 8-11 ετών: Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι είναι εφικτό να υπάρχουν πολυδιάστατα 
και αντίθετα συναισθήµατα για το ίδιο γεγονός, αλλά όχι την ίδια στιγµή (πχ 
µπορούν να είναι χαρούµενα και στεναχωρηµένα για το ίδιο γεγονός, αλλά όχι 
την ίδια στιγµή) 

• 10-12 ετών: Τα παιδιά µπορούν να νιώσουν 2 ή περισσότερα πολύ διαφορετικά 
συναισθήµατα για το ίδιο αντικείµενο ταυτόχρονα 

Αναγνώριση συναισθηµάτων άλλων 

• 2-5 ετών: Προσδιορισµός θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων των άλλων, 
βασιζόµενα σε προφανή σηµάδια της γλώσσας του σώµατος (πχ εκφράσεις 
προσώπου) 

• Κατά την µέση παιδική ηλικία: Προσδιορισµός συναισθηµάτων άλλων, 
βασιζόµενα περισσότερο σε λεπτοµέρειες από συµφραζόµενα (πχ σαν 
αποτέλεσµα καταστάσεων) 

• Προχωρηµένη παιδική ηλικία: Κατανόηση κρυφών νοηµάτων και 
συναισθηµατικών συνδυασµών. Επιπλέον, ικανότητα αξιολόγησης ψυχικής 
κατάστασης του άλλου προσώπου 

• Ανάπτυξη εκτίµησης ότι ίδια περιστατικά δεν συνεπάγονται πάντα ίδια 
αποτελέσµατα 

Τα παιδιά µαθαίνουν να ρυθµίζουν την συναισθηµατική τους κατάσταση 

• Τα παιδιά µαθαίνουν επιτυχώς να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους, ώστε να 
µην είναι απόλυτα κυριευµένοι από αυτά και να αλληλεπιδρούν µε τους γύρω 
τους αποτελεσµατικά. 

• Τα παιδιά τείνουν να αναπτύσσουν στρατηγικές συναισθηµατικής ρύθµισης, σε 
αρµονία µε την ανάπτυξη της λεκτικής, σωµατικής και διανοητικής ικανότητας 
(καταστολή έκφρασης συγκεκριµένων συναισθηµάτων, περιορισµός εγωισµού, 
αναζήτηση συναισθηµατικής ανακούφισης/ παρηγοριάς, αποφυγή ή αγνόηση 
συγκεκριµένων συναισθηµάτων µετά από κάποια γεγονότα, αλλαγή στόχων που 
κατακτήθηκαν, ερµηνεία συναισθηµατικών περιστατικών µε ποικίλους τρόπους). 

_______________________________________________________________________ 

Πηγή: Ratcliffe (n.d.),  http://www.schn.health.nsw.gov.au/files/attachments/developing_emotion-

based_social_skills_in_children_with_autism_and_intellectual_disability.pdf 
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Ένα παράδειγµα:  

 

 Η ανάπτυξη της ικανότητας συναισθηµατικής αυτεπίγνωσης στα παιδιά ΤΑ 

• 5-6 ετών: Μπορούν να αντιληφθούν περισσότερα του ενός συναίσθηµα σε µια 

στιγµή , αλλά ίδιας ποιότητας (π.χ. , χαρούµενος και ενθουσιασµένος. 

∆υσαρεστηµένος και νευρικός).   

• 8-11 ετών: Καταλαβαίνουν ότι είναι δυνατό να έχουν πολλά και αντικρουόµενα 

συναισθήµατα προς το ίδιο γεγονός, αλλά όχι την ίδια στιγµή (π.χ. µπορεί να είναι 

χαρούµενος και λυπηµένος για το ίδιο γεγονός, αλλά όχι ταυτόχρονα ).  

• 10-12 ετών: Κατανοούν ότι µπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά συναισθήµατα για 

το ίδιο γεγονός ή κατάσταση ταυτόχρονα (π.χ. περηφάνια και αµηχανία. Χαρά για 

τον ίδιο που πέρασε και λύπη για τον φίλο του που δεν πέρασε στις εξετάσεις). 

   

 

Ποια είναι τα χαρ/κά της συγκεκριµένης κατηγορίας παιδιών που θα διδάξουµε; 
Πχ. Για παιδιά µε αυτισµό γνωρίζουµε ότι  σε κοινωνικό επίπεδο: 

• Έχουν χαµηλή επίγνωση για την παρουσία άλλων ατόµων   

• Προτιµούν τη µοναξιά και το µοναχικό παιχνίδι 

• Φαίνονται να είναι παράξενα και αβέβαια 

• ∆εν έχουν κίνητρο να αναµειχθούν κοινωνικά µε άλλους 

• ∆είχνουν να ενδιαφέρονται για µικρότερα ή µεγαλύτερα απιδιά, όχι όµως µε 

συνοµήλικα 

• Έχουν περιορισµένη ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µε κοινωνικό 

περιεχόµενο 

 

Σε συναισθηµατικό επίπεδο τα παιδιά µε αυτισµό δυσκολεύονται στο: 

• να κατανοούν τα συναισθήµατά τους 

• να έχουν εκφράσεις προσώπου ανάλογες µε τα τρέχοντα συµβάντα ή καταστάσεις 
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• να µιµούνται τα συναισθήµατα των άλλων 

• να καταλαβαίνουν πώς αισθάνεται κάποιος άλλος 

• ∆είχνουν είτε ακραίο είτε επίπεδο συναίσθηµα 

• ∆υσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήµατά τους 

 

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της παρέµβασης;  

   

Κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες που µπορούν να διδαχθούν   

• Ακολουθία κανόνων, ρουτίνας και κατευθύνσεων 

• Αναγνώριση συναισθηµάτων στον εαυτό µου και σε άλλους 

• ∆ιαχείριση του θυµού και των παρορµήσεων 
• Λύση προβληµάτων 

• Μοίρασµα παιχνιδιών και άλλων υλικών αγαθών µε άλλα παιδιά 

• Να περιµένουν τη σειρά τους   

• Να δέχονται τον έπαινο, την επιβράβευση 
• Κατανόηση για το πώς και πότε να ζητούν «συγνώµη» 
• Έκφραση ενσυναίσθησης προς τα συναισθήµατα των άλλων 

• Αναγνώριση ότι ο θυµός µπορεί να αποτελεί εµπόδιο στην επίλυση προβληµάτων 
• Να µάθουν πώς να αναγνωρίζουν το θυµό τους και το θυµό των άλλων 

• Να µάθουν πώς να χαλαρώνουν/ηρεµούν 
• Να καταλάβουν τους σωστούς τρόπους έκφρασης θυµού 

 

Ανάλογα µε το ποιες δεξιότητες θέλουµε να αναπτύξουµε στα παιδιά, επιλέγουµε τα 

ανάλογα προγράµµατα. Πχ.: 

• Ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης κατανόησης συναισθηµάτων   

• της διαχείρισης άγχους, φόβων  

• της διαφορετικότητας (ευαισθητοποίηση στη αναπηρία) 

• ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 

• της θεωρίας του νου 
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3. Ανάλυση των δραστηριοτήτων  

• Εξηγώ την νέα δεξιότητα που σκοπεύω να διδάξω 

• Την δείχνω µε οπτικό ή παραστατικό τρόπο 

• ∆ίνω θετική ανατροφοδότηση (διόρθωση, έπαινο κτλ.) 

• Παρέχω ευκαιρίες για εξάσκηση 

 

 

4.  Στάδια εκµάθησης δεξιοτήτων (Παράδειγµα) 

 

Στάδιο 1: Απόκτηση δεξιότητας – ∆είξε και πες 

Ο δάσκαλος διδάσκει στο παιδί µια νέα δεξιότητα, δίνοντας ως παραδείγµατα σχετικά µε 
την σηµασία της δεξιότητας καθώς και πώς αυτή χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, ο 
δάσκαλος θα µπορούσε να πει «Είναι δύσκολο να περιµένεις ώσπου να έρθει η σειρά σου 
για να κάνεις µια βόλτα µε το τρίκυκλο. Εγώ θα σας βοηθήσω στο να περιµένεις». 

 

Στάδιο 2: Παγίωση της δεξιότητας: Η εξάσκηση τελειοποιεί 

Ο δάσκαλος παρέχει πολλές δυνατότητες εξάσκησης της δεξιότητας, ώστε να µπορέσει 
τελικά το παιδί να κάνει εύκολη την κατάκτηση-παγίωσή της. Οι δυνατότητες εξάσκησης 
µπορεί να περιλαµβάνουν (α) την προτροπή του παιδιού (Πώς µπορείς να ρωτήσεις για 
να παίξεις µε τον Μ.;), (β) βοήθεια στο παιδί ώστε να θυµάται να κάνει χρήση της 
δεξιότητας (Ξέρω ότι ανυποµονείς να έρθει η σειρά σου αµέσως τώρα. Τι µπορείς να 
κάνεις αντί αυτού;) και (γ) ανάδειξη καταστάσεων που απαιτούν τη χρήση της δεξιότητας 
(Έχουµε τρία παιδιά που επιθυµούν να καθίσουν στο καλλιτεχνικό τραπέζι και έχουµε µόνο 
µια διαθέσιµη καρέκλα. Τι µπορούµε να κάνουµε;) 

 

Στάδιο 3: ∆ιατήρηση δεξιότητας και γενίκευση – Το' χεις! 

Ο δάσκαλος συνεχίζει να ενθαρρύνει τη χρήση της δεξιότητας στο παιδί σε γνωστές 
αλλά και καινούριες καταστάσεις. Για παράδειγµα, όταν το παιδί χρησιµοποιεί τη 
νεοαποκτηθείσα δεξιότητα της φιλοφρόνησης µε την µητέρα του, ο δάσκαλος λέει 
«Έκανες στη µαµά σου ένα κοµπλιµέντο! Κοίτα, χαµογελάει επειδή είπες ότι σου αρέσει το 
κούρεµά της!". 
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7. Η εξάσκηση οδηγεί στην εκµάθηση/παγίωση της δεξιότητας 

Παραδείγµατα: 

 Η Μαρία δυσκολεύεται να παίζει µε τα άλλα παιδιά. Για να τη βοηθήσει, η 

δασκάλα της έκανε την εξής παρέµβαση:  

 Αρχικά διάβασε στα παιδιά µια ιστορία για ένα οµαδικό παιχνίδι όπου τα παιδιά 

έπαιζαν µε τη σειρά ζητώντας άδεια («µπορώ να παίξω κι εγώ;». (=> επίδειξη νέας 

δεξιότητας). Την ίδια µέρα, στη διάρκεια του παιχνιδιού µε τα άλλα παιδιά, η δασκάλα 

υπενθύµιζε συχνά στην Μαρία να ζητά άδεια να παίξει, όπως και τα παιδιά στην ιστορία 

(=> διδασκαλία νέας δεξιότητας).  

 Τις επόµενες µέρες, κάθε φορά που η Μαρία επιχειρούσε να «εισβάλει» στο 

παιχνίδι των άλλων παιδιών, η δασκάλα της έδινε επανατροφοδότηση: «πρέπει να 

ζητήσεις άδεια για να παίξεις» ή «δεν µπορείς να τους αρπάζεις τα παιχνίδια, µπορείς να 

τους ζητήσεις να παίξεις µαζί τους». Ένα µήνα αργότερα, η Μαρία σηµείωσε πρόοδο στο 

να παίζει µε άλλα παιδιά, αν και συχνά ξεχνιόταν και εµφανιζόταν ένταση (ανάγκη για 

εκτεταµένη εξάσκηση).      

 

 Ο Βασίλης (4 ετών) δυσκολεύεται να παίζει µαζί µε τα άλλα παιδιά. Φωνάζει, 

σπρώχνει και αρπάζει τα παιχνίδια των άλλων. Για να τον βοηθήσει, η δασκάλα του 

δίδαξε στην τάξη τη δεξιότητα λύσης προβληµάτων σε 4 βήµατα, µε τη χρήση 

κουκλοθέατρου: (1) Ρώτα τον εαυτό σου "Ποιο είναι το πρόβληµά µου;"  (2) Σκέψου, 

σκέψου, σκέψου κάποιες λύσεις. (3) Τι θα συνέβαινε; (4) Κάνε µια δοκιµή.     (=> 

επίδειξη νέας δεξιότητας).  

 Ο Βασίλης έµαθε να χρησιµοποιεί αυτή τη µέθοδο στο καθηµερνό παιχνίδι του µε 

τα άλλα παιδιά (=> διδασκαλία νέας δεξιότητας), αλλά η δασκάλα αποφάσισε ότι 

χρειαζόταν να τον δοκιµάσει και σε καινούργιες, προκλητικές συνθήκες (ευκαιρία για 

εκτεταµένη εξάσκηση). Μια µέρα, η τάξη επισκέφτηκε ένα παιδικό µουσείο. Πριν µπουν 

µέσα, η δασκάλα πήρε το Βασίλη παράµερα και ευγενικά του θύµισε τη µέθοδο µε τα 4 

βήµατα.    

 Μέσα στο µουσείο, υπήρχαν διάφορα παιχνίδια µε µαγνήτες αλλά όλες οι θέσεις 

ήταν κατειληµµένες. Καταλαβαίνοντας ότι ο Βασίλης θέλει κι αυτός να παίξει, πήγε 
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κοντά του για να του δώσει ενθάρρυνση. Του θύµισε τα βήµατα "Σκέψου, σκέψου, 

σκέψου..". Ο Βασίλης πλησίασε ένα παιδί και το ρώτησε "Μπορώ να παίξω κι εγώ;" Η 

δασκάλα τον κοίταξε επιδοκιµαστικά (επανατροφοδότηση).   
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ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  γγιιαα  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  κκααττααννόόηησσηηςς  σσυυννααιισσθθηηµµάάττωωνν    

((RRaattccll ii ff ffee,,  GGhhaarr aammee,,  &&   WWoonngg,,  22001100))  

 

Μελέτη περίπτωσης για την κατανόηση συναισθηµάτων   

Λουκάς: 10 ετών µε διάγνωση αυτιστικής διαταραχής και ήπια νοητική καθυστέρηση, 

∆ιέµενε µε τους γονείς και τον 7χρονο αδελφό του.  

Η µητέρα του ανησυχούσε διότι η Λουκάς ήταν «αγχώδης» και δεν ανταποκρινόταν 

καλά στις αλλαγές. Επίσης, δυσκολευόταν να κατανοεί τις κοινωνικές συνθήκες και 

συµβάσεις και συχνά φερόταν µε κοινωνικά ανάρµοστο τρόπο.  

Η δασκάλα του ανέφερε ότι ήταν µοναχικό παιδί στο σχολείο που προτιµούσε την 

αποµόνωσή του. 

 

Πριν την παρέµβαση…. 

• Έγινε αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων µε το Social Responsiveness Scale 

(SRS; Constantino, 2002) που συµπλήρωσαν οι γονείς και ο δάσκαλος. 

∆ιαπιστώθηκε µέτρια έκπτωση των κοινωνικών του δεξιοτήτων.  

• Επίσης, διαπιστώθηκαν διαταραχές συναισθηµατικού και συµπεριφορικού τύπου 

όπως έδειξε το Developmental Behavior Checklist (Einfeld & Tonhe, 1992). 

 

Απώτερος στόχος της παρέµβασης ήταν ο περιορισµός της ανησυχίας-άγχους  

 

Άµεσος στόχος ήταν η βελτίωση της ικανότητας του Λουκά να κατανοεί τα 

συναισθήµατα τα δικά του και των άλλων 
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∆ράσεις: 

 

1. Οπτικοποίηση του υλικού για την ανάπτυξη της δεξιότητας  
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2. ∆ιδασκαλία της δεξιότητας µε τη χρήση οπτικών µέσων 

 

   Παρουσίαση βίντεο ή παιχνίδι ρόλων που να αναπαριστούν τις διαβαθµίσεις άγχους 

σύµφωνα µε το σχήµα: 

 

   Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να πουν ή να ζωγραφίσουν κάτι που τους αγχώνει 

και να το διαβαθµίσουν. Ο Λουκάς σηµείωσε το 2 όταν µένει µόνος στο σχολείο.  

 

 

3. Εξάσκηση στη χρήση της δεξιότητας µε τη χρήση οπτικών µέσων και 

πραγµατικών σεναρίων 

 

    Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν ένα πραγµατικό περιστατικό που τους άγχωσε 

την τελευταία εβδοµάδα και να το διαβαθµίσουν. Στη συνέχεια παίρνουν τη ζωγραφιά 

στο σπίτι και κάνουν κι άλλη εξάσκηση µε τους γονείς.  
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Αποτελέσµατα της παρέµβασης στην περίπτωση του Λουκά 

• Μετά από 15 συνεδρίες και 6 µήνες δουλειάς µε την εκπαιδευτική παρέµβαση, ο 

Λουκάς σηµείωσε σηµαντική βελτίωση των συναισθηµατικών και κοινωνικών του 

δεξιοτήτων, ειδικά στο συναίσθηµα του άγχους και της ανησυχίας, την οποία 

µάλιστα διατήρησε και µετά τη λήξη του προγράµµατος. 

• Σύµφωνα µε τη µητέρα του, ο Λουκάς πάντα δυσκολευόταν να µιλά για τα 

συναισθήµατά του. Τώρα όµως έχει βρει ένα τρόπο να το κάνει, διότι διδάχθηκε τις 

δεξιότητες µε εικονικό τρόπο.   

• Στο σχολείο, η δασκάλα ανέφερε ότι ο Λουκάς τα πήγαινε καλύτερα µε τα άλλα 

παιδιά κι ακόµη µπορούσε να παρηγορήσει κάποιο παιδί όταν ήταν αναστατωµένο.  

• Στο σπίτι, όλοι αισθάνονταν ότι είχαν πια τα µέσα (τις δεξιότητες που διδάχθηκαν) 

για να βοηθούν το Λουκά να εξασκεί όσα έµαθε.   

• Σηµαντική η µεταβίβαση της µάθησης από το σχολικό στο οικογενειακό πλαίσιο 
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ΗΗ  ΘΘεεωωρρίίαα  ττοουυ  ννοουυ  σστταα  άάττοοµµαα  µµεε  εειιδδιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  

 

 Η Θεωρία του Νου αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να αποδίδει νοητικές 

καταστάσεις τόσο στον εαυτό του όσο και στους άλλους (πεποιθήσεις, προθέσεις, 

επιθυµίες και συναισθήµατα), προκειµένου να ερµηνεύει και να προβλέπει συµπεριφορές 

(Bjorklund, Cormier & Rosenberg, 2004).  

Στην ηλικία των 4 ή 5 ετών το άτοµο έχει την ικανότητα να κατανοήσει και να 

ερµηνεύσει τις νοητικές καταστάσεις του ίδιου του εαυτού του, όσο και των άλλων 

(Begeer, Rieffe, Terwogt & Stockmann, 2003). 

 Η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί τις νοητικές καταστάσεις τόσο του εαυτού 

του, όσο και των άλλων ατόµων διευκολύνει: 

•την  κοινωνική  αλληλεπίδραση 

●την  οµαλή ένταξη και 

●προσαρµογή του στο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Πώς εξετάζεται η ΘτΝ: 

 

1. Ιστορίες λανθασµένης πεποίθησης  

 1. Η γιαγιά έφερε µία σοκολάτα για το Γιώργο και τη Μαρία και τους είπε 

«Βάλτε την στο ψυγείο και θα τη φάτε όταν η µαµά σας πει». Τα παιδιά βάζουν τη 

σοκολάτα στο ψυγείο και µετά πάνε στον κήπο να παίξουν. Ο Γιώργος µετά πάει στο 

ψυγείο, παίρνει τη σοκολάτα και τη βάζει στην τσάντα του. Η Μαρία που παίζει κοντά 

στο παράθυρο είδε το Γιώργο να βάζει την σοκολάτα στην τσάντα του. Η µαµά φωνάζει 

τα παιδιά στην κουζίνα και τους λέει ότι µπορούν τώρα να φάνε τη σοκολάτα. 

o Η Μαρία πού θα πάει για να βρει τη σοκολάτα;  

o Πού πιστεύει ο Γιώργος ότι η Μαρία θα ψάξει για τη σοκολάτα;   

o Γιατί το πιστεύει αυτό ο Γιώργος; 
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 2. Η Βάσω βοήθησε τη µαµά της να ψήσει µία µηλόπιτα, ειδικά για το θείο της 

που θα τους έκανε επίσκεψη. Την έβγαλε έξω από την κουζίνα και την έβαλε στο 

τραπέζι. Η Βάσω είπε «Την έκανα ειδικά για σένα, θείε». Ο θείος της είπε «Μµ, φαίνεται 

πολύ ωραία, λατρεύω τις πίτες. εκτός όµως από τις µηλόπιτες!». 

– Τι είδους πίτα έφτιαξε η Βάσω; 

– Ήξερε ο θείος της ότι η πίτα που έκανε η Βάσω ήτανε µία µηλόπιτα; 

– Είπε κάποιος κάτι που δεν έπρεπε να πει; 

–  Γιατί δεν έπρεπε να το πει; 

 

 

2. Ιστορίες κατανόησης συναισθηµάτων 
 1. Σήµερα, η Καίτη θέλει να πάει στις κούνιες στην παιδική χαρά. Για να πάει 

όµως στην παιδική χαρά ξέρει ότι πρέπει να περάσει από το σπίτι του κυρίου Κώστα. Ο 

κύριος Κώστας έχει ένα επικίνδυνο και άγριο σκυλί και κάθε φορά που η Καίτη περνάει 

µπροστά από το σπίτι, το σκυλί πηδάει στα κάγκελα και γαβγίζει. Η Καίτη τροµάζει πολύ 

και απεχθάνεται να περνάει µπροστά από το σπίτι εξαιτίας του άγριου σκυλιού, αλλά η 

Καίτη θέλει τόσο πολύ να πάει στις κούνιες. Η µητέρα της Καίτης την ρωτάει “Θέλεις να 

πας στην παιδική χαρά;” και η Καίτη απαντάει “όχι”. 

• Είναι αλήθεια αυτό που είπε η Καίτη; 

• Γιατί λέει ότι δεν θέλει να πάει στη παιδική χαρά ενώ θέλει τόσο πολύ 

να κάνει κούνια εκεί πέρα; 

 

 

 2. Ο Γιώργος θέλει να πάει έξω να παίξει µε τους φίλους του, αλλά τον πονάει 

πάρα πολύ η κοιλιά του. Ξέρει ότι αν η µαµά του καταλάβει ότι είναι άρρωστος δε θα τον 

αφήσει να πάει έξω να παίξει. Ο Γιώργος πήγε στη µητέρα του και τη ρώτησε «Μπορώ 

να πάω έξω να παίξω µε τα παιδιά;» 

 



31 

 

• Ποια εικόνα δείχνει πώς θα είναι το πρόσωπο του Γιώργου όταν πάει να µιλήσει µε 

τη µαµά του; 

• Ποια εικόνα δείχνει πώς νιώθει πραγµατικά ο Γιώργος; 

 

 

 3. Η Γιώτα και η Λένα είναι δύο φίλες οι οποίες ετοίµασαν χειροτεχνίες για τον 

διαγωνισµό της τάξης. Και οι δύο έχουν σχεδόν τελειώσει τις χειροτεχνίες τους, αλλά η 

Γιώτα κατάλαβε ότι δεν της άρεσε καθόλου η χειροτεχνία που ετοίµασε και έτσι όλη τη 

νύχτα ετοίµασε στο σπίτι της µία καινούρια χειροτεχνία για να την πάει την επόµενη 

µέρα στο σχολείο. Η Λένα δεν ξέρει ότι η Γιώτα έχει κάνει µία καινούρια χειροτεχνία. 

Το επόµενο πρωί, πριν φτάσει η Γιώτα στο σχολείο, η Λένα κατά λάθος λέρωσε τη 

χειροτεχνία της Γιώτας και την κατέστρεψε. 

• Ποια εικόνα δείχνει αυτό που πιστεύει η Λένα ότι θα νιώσει η Γιώτα; 

• Ποια εικόνα δείχνει πως νιώθει πραγµατικά η Γιώτα; 

• Γιατί η Λένα πιστεύει ότι η Γιώτα θα νιώθει όπως η εικόνα ...... ενώ η Γιώτα νιώθει 

όπως η εικόνα .....; 



32 

 

 

 

3. Ιστορία λευκού ψέµατος  

 Μία µέρα, η θεία Χριστίνα επισκέφθηκε τον Πέτρο. Ο Πέτρος αγαπάει πολύ την 

θεία του, αλλά σήµερα η θεία φοράει ένα καπέλο που δεν αρέσει καθόλου στον Πέτρο. Ο 

Πέτρος νοµίζει πως η θεία του είναι γελοία µε το καπέλο αυτό και πως είναι πιο όµορφη 

µε το παλιό της καπέλο. Όταν όµως η θεία Χριστίνα ρωτάει τον Πέτρο «Σου αρέσει το 

καπέλο µου;», ο Πέτρος απαντάει «Ναι, είναι πολύ ωραίο». 

•    Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Πέτρος; 

•    Γιατί το είπε αυτό ο Πέτρος; 

 

Η ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

 

Η ΘτΝ σε άτοµα µε νοητική υστέρηση  
 Η επίδοση των ατόµων µε νοητική υστέρηση είναι χαµηλή στην αναγνώριση της 

λανθασµένης πεποίθησης και στα έργα πεποίθησης επιθυµίας  (Charman, Campbell & 

Edwards, 1998)  

 Τα άτοµα µε σύνδροµο Down είχαν χαµηλότερη επίδοση στα έργα µέτρησης της 

ΘτΝ από τα άτοµα τυπικής ανάπτυξης (Zelazo, Burack, Benedetto & Frye, 1996)  
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Η ΘτΝ σε άτοµα µε αυτισµό   
 Οι ελλείψεις των ατόµων µε αυτισµό στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία και την κοινωνική φαντασία έχουν ως αποτέλεσµα την δυσκολία τους στα 

έργα της ΘτΝ (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985)  

 Τα άτοµα µε Asperger, αν και έχουν δυσκολίες, αποδίδουν καλύτερα από τα 

άτοµα µε ΝΥ (Tine & Lucariello, 2012)  

 

 

Η Εκπαιδευτική παρέµβαση για την ανάπτυξη της ΘτΝ σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

µπορεί να στοχεύει στην: 

� Ανάπτυξη της ικανότητας εκτίµησης συναισθηµάτων 

� ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης συναισθηµάτων 

� Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ., κατανόηση των κοινωνικών συµβάσεων) 
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ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ππρροοααγγωωγγήήςς  ττηηςς  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  µµάάθθηησσηηςς,,  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι    

σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή  ααγγωωγγήή  σσττοο  σσχχοολλεείίοο::   

  γγιιαα  µµααθθηηττέέςς    ππρροοσσχχοολλιικκήήςς  κκααιι    ππρρώώττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς      

((ΧΧααττζζηηχχρρήήσσττοουυ  κκ..άά..,,  22000044))    

                                                                              

Το Πρόγραµµα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης: Κοινωνική 

και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο σχεδιάστηκε από την Χρυσή Χατζηχρήστου και 

την επιστηµονική οµάδα του Κέντρου Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του 

Τοµέα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Χατζηχρήστου κ.ά., 2009). Πρόκειται για 

ένα πρόγραµµα πρωτογενούς πρόληψης, το οποίο αποσκοπεί στην προαγωγή της ψυχικής 

υγείας στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος και στη διαµόρφωση ενός κλίµατος 

αµοιβαίου σεβασµού, κατανόησης και αποδοχής των ιδιαιτεροτήτων µέσα στη σχολική 

τάξη, µέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων σε θέµατα επικοινωνίας, διαπολιτισµικής 

κατανόησης και συνεργασίας. Εφαρµόζεται είτε από σχολικούς ψυχολόγους, είτε από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς µετά από εξειδικευµένη κατάρτιση και απευθύνεται είτε σε όλο 

τον µαθητικό πληθυσµό, είτε σε µαθητές που διατρέχουν κίνδυνο να εκδηλώσουν ή έχουν 

ήδη εκδηλώσει δυσκολίες µάθησης και προσαρµογής.  

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος αποτελείται από επτά θεµατικές 

ενότητες: δεξιότητες επικοινωνίας, αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση συναισθηµάτων, 

διαστάσεις της αυτοαντίληψης – αυτοεκτίµηση, αντιµετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, 

διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, διαφορετικότητα και πολιτισµός, και στήριξη των 

παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε 

µαθητές και εκπαιδευτικούς και απαρτίζεται από οκτώ τεύχη (Χατζηχρήστου, 2004α, 

2004β). Τα πρώτα επτά τεύχη αποτελούν το "Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό" και 

αναφέρονται στις παραπάνω θεµατικές ενότητες. Κάθε ένα από τα τεύχη αυτά αποτελείται 

από δύο βασικά µέρη: (α) το θεωρητικό µέρος, το οποίο περιλαµβάνει σύντοµη 

ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σε σχέση µε τη συγκεκριµένη θεµατική 

ενότητα και (β) το πρακτικό µέρος, το οποίο περιλαµβάνει τις σχετικές δραστηριότητες 

που εφαρµόζονται στην τάξη, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των στόχων της κάθε 

δραστηριότητας, της διαδικασίας εφαρµογής της µε βάση συγκεκριµένους άξονες 
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συζήτησης και το απαιτούµενο υλικό. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών δίνονται 

χρήσιµες οδηγίες για την εφαρµογή του προγράµµατος στην τάξη. Τέλος, το όγδοο τεύχος 

της σειράς, αποτελεί το "Τετράδιο του Μαθητή" και απευθύνεται σε µαθητές προσχολικής, 

σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Περιλαµβάνει υλικό και οδηγίες για την εφαρµογή των 

δραστηριοτήτων από τις παραπάνω θεµατικές ενότητες. 

  Το πρόγραµµα υλοποιείται µέσα από µια σειρά δραστηριοτήτων που γίνονται 

µέσα στην τάξη και απευθύνονται σε διάφορους ειδικούς στόχους, όπως στη γνωριµία των 

µαθητών µε τον κόσµο των συναισθηµάτων (π.χ., ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

συναισθηµάτων, διαφοροποίηση µεταξύ ευχάριστων και δυσάρεστων συναισθηµάτων, 

αποδοχή όλων των συναισθηµάτων), στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθηµάτων 

µε ποικίλους τρόπους (λεκτικούς ή µη λεκτικούς) και στην κατανόηση ότι το ίδιο 

συναίσθηµα µπορεί να εκφράζεται µε διαφορετικούς τρόπους σε ποικίλες καταστάσεις. 

Στο θεωρητικό µέρος του προγράµµατος, διεξάγεται συζήτηση µε τους µαθητές γύρω από 

τις σχετικές έννοιες της ενότητας. Με τη βοήθεια διάφορων τεχνικών (όπως, καταιγισµός 

ιδεών, ανοικτές ερωτήσεις, βιωµατικά παιγνίδια κλπ.), οι µαθητές µπορούν να εκφράσουν 

τις απόψεις, τις γνώσεις, τους προβληµατισµούς τους γύρω από το κάθε θέµα. Το πρακτικό 

µέρος αποτελείται από δραστηριότητες που απευθύνονται στους παραπάνω στόχους και οι 

οποίες γίνονται µε γραπτές και προφορικές ασκήσεις (όπως, παιχνίδια ρόλων, µιµητικά 

παιχνίδια, πινακίδες µηνυµάτων και ασκήσεις ελεύθερου συνειρµού). Ακολουθεί συζήτηση 

για το πώς σχετίζεται η κάθε δραστηριότητα µε την καθηµερινή µας ζωή (Πράσσου & 

Γιαννακόπουλος, 2008).  

Ως προς την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, αξίζει να αναφερθεί η 

εµπειρία από την εφαρµογή του σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από µε τον Τοµέα 

΄Ερευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία µε το 

Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Tην 

πρώτη χρονιά της εφαρµογής του προγράµµατος (σχολική χρονιά 2001-02) 

συµπεριλήφθηκαν τέσσερις θεµατικές ενότητες: επικοινωνία, αυτοαντίληψη και 

αναγνώριση, έκφραση, χειρισµός συναισθηµάτων. Tη δεύτερη χρονιά συµπεριλήφθηκαν 

ακόµα δύο ενότητες: στρατηγικές αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και επίλυση 
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συγκρούσεων. Η αξιολόγηση που έγινε στο τέλος του προγράµµατος έδειξε ότι ήταν 

επιτυχηµένο ως προς την επίτευξη των αρχικών στόχων του (βλ. Βλάµη & Ευθυµίου, χ.χ.).                                           

    

                                      

∆ραστηριότητες από την ενότητα ∆ιαχείριση άγχους και φόβου 

                    

1. ΠΠεερρίίεερργγεεςς  ιισσττοορρίίεεςς  

Στόχοι 

�Να κατανοήσουν οι µαθητές τι είναι στρες. 

�Να συνειδητοποιήσουν πότε νιώθουµε στρες. 

 

 Α΄Οµάδα: 

Ο Γιώργος έχει κανονίσει να συναντήσει τη φίλη του, τη Στέλλα στο πάρκο το απόγευµα 

στις 7 για να παίξουν µπάσκετ. Ο Γιώργος έφυγε από το σπίτι βιαστικά. Νόµιζε ότι η 

µπάλα του ήταν µέσα στην τσάντα του. Στο δρόµο ανακαλύπτει ότι η µπάλα δεν είναι 

µέσα. Έτσι, χρειάστηκε να γυρίσει σπίτι για να την πάρει. Αυτό όµως τον καθυστέρησε 

και θα αργήσει στο ραντεβού του. Η Στέλλα τον περιµένει, αλλά έχει περάσει µισή ώρα 

και ο Γιώργος πουθενά. Ο Γιώργος τρέχει για να φτάσει στο πάρκο… 

 

Β΄Οµάδα: 

Η Στεφανία ετοιµάζεται για το σχολείο. Την  ώρα που έφτιαχνε την τσάντα της  χτυπάει 

το τηλέφωνο, και ξεχνάει να βάλει µέσα την  εργασία της για το µάθηµα της Γλώσσας. 

Την  άλλη µέρα φτάνει στο σχολείο. Ανοίγει την τσάντα για να βγάλει από µέσα την  

εργασία της, να είναι έτοιµη. Όµως, ανακαλύπτει ότι έχει ξεχάσει να βάλει µέσα το 

τετράδιό της. Αν  της ζητήσει η δασκάλα να δει την εργασία της;  

 

Συζήτηση: Πώς αισθάνονται  οι πρωταγωνιστές της ιστορίας;   
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  ΆΆξξοοννεεςς  ΣΣυυζζήήττηησσηηςς  

� Τι νιώθουν οι πρωταγωνιστές και στις τρεις ιστορίες; (αγωνία, φόβο κλπ. Τι είναι 

τελικά το στρες;) 

�Σε πόσες διαφορετικές περιπτώσεις νιώθουµε στρες; (οι µαθητές µπορούν αν θέλουν 

να αναφέρουν προσωπικά παραδείγµατα. Αναφορές µπορούν να γίνουν και από τον 

εκπαιδευτικό). 

�Τι είναι αυτό που σε µια κατάσταση µας κάνει να νιώθουµε έτσι;  (µια ξαφνική 

κατάσταση που δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι…) 

�Όλοι κάποιες στιγµές νιώθουµε στρες και αυτό είναι φυσιολογικό (και οι µεγάλοι και 

οι µικροί) 

�Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος µας; Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε για να 

αισθανθούµε καλύτερα, κάθε φορά που νιώθουµε έτσι άβολα; (να ηρεµήσουµε και να 

σκεφτούµε τι µπορούµε να κάνουµε και όχι τι ∆ΕΝ µπορούµε) 
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 2. ΟΟιι  γγιιααττρροοίί  ττηηςς  ……  ααγγωωννίίααςς  

Στόχοι 

�Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι όλοι σε ορισµένες περιπτώσεις νιώθουµε µεγάλη 

«αγωνία» 

�Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν τρόποι να νιώσουµε καλύτερα, 

υιοθετώντας συγκεκριµένες στρατηγικές αντιµετώπισης του άγχους.  

                                

∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  

 Ανακοινώνουµε στους µαθητές ότι σήµερα θα είναι οι γιατροί της αγωνίας και θα 

προσπαθήσουν όλοι µαζί να βοηθήσουν δύο φίλους, τον Στέφανο και τη Λουκία. Ο 

Στέφανος και η Λουκία πηγαίνουν κι αυτοί στο νήπιο (ή στην αντίστοιχη τάξη που 

διδάσκουµε). Φέτος το σχολείο θα κάνει µια µεγάλη γιορτή στο τέλος της χρονιάς. Ο 

Στέφανος και η Λουκία θα πουν ένα ποίηµα. ∆εν είναι όµως και πολύ χαρούµενοι. Έχουν 

µεγάλη αγωνία και άγχος: θα το πουν καλά, µήπως θα ξεχάσουν τα λόγια; Αυτό που τους 

δυσκολεύει πιο πολύ είναι ότι θα πουν το ποίηµα και θα τους βλέπει όλος αυτός ο 

κόσµος! 

Ζητάµε από τους µαθητές να φορέσουν τις ιατρικές τους στολές και να βοηθήσουν το 



39 

 

Στέφανο και τη Λουκία να νιώσουν καλύτερα. 

Τοποθετούµε σε ένα εµφανές µέρος δύο µεγάλες φιγούρες. Ένα αγόρι (το Στέφανο) και 

ένα κορίτσι (τη Λουκία) αντίστοιχα. Ζητάµε από τους γιατρούς της αγωνίας, αφού 

τους εξετάσουν να προτείνουν…αγωγή. 

Μπορούµε να χωρίσουµε την τάξη σε 3-4 οµάδες, και κάθε οµάδα να έχει τις φιγούρες 

να… περιθάλψει. Στη συνέχεια θα ανακοινώσουµε τις αποφάσεις τους. 

Εφόσον προκύψει από τη διαδικασία, τα παιδιά µπορούν να ξεκινήσουν αναφερόµενα 

στις σωµατικές αντιδράσεις των δύο φίλων: πόνος στο στοµάχι, εφίδρωση, 

ταχυκαρδία κ.λπ. 

 

ΆΆξξοοννεεςς  ΣΣυυζζήήττηησσηηςς  

� Καταγράψτε τις προτάσεις των γιατρών σε ένα µεγάλο χαρτόνι – που θα θυµίζει 

συνταγή. Καθοδηγήστε τη συζήτηση, ώστε να καταλήγετε σε απλές και εφικτές 

προτάσεις (να βοηθήσει ο ένας τον άλλο, να ζητήσουν τη βοήθεια των συµµαθητών 

τους, αφού το ποίηµα το ξέρουν τόσο καλά, θα τα καταφέρουν). 

� Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν - ή γράψτε εσείς/ ή σχεδιάστε - κάθε πρόταση-

φάρµακο ξεχωριστά. Ζητήστε από τα παιδιά να τοποθετήσουν όλα τα χαρτάκια-

προτάσεις σε ένα µεγάλο µπουκάλι και…δηµιουργήστε  το «ΣΙΡΟΠΙ κατά της 

ΑΓΩΝΙΑΣ». 

� Τι µας βοηθάει τελικά να νιώσουµε καλύτερα; 

 

    

  3. ΑΑυυττόό  πποουυ  µµααςς  φφοοββίίζζεειι  εείίννααιι....  

Στόχοι 

� Να απεικονίσουν και να λεκτικοποιήσουν τα παιδιά αυτό που τα φοβίζει και να 

συνειδητοποιήσουν ότι και άλλα παιδιά φοβούνται και αισθάνονται άγχος για τον ίδιο 

λόγο 

�  Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι, όταν µοιραζόµαστε τις ανησυχίες µας µε τους άλλους, 

µπορούµε να τις αντιµετωπίσουµε πιο αποτελεσµατικά 
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∆ιαδικασία 

      Ζητάµε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν, το καθένα ξεχωριστά, κάτι που τα κάνει 

να νιώθουν φόβο (π.χ το σκοτάδι, κάποιον ήρωα κινούµενων σχεδίων, τις αστραπές 

κ.λ.π.). Αφού πει το κάθε παιδί τι είναι αυτό που το κάνει να νιώθει φόβο, σχηµατίζουµε 

οµαδούλες µε τα παιδιά που έχουν παρόµοιους φόβους. ∆ίνουµε σε κάθε οµάδα ένα 

χαρτόνι και ζητάµε από κάθε παιδί να ζωγραφίσει στο χαρτόνι της οµάδας του αυτό που 

του προκαλεί φόβο και άγχος. Ζητάµε από κάθε οµάδα να µας περιγράψει τι έφτιαξε.  

      Στη συνέχεια ζητάµε από τα µέλη της κάθε οµάδας να σχηµατίσουν ένα κύκλο 

χέρι µε χέρι, και να προτείνουν στους φίλους τους τρόπους και «κόλπα» για να νιώσουν 

καλύτερα 

 

ΆΆξξοοννεεςς  ΣΣυυζζήήττηησσηηςς  

• Πώς αισθάνονται µετά από αυτή τη διαδικασία (τη ζωγραφική και τη συζήτηση 

για τους φόβους τους µε τους φίλους τους);  

� Είναι καλό να µοιραζόµαστε τους φόβους µας µε τους άλλους, και γιατί; (Όταν 

µοιραζόµαστε τους φόβους µας ακούµε πώς το αντιµετωπίζουν και οι άλλοι, και δεν 

νιώθουµε µόνοι µας.) 

�Τι θα πρότειναν σε κάποιον φίλο τους που νιώθει φόβο για κάτι προκειµένου να νιώσει 

καλύτερα;  
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ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ααννάάππττυυξξηηςς  ιικκααννοοττήήττωωνν  σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήήςς  ννοοηηµµοοσσύύννηηςς  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  

ΠΠλλωωµµααρρίίττοουυ  ((22000044))  

  

  Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης σχεδιάστηκε από 

τη Βασιλική Πλωµαρίτου (2004) και απευθύνεται σε παιδιά του δηµοτικού σχολείου. Το 

πρόγραµµα αναπτύσσεται γύρω από ορισµένα βασικά συναισθήµατα: χαρά, λύπη, θυµός, 

έκπληξη, φόβος, αηδία. Η δοµή του αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

βασίζεται στη συµπλήρωση ελλιπών προτάσεων, οι οποίες θεωρούνται βασικές για την 

ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της αυτό-αποκάλυψης των παιδιών (π.χ., Είµαι περήφανος 

για τον εαυτό µου όταν…. Αισθάνοµαι ωραία όταν…..). Οι προτάσεις έχουν σαν κύριο 

θέµα τους τη συµπεριφορά του κάθε παιδιού, την οικογένεια, τη φιλία, τα συναισθήµατά 

τους και τις προσδοκίες τους για το µέλλον. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει 

τα παιδιά στην έκφραση των συναισθηµάτων και των σκέψεών τους και την ανάπτυξη του 

σχετικού λεξιλογίου. Η δεύτερη ενότητα βασίζεται στην αφήγηση 16 ιστοριών που η 

καθεµιά έχει σαν κεντρικό της θέµα ένα συγκεκριµένο συναίσθηµα (π.χ., αγάπη, 

απογοήτευση, απόρριψη, ενοχή, επιθετικότητα, ευγνωµοσύνη, ζήλια, µοναξιά, περηφάνια, 

φόβος, χαρά). Μετά από κάθε ιστορία, ακολουθούν σχετικές ερωτήσεις και 

δραστηριότητες όπως ο «Κρυµµένος Θησαυρός», που στόχο έχει να βοηθήσει την 

κατανόηση των παιδιών σχετικά µε τον τρόπο που µπορούν τα συναισθήµατα και οι 

συµπεριφορές τους να επηρεάσουν τους άλλους, η δραµατοποίηση και η παντοµίµα για την 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης της αυτό-αποδοχής και της καλής συνεργασίας, ο 

«Σηµατοδότης της Τροχαίας» που στόχο έχει τον έλεγχο του άγχους των παιδιών και τη 

σωστή λήψη αποφάσεων σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, το «Γράµµα» για την 

ανάπτυξη εσωτερικού διαλόγου σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων και το χειρισµό των 

συναισθηµάτων, και το «Σχέδιο Συναισθηµατικής Συνειδητοποίησης» για την ανάπτυξη 

της αυτογνωσίας και τη βελτίωση της αυτό-εικόνας τους. Τέλος, η τρίτη ενότητα 

περιλαµβάνει ένα χάρτη µε διάφορα συναισθήµατα που µπορεί να αναρτηθεί στη σχολική 

αίθουσα ή στο παιδικό δωµάτιο µε στόχο την εξάσκηση των παιδιών στην αναγνώριση των 

συναισθηµάτων.  
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 Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, το πρόγραµµα έχει δοκιµαστεί στη Μ. Βρετανία, την 

Αµερική και την Αυστραλία µε πολύ θετικά αποτελέσµατα (χωρίς ωστόσο να δίνονται 

λεπτοµερή στοιχεία). Επίσης, έχει εφαρµοστεί από την ίδια για τέσσερα χρόνια σε παιδιά 

του δηµοτικού που αντιµετώπιζαν µαθησιακές δυσκολίες, µε στόχο τη βελτίωση της 

αυτοεκτίµησής τους. Με την πάροδο του χρόνου, σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος στην 

αύξηση της αυτοεκτίµησης, της αυτοεικόνας και άλλων συναισθηµατικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών αυτών. Θα πρέπει, όµως, να επισηµανθεί και πάλι η 

έλλειψη (αλλά και η ανάγκη παροχής) ερευνητικών στοιχείων για µια έγκυρη 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής του παρόντος και άλλων συναφών 

προγραµµάτων.   

 Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, το πρόγραµµα αυτό εφαρµόστηκε σε παιδιά που 

έδειχναν σηµάδια χαµηλής αυτοεκτίµησης. Συγκεκριµένα, τα παιδιά έδειχναν:  

• Αίσθηµα αµηχανίας όταν τα επαινούσαν - δεν πίστευαν στον εαυτό τους.  

• Περιορισµένο λεξιλόγιο και ιδιαίτερα όσον αφορούσε την έκφραση των 

συναισθηµάτων και αναγκών τους.  

• Ενδείξεις επιθετικότητας (µάλωναν πολύ, έδειχναν ανυπακοή, κατέστρεφαν τα 

πράγµατα των άλλων παιδιών) και κριτικής απέναντι στους άλλους  

• Ενδείξεις αποφυγής κάθε υπευθυνότητας λόγω της εσωτερίκευσης του 

συναισθήµατος της αποτυχίας - ένιωθαν ότι δεν αξίζουν.  

 

Αναλυτικότερα, η δοµή του προγράµµατος χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 

 

 1. Συµπλήρωση ελλιπών προτάσεων: 

Στόχος: ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της αυτό-αποκάλυψης των παιδιών. Π.χ.,   

• Φιλία σηµαίνει… 

• Οι δάσκαλοι οι οποίοι θαυµάζω είναι… 

• Μια υπέροχη στιγµή που µοιράστηκα µε την οικογένεια µου ήταν όταν… 

• Στο σπίτι πολλές φορές… 
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• Πιστεύω ότι… 

• Ο φόβος που θα ήθελα να ξεπεράσω είναι…. 

• Νιώθω µόνος/-η όταν…. 

• Αυτό που αισθάνοµαι για την εµφάνιση µου είναι… 

 

2. Αφήγηση ιστοριών  

Στόχο έχουν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των παιδιών, να καλλιεργήσουν τη 

φαντασία τους και να τους κάνουν να ενστερνιστούν κάποιους κανόνες 

16 ιστορίες που η καθεµιά έχει σαν κεντρικό της θέµα ένα συγκεκριµένο συναίσθηµα:  

    αγάπη, απογοήτευση, ντροπή, εγωισµός, απόρριψη, ειλικρίνεια, ενοχή, 

επιθετικότητα, ευγνωµοσύνη, φόβος, θυµός, χαρά, περηφάνια, µοναξιά, συγκίνηση 

 

Εκτός από τις ιστορίες και τις ερωτήσεις προτείνονται επίσης οι εξής δραστηριότητες: 

- Η ∆ραµατοποίηση και Παντοµίµα για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης της αυτό-

αποδοχής και της καλής συνεργασίας 

- Ο Σηµατοδότης της Τροχαίας για τον έλεγχο του άγχος των παιδιών και για τη 

σωστή λήψη αποφάσεων σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

 

 

- Το Γράµµα για την επίλυση προβληµάτων, για το χειρισµό των συναισθηµάτων και 
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την ανάπτυξη εσωτερικού διαλόγου 

- Το Σχέδιο Συναισθηµατικής Συνειδητοποίησης για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας 

τους και τη βελτίωση της αυτό-εικόνας τους. 

• Πότε νιώθω ένοχος/-η;  

• Είναι θετικό ή αρνητικό συναίσθηµα;  

• Τι κάνω όποτε νιώθω ένοχος/-η; 

• Εάν χρειαστώ βοήθεια, ποιος άνθρωπος µπορεί να µε βοηθήσει;  

 

3. Η τρίτη ενότητα… 

 Περιλαµβάνει ένα χάρτη µε διάφορα συναισθήµατα που θα µπορεί ο εκπαιδευτικός 

ή ο γονιός να τον χρησιµοποιήσει σαν πόστερ στο τοίχο της αίθουσας ή του 

δωµατίου για την εύκολη αναγνώριση των συναισθηµάτων από το παιδί.  

 

 

Αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος: 
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µε την πάροδο του χρόνου τα παιδιά έµαθαν:  

• Να δέχονται και να δίνουν θετικά και ενθαρρυντικά σχόλια.  

• Να περιµένουν µε υποµονή τη σειρά τους και να σέβονται τον άλλον, όταν µιλάει  

• Να αντιµετωπίζουν τους φόβους τους και τις αναστολές τους.  

• Να µην επικρίνουν αλλά να αποδέχονται αυτά που ακούνε. 

• Να διαπραγµατεύονται και να διαµεσολαβούν έτσι  ώστε να αποφεύγουν 

προβλήµατα και διαµάχες. 

  

    



46 

 

Ανάπτυξη Κοινωνικών ∆εξιοτήτων: Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας 

 

Πρόκειται για ένα εµπειρικό πρόγραµµα µε στόχο την καλλιέργεια 

συναισθητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά του ∆ηµοτικού σχολείου, το οποίο 

δηµιουργήθηκε από την Τάνια Αναγνωστοπούλου, τη Σοφία Τριλίβα και τη Σοφία 

Χατζηνικολάου (2007) και κυκλοφορεί σε DVD. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 

εθελοντικά εκπαιδευτικοί από 10 σχολικές µονάδες του ανατολικού νοµού 

Θεσσαλονίκης και 265 µαθητές. ∆ιεξήχθη τη σχολική χρονιά 2006-07. Το πρόγραµµα 

ξεκίνησε µε µια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, διάρκειας 20 ωρών, σε θέµατα 

κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί 

εφάρµοσαν το πρόγραµµα στις σχολικές τους τάξεις για 3 µήνες. Σε όλη αυτή τη 

διάρκεια, ήταν διαθέσιµη στους εκπαιδευτικούς κάθε δυνατή, πρόσθετη υποστήριξη 

µέσα από οµάδες εποπτείας και συνεργασίας, βιωµατικά σεµινάρια και ατοµική στήριξη 

σε µεµονωµένες περιπτώσεις. Η εκπαιδευτική παρέµβαση εστίαζε στην ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης, των στρατηγικών ακρόασης, των ικανοτήτων επικοινωνίας και οµαδικής 

συνεργασίας στα παιδιά. ∆ιενεργούνταν µέσα από βιωµατικές και γραπτές ασκήσεις, 

ζωγραφική, δραµατοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων κτλ.  

Ως προς την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, υπάρχουν κάποιες  

ενδεικτικές αξιολογήσεις από τον έλεγχο που έγινε αµέσως µετά τη λήξη της τρίµηνης 
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παρέµβασης. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του προγράµµατος έδειξαν ότι οι 

µαθητές σηµείωσαν µια σηµαντική βελτίωση στην έκφραση των συναισθηµάτων, την 

ανάληψη κοινωνικής δράσης (ενσωµάτωση των διαφορετικών ατόµων και λεκτική 

αντιπαράθεση µε τους άλλους, όταν χρειάζεται) και την αναγνώριση της αξίας της 

φιλίας.  

 

Παράδειγµα: Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 

 

Τι σηµαίνει «ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ» 

 Ενσυναίσθηση σηµαίνει «να µπαίνουµε στη θέση του άλλου».   

 Η ενσυναίσθηση δεν είναι απλώς η ικανότητα να ανιχνεύουµε τι νιώθουν οι άλλοι 

αλλά και να βιώνουµε οι ίδιοι αυτό το συναίσθηµα.  

  

 Στην αξιολόγηση της ενσυναίσθησης λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα εξής: η 

ικανότητα να αισθάνεσαι οποιαδήποτε συναισθήµατα έχει ο άλλος (συναισθηµατική 

πλευρά), να αντιλαµβάνεσαι και να δέχεσαι τις διαφορετικές ιδέες αλλά και την αντίθετη 

οπτική γωνία του άλλου (γνωστική πλευρά),  η ικανότητα να αντιδράς µε κοινά 

συναισθήµατα που εκπέµπει ο άλλος (συµπεριφορική πλευρά), και να προσφέρεις 

βοήθεια σε προβληµατικές καταστάσεις (συµπεριφορική πλευρά), 

 

 

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης   

 

Υπάρχουν τρόποι που µπορούµε να βοηθήσουµε τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν θετικές 

στάσεις προς τους άλλους και να αναπτύξουν την ικανότητα να βλέπουν τα πράγµατα 

µέσα από τη σκοπιά των άλλων. 
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Οι µέθοδοι που προτάθηκαν είναι δύο: 

• Η σαφής δηµιουργία προτύπων 

• Η παρακίνηση  

 

Βήµατα για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 

 

1. Eστίαση στα συναισθήµατα 

2. Επικέντρωση στις οµοιότητες µε τους άλλους 

3. Παιχνίδι ρόλων 

4. Έκθεση σε συναισθηµατικά διεγερτικά ερεθίσµατα 

5. ∆ραστηριότητα: Φανταστείτε ότι πρόκειται για σας 

 

 

∆ραστηριότητες στην τάξη 

 

Παρουσιάστηκε στα παιδιά µια σειρά από ιστορίες «διαφορετικών» ατόµων: 

Ηλικιωµένος γάιδαρος, Άστεγος γάτος, Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, 

Κώφωση, Τύφλωση, Αλλοδαπή συµµαθήτρια  

 

Ζητήθηκε από τα παιδιά  

• να συζητήσουν 

• να µπουν στη θέση των ατόµων (παιχνίδι ρόλων)  

• να ζωγραφίσουν τις ιστορίες 

• να συζητήσουν για την έννοια  της Προκατάληψης  και την καταπολέµησή της          

 

Η ιστορία της Μαριζάλ 

Αφορµή για ενσυναίσθηση 

 Η Μαριζάλ, που γεννήθηκε στην Αλβανία και µένει στην Ελλάδα επί πέντε χρόνια, 

κατάλαβε δύο φορές ότι την κορόιδευαν. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν µπορούσε 

να εκφράσει άµεσα τα συναισθήµατά της γεγονός που την έκανε να αισθανθεί 
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χειρότερα και από τότε αποφάσισε ότι δεν ήθελε να πάει ξανά στο σχολείο. Στην 

πρώτη περίπτωση, η Μαριζάλ κατάλαβε ότι δύο συµµαθητές της γελούσαν εις 

βάρος της. Κατάλαβε ότι, κάθε φορά που µιλούσε, εκείνοι µιµούνταν την προφορά 

της και κορόιδευαν τον τρόπο που εκφράζεται µη λεκτικά. Κουνούσαν το κεφάλι 

τους προς τα πίσω, ανοιγόκλειναν τις βλεφαρίδες τους και έβγαζαν αστείους ήχους.   

    Σε µια άλλη περίπτωση,  η Μαριζάλ καθόταν στην αυλή του σχολείου κατά τη 

διάρκεια του διαλείµµατος και άκουσε δύο συµµαθήτριές της να περνούν από δίπλα 

της σιγοψιθυρίζοντας και γελώντας. Τις άκουσε να λένε:  «Πάντα φοράει ρούχα 

από τη λαϊκή». Η Μαριζάλ δεν εξέφρασε τα συναισθήµατά της και αρνήθηκε να 

πάει στο σχολείο µετά από αυτά τα περιστατικά.  

  

 Πώς ένιωθε η Μαριζάλ; Για ποιο λόγο; Τι θα µπορούσε να πει; Βοηθήστε τη 

Μαριζάλ να µιλήσει µε σταθερή φωνή, να υπερασπίσει τον εαυτό της και να 

εκφράσει άµεσα τα συναισθήµατά της.   Πώς νιώθετε που βοηθάτε τη Μαριζάλ να 

µιλήσει; Πώς θα ένιωθε η Μαριζάλ;  

 

Εµπνεόµενοι από την ιστορία… 

Μαθητές και µαθήτριες του 7ου ∆.Σ. Θεσσαλονίκης «ζωγράφισαν» τα 

συναισθήµατα της Μαριζάλ.   
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 Η ενσυναίσθηση στα άτοµα µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  

 

Ενσυναίσθηση και Σύνδροµο ∆ιάσπασης Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ADHD) 

• Τα άτοµα µε σύνδροµο ∆ιάσπασης Προσοχής/ Υπερκινητικότητα έχουν συνήθως 

χαµηλή ενσυναίσθηση.  

• Συχνά εµφανίζουν υπερβολική εκδήλωση συναισθηµάτων ή µαταίωση 

συναισθηµάτων. 

• Κατά πολλούς ερευνητές, η αρνητική αυτή σχέση µπορεί να οφείλεται στην 

παρορµητικότητα που παρουσιάζουν αυτά τα παιδιά.  

 

Ενσυναίσθηση και σύνδροµο Asperger 

• Άτοµα τα οποία είναι στο φάσµα του αυτισµού όπως και τα άτοµα µε µε 

σύνδροµο Asperger έχουν ελλείψεις στην ικανότητα της ενσυναίσθησης (Cheng, 

Chiang, Ye & Cheng, 2010) και αυτό παίζει κεντρικό ρόλο στην συµπεριφορά 

τους. 

• Τα άτοµα µε σύνδροµο Asperger µπορούν να κατανοήσουν την ψυχολογική 

κατάσταση που βρίσκεται κάποιος άλλος, όπως και να αναγνωρίσουν τα 

συναισθήµατα εκείνου. Αδυναµίες παρατηρήθηκαν στο  να συνδυάσουν τα 

συναισθήµατα και την ψυχολογική κατάσταση που έχει περιέλθει ο άλλος. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα να µην διακρίνουν την διαφορετική σκοπιά του άλλου από 

τη δική τους, για ένα συγκεκριµένο γεγονός. 
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ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  ααννααππηηρρίίαα  

ΧΧααττζζηηννιικκοολλάάοουυ,,  ΑΑννααγγννωωσσττοοπποούύλλοουυ  &&   ΤΤρριιλλίίββαα  ((22000077))  

 

 

 

Στόχοι του προγράµµατος: 

� Σε παιδιά ΤΑ: ευαισθητοποίηση απέναντι στην αναπηρία 

� Σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες: ενδυνάµωση, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης 

 

Τα µέρη και το υλικό 

� Πρώτο µέρος (συναντήσεις 1-4) 

Ευαισθητοποίηση για την αναπηρία και τη διαφορετικότητα   

� ∆εύτερο µέρος (συναντήσεις 5 -8) 

Πληροφόρηση για τις αναπηρίες & άµεση επαφή των παιδιών µε άτοµα και µέσα 

� Τρίτο µέρος (συναντήσεις 9-10) 

∆ηµιουργία υλικού από τα ίδια τα παιδιά 

 

Στόχοι του κάθε µέρους του προγράµµατος 

  � Στο πρώτο µέρος (συναντήσεις 1-4): Ευαισθητοποίηση των µαθητών σε 

θέµατα αναπηρίας και διαφορετικότητας. Τα παιδιά  µαθαίνουν ότι το να είναι κάποιος 

διαφορετικός δεν τον κάνει ούτε καλύτερο, ούτε χειρότερο από τους υπόλοιπους.  

 Επίσης κατανοούν ότι  όλοι µας έχουµε ταλέντα, αλλά και µειονεξίες και ότι  ο 

καθένας αξίζει για αυτό που είναι, ανεξάρτητα από το αν τα καταφέρνει πολύ ή λίγο σε 

σχέση µε τους άλλους. Το µουσείο της διαφορετικότητας 
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  � Στο δεύτερο µέρος (συναντήσεις  5-8 ): επικεντρωνόµαστε στην αναπηρία 

δίνοντας πληροφορίες σχετικά µε την � τυφλότητα και την � κωφότητα, καθώς και τις 

προκαταλήψεις που υπάρχουν για την αναπηρία.  

 Σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο να υπάρξει επαφή των παιδιών µε άτοµα µε 

αναπηρία, είτε µε επισκέψεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην τάξη τους, είτε µε 

επίσκεψη της τάξης σε κάποιο ειδικό σχολείο ή ίδρυµα. Τα παιδιά επίσης µπορούν να 

δουν ταινίες από παρα-ολυµπιακά αγωνίσµατα, να µαζέψουν πληροφορίες για άτοµα µε 

αναπηρία που είναι διάσηµα, να κάνουν συνεντεύξεις µε άτοµα στην οικογένεια και στη 

γειτονιά τους που έχουν κάποιο κινητικό πρόβληµα, δε βλέπουν ή δεν ακούνε καλά, 

κ.ο.κ. 

   � Στο τρίτο µέρος (συναντήσεις 9-10): συνδυάζουµε τις εµπειρίες από το πρώτο 

και το δεύτερο µέρος µέσα από την � ιστορία του Ξεφτέρη, ενός µικρού πουλιού που 

γεννήθηκε µε ατροφική τη µια φτερούγα, αντιµετώπισε την προκατάληψη των άλλων, 

ένιωσε ότι δεν αξίζει  και τέλος µπόρεσε να δεχθεί την αναπηρία του και να ζήσει 

ευτυχισµένο. Επίσης, τα παιδιά � δηµιουργούν τις δικές τους ιστορίες µε κάποιο ζώο ή 

παιδί που έχει πρόβληµα, τις οποίες ζωγραφίζουν, παίζουν θεατρικά κτλ. Τέλος, παίζουν 

παιχνίδια για την κατανόηση των αναπηριών που επεξεργάστηκαν στα προηγούµενα 

µέρη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ..... 

 

Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη στο επάγγελµα του Εκπαιδευτικού 

 

Ένα άτοµο µε υψηλή ΣΝ έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Mayer et al., 2004): 

• Μπορεί να αντιλαµβάνεται συναισθήµατα εύκολα και µε    ακρίβεια, να τα 

κατανοεί και να τα διαχειρίζεται καλύτερα από ό,τι τα άτοµα µε χαµηλότερη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη.  

• Για το άτοµο αυτό, η λύση συναισθηµατικών προβληµάτων απαιτεί λιγότερη 

γνωστική προσπάθεια. Επιπλέον, είναι πιθανό να είναι πιο ανοικτός σε νέες 

εµπειρίες και ευχάριστος (προσηνής).  

• Στις κοινωνικές του σχέσεις, το άτοµο µε υψηλή ΣΝ είναι αρκετά ικανό, χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήµατα συµπεριφοράς. Μάλλον αποφεύγει  τις αυτοκαταστροφικές ή 

αρνητικές συµπεριφορές (π.χ., επιθετικότητα). Επίσης, είναι πιθανό να έχει 

ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς µε τους οικείους του και περισσότερες 

θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις  

  

ΣΣυυννεεππώώςς,,  τταα  εεππααγγγγέέλλµµαατταα  πποουυ  εείίννααιι  ππιιθθααννόόττεερροο  νναα  εελλκκύύοουυνν  κκάάπποοιιοονν  µµεε  υυψψηηλλήή  ΣΣΝΝ  εείίννααιι  

ααυυττάά  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττηη  δδιιδδαασσκκααλλίίαα//εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ττηη  σσυυµµββοουυλλεευυττιικκήή    
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Ποιες είναι οι συναισθηµατικές ικανότητες  

του «καλού δασκάλου», σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών;  

(Μόσχου & ∆ιαµαντοπούλου,  2014). 

  

∆εξιότητα  Ποσοστό επί τοις %   

Ευσυνειδησία 46,67 

Ενσυναίσθηση 42,22 

Αυτοέλεγχος 41,48 

Αξιοπιστία 39,26 

Ικανότητα επικοινωνίας 37,04 

Οµαδικότητα συνεργασία 31,85 

Αισιοδοξία-θετική διάθεση 29,63 

∆ιαχείριση συγκρούσεων 25,19 

Προσαρµοστικότητα 22,96 

Ακριβής αυτοαξιολόγηση 21,48 

Οργανωτική επίγνωση 18,52 

Κοινωνική υπευθυνότητα 16,30 

Ηγετική ικανότητα 16,30 
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Ποιες είναι οι συναισθηµατικές ικανότητες του «καλού δασκάλου», σύµφωνα µε τις 

αντιλήψεις των µαθητών; (Μαστοροδήµου, 2008) 

 

∆ιαστάσεις της ΣΝ   

Ικανότητα αντιµετώπισης πραγµατικών καταστάσεων 

Έλεγχος παρορµητικότητας 

Αµεροληψία 

Ενσυναίσθηση  

∆ιαπροσωπικές και Κοινωνικές Σχέσεις 

   

 

 

'Οµως.... 

Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού  

Είναι πολύ 
απαιτητικό

Προσφέρει 
µεγάλη 

προσωπική 
ικανοποίηση
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Ικανοποίηση από 
την ίδια τη δουλειά,                   

τη σχέση µε το 
διευθυντή, τις 
προαγωγές

Ρύθµιση διάθεσης/

αισιοδοξία  

Ηλικία 

Η επαγγελµατική εξουθένωση των εκπαιδευτικών 
επηρεάζεται από:

Platsidou, M. (2010). 

 

 

 

   

  Γι' αυτό....  

Οι Συναισθηµατικές και Κοινωνικές 
ικανότητες του εκπαιδευτικού θα πρέπει 

να αναπτύσσονται:

σε όλη τη διάρκεια του 
εργασιακού βίου 

µέσω της επιµόρφωσης

κατά τη διάρκεια των 
σπουδών
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