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1. ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ
Το γνωστικό και το συναισθηµατικό κοµµάτι συνεργάζονται για τη δηµιουργία της
συναισθηµατικής εµπειρίας, δηλαδή τη συν-κατασκευάζουν. Συχνά το ένα από τα δύο παίρνει το
προβάδισµα. Τα συναισθήµατα ρυθµίζουν τόσο τον εσωτερικό κόσµο, την ενδοπροσωπική
δηλαδή συµπεριφορά, όσο και τις αλληλεπιδράσεις µε τον εξωτερικό κόσµο, τις διαπροσωπικές
σχέσεις (intrapersonal και interpersonal behaviour) (Denham, 1998: 5). Τα συναισθήµατα
παρέχουν πληροφορίες στα ίδια τα άτοµα που τα εκφράζουν και στους άλλους και αντίστοιχα
διαµορφώνουν συµπεριφορές. Άλλωστε τα συναισθήµατα νοηµατοδοτούνται µέσα από τις
διαπροσωπικές σχέσεις και µέσω της επιτήδευσης και επεξεργασίας τους διαµορφώνουν
προσδοκίες για τις µελλοντικές διαπροσωπικές επαφές (Denham, 1998: 8-9)
Τα συναισθήµατα κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον
µας. Επιδρούν στην αντιληπτική διαδικασία και οδηγούν σε αλλαγές στη συµπεριφορά, στην
έκφραση του προσώπου και στη στάση του σώµατος. Το συναίσθηµα είναι µια υποκειµενική
αντίδραση σε ένα σηµαντικό γεγονός που εκδηλώνεται µέσω φυσιολογικών, εµπειρικών και
συµπεριφορικών αλλαγών. Προκύπτει µέσα από την αλληλεπίδραση του ατόµου και του
γεγονότος, µέσα από την αποτίµηση του γεγονότος από το άτοµο. Τα συναισθήµατα έχουν
εξελικτικό υπόβαθρο και συνδέονται µε το λεγόµενο ΄παλαιό΄ εγκέφαλο, ως µετεξέλιξη
απλούστερων αρχέγονων µορφών θυµικών αντιδράσεων του ανθρώπου σε διάφορες
καταστάσεις (κινδύνου κατά βάση). Τα συναισθήµατα έχουν αρχέγονο βιολογικό υπόστρωµα,
συνιστούν έναν πανάρχαιο κώδικα κληροδοτηµένο από τους απώτερους προγόνους µάς
(Goleman: 30). Βασική ιδιότητα τους είναι η καθολικότητα και η παγκοσµιότητα τους (Sroufe:
41-50).
Το συναίσθηµα και η θέση του στη διανοητική ζωή παραµελήθηκε εντυπωσιακά για
µεγάλο χρονικό διάστηµα από τους ερευνητές και δεν είχε ληφθεί υπόψη ότι η συναισθηµατική
νοηµοσύνη συµµαχεί µε το νοητικό δυναµικό του ατόµου στην κατάκτηση επιτευγµάτων
(Goleman: 22-23). Για τη χάραξη της ατοµικής πορείας του καθενός, οι ακαδηµαϊκές δεξιότητες
δεν επαρκούν αν δεν ληφθεί υπόψη και η συναισθηµατική σφαίρα. Το ρεπερτόριο δεξιοτήτων
είναι ιδιαίτερα ευρύ και πολυεπίπεδο (Goleman: 69). Τα βαθύτερα συναισθήµατα, τα πάθη και
οι επιθυµίες λειτουργούν καθοδηγητικά και ασκούν έντονη επιρροή στη συµπεριφορά του
ατόµου. Το συναίσθηµα αφυπνίζει για δράση, θέτει το άτοµο σε εγρήγορση για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων.
Από τη µία πλευρά το άτοµο σκέφτεται και από την άλλη νιώθει, συνυπάρχουν ο
συγκινησιακός και ο λογικός νους, η λογική και η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Τα
συναισθήµατα και η σκέψη δηλαδή τελούν υπό καθεστώς αλληλεξάρτησης (Goleman: 36). Τα
συναισθήµατα παίζουν ρόλο στη λογική σκέψη, είναι απαραίτητα στη λήψη λογικών
αποφάσεων (Goleman: 61). Ο κυκεώνας των συναισθηµάτων επηρεάζει τον τρόπο επεξεργασίας
της πληροφορίας. Η διανοητική ζωή και δραστηριότητα δεν είναι µονόπλευρη συγκινησιακά
(Goleman: 76). Η ισορροπία αρνητικών και θετικών συναισθηµάτων είναι αυτή που εξασφαλίζει
την ψυχική ευεξία (Goleman: 97).
Τα συναισθήµατα λοιπόν βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης µε την αντίληψη και
επιδρούν σ’ αυτή µε τους εξής τρόπους σύµφωνα µε το Hoffman: α. ενεργοποιούν ή εµποδίζουν
την επεξεργασία πληροφοριών, µπορούν ακόµη να επιβάλλουν και µια επιλεκτικότητα στην
επεξεργασία. β. οργανώνουν την ανάκληση πληροφοριών για παρελθούσες καταστάσεις, οι
οποίες συνδέονται µε τα συγκεκριµένα συναισθήµατα, γ. συµβάλλουν στη διαµόρφωση
συναισθηµατικά φορτισµένων κατηγοριών και σχηµάτων (Sroufe: 283-284). ∆εν µπορούµε να
µιλήσουµε για απλή γραµµική σχέση αιτιώδους συνάφειας, αλλά για αλληλοσυµπλήρωση στα
πλαίσια της ενιαίας αναπτυξιακής πορείας του ατόµου, για αλληλοσυµπληρούµενους
µηχανισµούς (Sroufe: 288).
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1.1. Ο ορισµός των συναισθηµάτων.
Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ολοκληρωµένος και πλήρης ορισµός του όρου συναίσθηµα
(emotion) λόγω τις ποικιλίας των συναισθηµατικών καταστάσεων που βιώνουν οι άνθρωποι. Μια
απόπειρα απόδοσης ορισµού θα ήταν πως πρόκειται για την ψυχική κατάσταση που βιώνει το
άτοµο θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Ορισµένοι
ερευνητές θεωρούν ως συναισθήµατα το ενδιαφέρον, τη χαρά, την έκπληξη, τη λύπη, το θυµό,
την ντροπή άλλοι όµως αναφέρονται σε µικτές ψυχικές καταστάσεις όπως η αγάπη που
περιλαµβάνει την χαρά και την αποδοχή, την φιλία που εµπεριέχει την αµοιβαιότητα χαράς και
αποδοχής (Κακαβούλης, 1997: 93).
Η φύση των συναισθηµάτων εµπεριέχει πέντε βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, τα
ερεθίσµατα που τα προκαλούν (εξωτερικές εικόνες, παραστάσεις) δεύτερον, οι αντιδράσεις του
νευρικού συστήµατος τρίτον, οι µεταβολές στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού
(παλµός, πίεση του αίµατος) τέταρτον, οι εξωτερικές αλλαγές του πρόσωπου (φωνή,
συµπεριφορά) και πέµπτον, οι εµπειρίες του ατόµου ως αποτέλεσµα της βίωσης αυτών των
συναισθηµάτων1.
Σύµφωνα µε τον Goleman (1995) τα βασικά συναισθήµατα είναι της χαράς, της λύπης, του
θυµού, της έκπληξης, του φόβου και της αηδίας. Υπάρχει όµως και η οικογένεια των
συναισθηµάτων για παράδειγµα στο συναίσθηµα της αγάπης υπάρχει και η αποδοχή, η
αφοσίωση, η τρυφερότητα, στο θυµό, ο εκνευρισµός, η οργή η εχθρότητα κ.α. δηλαδή µια
ποικιλία συναισθηµάτων µε προσµίξεις και µεταλλάξεις.
Οι Leutenberg & Khalsa-Korb (1999) παράτειναν τον κατάλογο από 16 σε 63
συναισθήµατα2. Τα 16 συναισθήµατα που χρησιµοποιούµε όταν απευθυνόµαστε σε µικρότερα
παιδιά είναι το συναίσθηµα της αγάπης, της απογοήτευσης, της απόρριψης, τους εγωισµού, της
ειλικρίνειας, της ενοχής, της επιθετικότητας, της ευγνωµοσύνης, της ζήλιας, του θυµού, της
µοναξιάς, της ντροπής, της περηφάνιας, της συγκίνησης, του φόβου και της χαράς. Σε
µεγαλύτερα παιδιά και εφήβους χρησιµοποιούµε πιο σύνθετα συναισθήµατα όπως
ευγνωµοσύνη, ευθυµία, κακία, κατήφεια, κολακεία, κόπωση, µαταίωση, οδύνη, πλήξη,
προδοσία, σύγχυση, συγκίνηση, συγκλονισµός κ.α.
1.2.Οι ιδιότητες των συναισθηµάτων.
Η ένταση, η διάρκεια και η ποιότητα είναι τρεις από τις βασικές ιδιότητες των
συναισθηµάτων. Η ένταση αφορά το βαθµό που αισθανόµαστε ένα συναίσθηµα αυτό µπορεί να
είναι πολύ δυνατό, µέτριο ή ελάχιστο σε ένταση. Η διάρκεια αφορά το χρόνο που διαρκεί ένα
συναίσθηµα, αν αυτό είναι θετικό και κρατάει µεγάλο χρονικό διάστηµα υπάρχει η πιθανότητα
να οδηγήσει σε αρνητική κατάληξη όπως πλήξη, κόπωση λόγω κορεσµού και επανάληψης του
συναισθήµατος αντίθετα δεν συµβαίνει το ίδιο µε το αρνητικό συναίσθηµα αυτό σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να οδηγήσει σε κάτι θετικό απλά µπορεί η ένταση του να µειωθεί. Η
ποιότητα αφορά το είδος της ψυχικής κατάστασης που δηµιουργεί και αυτή διαχωρίζεται σε δύο
είδη τα θετικά και ευχάριστα και τα αρνητικά και δυσάρεστα συναισθήµατα που κυριαρχούν
στην ζωή του ατόµου.
Οι βασικές λειτουργίες των συναισθηµάτων είναι οι εξής: α. η εξωτερίκευση της
εσωτερικής κατάστασης (προθέσεις, ανάγκες, επιθυµίες) προς ένα ξεχωριστό άτοµο, β. η
διερεύνηση του περιβάλλοντος, γ. η αντίδραση σε επείγουσες περιστάσεις (Sroufe: 51). Το
εκάστοτε περιστασιακό κοινωνικό πλαίσιο έχει σηµασία για την πυροδότηση του
συναισθήµατος (Sroufe: 68). Τα νέα συναισθήµατα που εµπλουτίζουν το συναισθηµατικό
ρεπερτόριο, εντασσόµενα στο συµπεριφορικό φάσµα, επιφέρουν αλλαγές στις συναισθηµατικές
διεργασίες (Sroufe: 71).
1
2

Κακαβούλης, Α. (1997). ό.π., σ. 94
Πλωµαρίτου, Β. (2004). Πρόγραµµα ανάπτυξης συναισθηµατικής νοηµοσύνης, σσ. 21-23.
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1.3.Η ταξινόµηση των συναισθηµάτων.
Τα συναισθήµατα ταξινοµούνται σε ατοµικά, κοινωνικά, βιολογικά και ανώτερα.
Ξεκινώντας από τα ατοµικά συναισθήµατα (αυτοσυναισθήµατα) που έχουν ως σηµείο αναφοράς
το ίδιο το άτοµο και τι αισθάνεται µπορούµε να οδηγηθούµε στο θετικό ή αρνητικό
αυτοσυναίσθηµα. Σε οριακές καταστάσεις αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σύµπλεγµα
ανωτερότητας ή κατωτερότητας αντίστοιχα.
Επιπλέον έχουµε τα κοινωνικά συναισθήµατα που έχουν ως πεδίο αναφοράς τον άλλον και
τα συναισθήµατα που δηµιουργούνται µέσα από συναναστροφή αυτή. Πρόκειται για τις
διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ του ατόµου και των ανθρώπων που τον
περιβάλλουν. Η επικοινωνία όταν είναι πραγµατοποιήσιµη και εφικτή προκαλεί θετικά
κοινωνικά συναισθήµατα όπως: φιλία, αποδοχή, συµπάθεια αναγκαία για την ψυχική υγεία του
ατόµου. Αντίθετα τα αρνητικά κοινωνικά συναισθήµατα οδηγούν σε διάσπαση της ψυχικής
ηρεµίας του ατόµου ωθώντας το στην οργή, το θυµό, την επιθετικότητα κ.α.
Σχετικά µε τα βιολογικά συναισθήµατα που προκαλούνται στο άτοµο αυτά έχουν σχέση µε
βιολογικές λειτουργίες όπως η δίψα, η πείνα, ο κορεσµός και τα συναισθήµατα που
προκαλούνται στο άτοµο ως αποτέλεσµα αυτών.
Τέλος τα ανώτερα συναισθήµατα συνδέονται µε ανώτερες γνωστικές καταστάσεις και τον
κώδικα αξιών και χωρίζονται σε θεωρητικά, ηθικά, καλαισθητικά, θρησκευτικά, ανθρωπιστικά,
εθνικά και πατριωτικά3.
2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΒΡΕΦΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.
Τίθεται ένα αναπτυξιακό ζήτηµα περί της προέλευσης, της οντογένεσης των
συναισθηµάτων. ∆εν έχουµε 'παρθενογένεση', δηλαδή τα συναισθήµατα δεν γεννιούνται από το
µηδέν, ούτε τα ώριµα συναισθήµατα υπολανθάνουν στους πρώτους µήνες της ζωής για να
εκδηλωθούν στην πλήρη τους µορφή αργότερα. Προκύπτουν µέσα από µια διαδικασία
διαφοροποίησης των προ-συναισθηµατικών αντιδράσεων, των προδροµικών συναισθηµάτων,
µέσα από την ενδυνάµωση του νοήµατος και µέσα από τις συνεχώς µεταβαλλόµενες
καταστάσεις διέγερσης. Άρα αντιµετωπίζουµε τα συναισθήµατα υπό το πρίσµα µιας
αναπτυξιακής διαδικασίας, συνδέοντας τις πρώιµες εκφάνσεις µε τις ώριµες µορφές (Sroufe:
135).
Η συναισθηµατική ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε κάθε τοµέα των κοινωνικών
σχέσεων. Η ανταλλαγή συναισθηµάτων είναι παράγοντας πρωταρχικής σηµασίας. Η γνωστική
και συναισθηµατική ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος µέσα στην ολότητα της
ζωής (Sroufe: 101-102).
Το άτοµο καθώς αναπτύσσεται συντελούνται ορισµένες µεταβολές στην ψυχοσωµατική του
ανάπτυξη σε διάφορους τοµείς στο βιοσωµατικό, στο ψυχοκινητικό, στο γνωστικο-γλωσσικό και
στο κοινωνικο-συναισθηµατικό επίπεδο. Εδώ θα γίνει αναφορά στις αλλαγές που συµβαίνουν
στο συναισθηµατικό πεδίο.
Τα πρώτα στάδια της ζωής είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη των συναισθηµατικών
ικανοτήτων. Οι µεταγενέστερες δεξιότητες οικοδοµούνται πάνω στις πρώτες (Goleman: 272). Ο
ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ευµετάβλητος και υπόκειται σε µια συνεχή διαδικασία ωρίµανσης
µε το πέρασµα του χρόνου. Η εντονότερη ανάπτυξη παρατηρείται κατά την παιδική ηλικία. Οι
νευρωνικές συνάψεις που χρησιµοποιούνται περισσότερο είναι και αυτές που ισχυροποιούνται
τελικά. Οι εµπειρίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διάπλαση του εγκεφάλου, ειδικά στην
παιδική ηλικία (Goleman: 313). Η παιδική ηλικία αποτελεί ένα πεδίο ευκαιριών για τη
συγκρότηση του συγκινησιακού κυκλώµατος του παιδιού µε τους κατάλληλους χειρισµούς. Το
νευρωνικό αρχιτεκτόνηµα και οι συνάψεις του παγιώνονται, µε βάση τις συνήθειες της παιδικής
3

Κακαβούλης, Α. (1997). ό.π., σσ. 94-96.

5

ηλικίας. Το παιδί µέσω της µάθησης αποκτά σταδιακά πιο εκλεπτυσµένα συναισθηµατικά
εργαλεία (Goleman: 315).
2.1.Στάδια
2.1.1. Βρεφική ηλικία (3-6 µηνών)
Η συναισθηµατική αλληλεπίδραση ξεκινάει ήδη από την περίοδο της κύησης, µέσα από µια
διαδικασία δράσης αντίδρασης µεταξύ των συναισθηµατικών µεταπτώσεων της µητέρας και της
κατάστασης του εµβρύου. Οι µιµητικές συνοµιλίες είναι σηµαντικές, αφού συνιστούν την
απαρχή του συναισθηµατικού µοιράσµατος. Τα βρέφη σταδιακά προσεγγίζουν ένα ορόσηµο
στην αναπτυξιακή τους διαδικασία: να ρυθµίζουν τη διέγερση που πηγάζει από τις
κοινωνικοσυναισθηµατικές αλληλεπιδράσεις, µετατοπίζοντας κατά βούληση το κέντρο της
προσοχής τους. Οι διαθέσεις τους είναι ευµετάβλητες, οπότε ο γονιός πρέπει να είναι
ευπροσαρµόστος και ευαίσθητος απέναντι στην άστατη συµπεριφορά των βρεφών. Η εναλλαγή
διέγερσης και ηρεµίας, µέσω της συνεχούς παροχής ερεθισµάτων είναι πολύ βασική για τη
διαπαιδαγώγηση των βρεφών (Gοttman: 218-223). Στο αναπτυξιακό αυτό στάδιο εµφανίζεται το
κοινωνικό χαµόγελο. Πραγµατοποιούνται αυθόρµητες συναισθηµατικές αλληλεπιδράσεις. Το
βρέφος εµφανίζει µια αυξανόµενη τάση ανταπόκρισης στα εξωτερικά ερεθίσµατα (Sroufe: 168).
Το βρέφος επιθυµεί να συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή διεγέρσεων που οδηγούν σε
θυµικές εκδηλώσεις. Ασχολείται µε το άµεσο περιβάλλον του και αντιδρά στα ερεθίσµατα
(Sroufe: 111). Η συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού τα πρώτα χρόνια της ζωής του, κατά την
γέννησή του περιλαµβάνει µια γενικότερη αντίδραση στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. Στον
1ο µήνα έχουµε την εµφάνιση αρνητικών συναισθηµάτων και έπειτα στον 3ο µήνα θετικών
συναισθηµάτων. Η συναισθηµατική του ικανότητα γίνεται αντιληπτή µε την διέγερση ή την
ηρεµία. Τα συναισθήµατα του αποτυπώνονται στο πρόσωπό του. Έρευνες έδειξαν ότι εκφράσεις
χαράς, λύπης, ενδιαφέροντος και φόβου εµφανίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τις
εκφράσεις θυµού, έκπληξης και αηδίας4.
Η συναισθηµατική επικοινωνία του βρέφους ξεκινά µε το κλάµα, τις συναισθηµατικές
εκφράσεις, την πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία, τους µορφασµούς του προσώπου, τις
κινήσεις χεριών, ποδιών, ρυθµός της φωνής κ.α. Το κλάµα λοιπόν λειτουργεί ως µορφή
επικοινωνίας. ∆ιαφορετικό είναι το κλάµα για τον πόνο, την πείνα ή τον φόβο.
Το χαµόγελο στον 3ο-4ο µήνα εµφανίζεται µε την παρουσία της µητέρας, πιο πριν στον ύπνο
του εµφανίζεται το βρεφικό µειδίαµα, τον 3ο-4ο µήνα κάνουν την εµφάνισή τους οι εκφράσεις
λύπης, θυµού και τον 7ο µήνα οι εκφράσεις φόβου. Οι συναισθηµατικές εκφράσεις επηρεάζονται
από το περιβάλλον και την συναισθηµατική κοινωνικοποίηση που επικρατεί. Τον 3ο µήνα τα
παιδιά παρατηρούν την µητέρα και µιµούνται κάποιες από τις εκφράσεις της. Όµως συχνά
καθώς µεγαλώνουν µαθαίνουν να µην εκδηλώνουν όλα τα συναισθήµατά τους και να
λειτουργούν µε βάση τους ισχύοντες κανόνες συναισθηµατικής έκφρασης.
2.1.2. Βρεφική ηλικία (6- 9µηνών)
Το βρέφος εισέρχεται σε µια συναρπαστική φάση εξερευνήσεων και ανακαλύψεων. Μέσα
από το µηχανισµό της κοινωνικής αναφοράς, το παιδί στρέφεται
στους γονείς για
συναισθηµατική ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση για µια συγκεκριµένη πράξη. Το
παιδί αναζητά συναισθηµατικά σήµατα για να καλλιεργήσει µια συναισθηµατική ασφάλεια
(Gottman: 223-226).
Ενισχύεται η κοινωνική αφύπνιση. Το βρέφος ασχολείται ενεργά µε τον περίγυρο. Αντιδρά
µε σοβαρή έκφραση προσώπου στην παρουσία ενός ξένου ατόµου, εµφανίζει επιφυλακτικότητα
και δισταγµό απέναντι στα καινούρια αντικείµενα (Sroufe: 169).
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Μέχρι τον 6ο µήνα τα βρέφη εµφανίζουν συναισθηµατικές αντιδράσεις που δεν σχετίζονται
µε συγκεκριµένα γεγονότα και δεν διαφοροποιούνται. Αντίθετα µετά τον 6ο µήνα οι
συναισθηµατικές αντιδράσεις αλλάζουν και δηλώνονται µε εκφράσεις του προσώπου.
Η αλληλεπίδραση µε την µητέρα ξεκινά µετά τον 6ο µήνα. Μέχρι τότε δεν είναι ικανά να
διακρίνουν τις συναισθηµατικές εκφράσεις. Το βρέφος στην επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο
µε την µητέρα για την ανάπτυξη ισχυρού δεσµού προσκόλλησης, συµπεριφέρεται µε εκδηλώσεις
προσοχής και µετά µε εκδηλώσεις αποφυγής έτσι αναπτύσσεται ένα είδος συγχρονισµού
αλληλεπίδρασης. Η µητέρα περιµένει εκδηλώσεις επικοινωνίας από το παιδί και πολλές φορές
µιµείται η ίδια την συµπεριφορά του. Πρόκειται για τους λεγόµενους πρώτους «διαλόγους»
µητέρας-παιδιού. Αργότερα το ενδιαφέρον του παιδιού κατευθύνεται και σε άλλα πράγµατα
γύρω του5.
2.1.3.Βρεφική ηλικία (9-12 µηνών)
Στο τέλος του 1ου έτους διακρίνουν µια νέα κατάσταση και εκδηλώνουν έκπληξη ή δυσφορία
ανάλογα µε το τι νιώθουν ασφάλεια ή φόβο6. Το κλάµα είναι η πιο συχνή αντίδραση σε έντονες
συναισθηµατικές καταστάσεις. Αρχίζει να καταλαβαίνει τα συναισθήµατα των άλλων. Έχει
ανάγκη από ανταπόκριση στην έκφραση του άγχους του αποχωρισµού, για ενίσχυση του
συναισθηµατικού δεσίµατος µε το γονέα (Gοttman: 226-229). Είναι η περίοδος της
προσκόλλησης, κατά την οποία το βρέφος δείχνει ξεχωριστή προσοχή στο άτοµο που το
φροντίζει, αντιµετωπίζοντας το ως πηγή ασφάλειας (Sroufe: 169).
2.1.4.Νηπιακή ηλικία (1-3 ετών)
Μετά το πρώτο έτος της ζωής του, το βρέφος αρχίζει να νοηµατοδοτεί τα γεγονότα και να τα
φιλτράρει ανάλογα µε την υποκειµενική του εµπειρία, εµφανίζοντας αντιδράσεις πιο
ιδιοσυγκρασιακές (Sroufe: 118-119).
Στην πρώτη νηπιακή ηλικία εµφανίζονται νέα συναισθήµατα ως αποτέλεσµα της περαιτέρω
εγκεφαλικής ανάπτυξης, όπως η ντροπή και η θετική αυτοαξιολόγηση (Sroufe: 416). Καθώς
σταδιακά αναπτύσσεται η αυτεπίγνωση, διαπιστώνονται συµπεριφορικές αντανακλάσεις του
αναδυόµενου αυτόνοµου εαυτού (Goleman: 421-422). Το παιδί βιώνει τις πρώτες ενσυνείδητες
εµπειρίες του εαυτού και κατά συνέπεια κατασκευάζει πρωτοτυπικές νοητικές αναπαραστάσεις
του εαυτού του (Sroufe: 437). Αναγνωρίζει τις εκφράσεις του γονιού και έχει τη δυνατότητα να
παρατείνει τις καταστάσεις θετικής συναισθηµατικής διέγερσης (Sroufe: 434).
Η συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού στην ηλικία αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και αλληλεπιδράσεων µε τους συνοµηλίκους του. Στο 2ο έτος
κατανοούν τους κοινωνικούς κανόνες και τις νόρµες και συµπάσχουν στα συναισθήµατα του
διπλανού τους. Η λέξη συµπάθεια (empathy) ορίζεται ως η συναισθηµατική εµπλοκή του ενός
στην συναισθηµατική κατάσταση του άλλου. H λέξη συµπάθεια προέρχεται από το ρήµα
συµπάσχω και χρησιµοποιείται εδώ µε την ετυµολογική της σηµασία αντί του όρου
ενσυναίσθηση που συχνά αναφέρεται από µελετητές7.
Πολλά από τα συναισθήµατα τους αλλάζουν και µπορούν να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους
από τους άλλους. Μια από τις πιο κρίσιµες µεταβατικές φάσεις στην ζωή του νηπίου είναι η
ψυχολογική προσαρµογή του στο νηπιαγωγείο λόγω της αλλαγής περιβάλλοντος από τον οικείο
χώρο του σπιτιού σ’ ένα άγνωστο περιβάλλον. Η προσαρµογή του εξαρτάται από την
συναισθηµατική ωριµότητα και το βαθµό προσκόλλησης στο πρόσωπο που το φροντίζει.
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Η δυσκολία του παιδιού σ’ αυτό το στάδιο ανάπτυξης έχει επισηµανθεί από διάφορους
ερευνητές8. Γι’ αυτόν το λόγο οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν να πραγµατοποιήσουν µια πρώτη
γνωριµία µε τα παιδιά πριν ακόµη φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο. Το γεγονός ότι αποµακρύνεται
από το σπίτι για πρώτη φορά χωρίς την ύπαρξη κάποιου οικείου προσώπου από το οικογενειακό
περιβάλλον δηµιουργεί συναισθήµατα ανασφάλειας, φόβου και άγχους. Έτσι, η µετάβαση του
από ένα χώρο όπου αναπτύσσονταν ισχυροί συναισθηµατικοί δεσµοί µεταξύ νηπίου-γονέα σε
µια µεγαλύτερη οµάδα παιδιών µε λιγότερο έντονους συναισθηµατικά δεσµούς αδιαµφισβήτητα
προκαλεί συναισθηµατικές εντάσεις και συγκρούσεις στην ψυχική ισορροπία του νηπίου που
βρίσκεται στο µεταίχµιο της προσκόλλησης στην µητέρα και της συναισθηµατικής του
αυτονοµίας.9
Τα συναισθήµατα που εµφανίζονται στην νηπιακή ηλικία χαρακτηρίζονται ως
«δευτερεύοντα συναισθήµατα» ή «συναισθήµατα αυτογνωσίας» και διαφέρουν από τα
συναισθήµατα που εµφανίζονται στην βρεφική ηλικία όπως η χαρά, ο θυµός, ο φόβος και η
έκπληξη10. Τέλος µαθαίνουν να κρύβουν τα συναισθήµατά τους και να τα τροποποιούν ανάλογα
µε τις περιστάσεις. Εµφανίζονται για πρώτη φορά εντονότερα αρνητικά συναισθήµατα θυµού
και απογοήτευσης. Το νήπιο διαµορφώνει σταδιακά το ‘εγώ’ του, γεγονός που οδηγεί συχνά σε
συγκρούσεις και συναισθηµατικές εξάρσεις. Αυτές οι έκρυθµες καταστάσεις συνιστούν
σηµαντικότατες ευκαιρίες για συναισθηµατική αγωγή (Gοttman: 229-232). Συγκεκριµένοι
µηχανισµοί συµβάλλουν στη συναισθηµατική έκφραση και ρύθµιση, κατά την προσχολική
ηλικία: Ο αυτοέλεγχος και η ικανότητα αναστολής πράξεων, η εσωτερίκευση συµπεριφορικών
προτύπων σε συνδυασµό µε την ανάδυση του 'ηθικού εαυτού' (κάτι που νοείται ως ένα
εσωτερικό οργανωµένο οικοδόµηµα στάσεων, πεποιθήσεων και αξιών) του ατόµου συντελείται
γύρω στα 3 έτη (Sroufe: 465-467).
Οι αλλαγές (Denham, 1998: 59) που συντελούνται στη συναισθηµατική κατανόηση των
παιδιών κατά τη µετάβαση από τη νηπιακή στην προσχολική ηλικία είναι οι εξής:
• λεκτικός και µη-λεκτικός χαρακτηρισµός των συναισθηµατικών εκφράσεων
• αναγνώριση των καταστάσεων που εγείρουν συναισθήµατα
• συµπεραίνουν τις αιτίες των παραπάνω καταταστάσεων, καθώς και τις συνέπειες
συγκεκριµένων συναισθηµατικών αντιδράσεων
• χρήση συναισθηµατικής γλώσσας για την περιγραφή των προσωπικών
συναισθηµατικών εµπειριών και για την αποσαφήνιση των συναισθηµατικών
εµπειριών των άλλων
• αναγνωρίζουν ότι οι συναισθηµατικών εµπειρίες των άλλων µπορεί να διαφέρουν από
τις δικές µας
• συνειδητοποίηση των στρατηγικών ρύθµισης του συναισθήµατος
• ανάπτυξη γνώσης για τους κανόνες επίδειξης των συναισθηµάτων
• ανάπτυξη γνώσης για το πως µπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικά συναισθήµατα,
ακόµα και αλληλοσυγκρουόµενα ή αµφίσηµα
• σταδιακή κατανόηση σύνθετων κοινωνικών συναισθηµάτων και συναισθηµάτων που
σχετίζονται µε την αυτοσυνειδησία (self-conscious emotions), όπως το συναίσθηµα
της ενοχής.
2.1.5.Πρώτη παιδική ηλικία (4-7 ετών)
Στην προσχολική ηλικία, το φανταστικό παιχνίδι µπορεί να λειτουργήσει ως µια πλατφόρµα
έκφρασης συναισθηµάτων και απάλυνσης συγκρούσεων και οδυνηρών συναισθηµάτων.
Συµβάλλει επίσης στη συναισθηµατική αυτορρύθµιση (Goleman: 462).
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Τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία κατανοούν τα συναισθήµατά τους και µπορούν να τα
ελέγξουν. ∆ρουν και συµπεριφέρονται µε βάση τους κοινωνικούς κανόνες τους οποίους και
εσωτερικεύουν. Αντιλαµβάνονται ότι πολλές φορές τα συναισθήµατα εξαρτώνται και από το τι
περιµένουµε από τον άλλον µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται να διακρίνουν τι νιώθει ένα άτοµο
και τι θέλει να δείξει στους υπόλοιπους. Εκφράζουν πιο σύνθετες συναισθηµατικές έννοιες όπως
υπερηφάνεια, ζήλια και νιώθουν πιο συχνά τα συναισθήµατα της υπερηφάνειας και της ενοχής
σε αντίθεση µε το συναίσθηµα της ντροπής που ένιωθαν όταν ήταν νήπια11. Η ανοχή του
συναισθήµατος της απογοήτευσης είναι πιο έντονη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρχίζουν
να καταπιέζουν τα συναισθήµατά τους µε αποτέλεσµα να δείχνουν ότι δεν αναστατώνονται.
Το παιδί αντιµετωπίζει συνθετότερες προκλήσεις, οπότε καλείται να ρυθµίσει και να
ελέγξει αποτελεσµατικότερα τα συναισθήµατα του. Τα παιδιά αποκαλύπτουν βαθιά
συναισθήµατα µέσα από το φανταστικό παιχνίδι. Πάνω στο παιχνίδι, το παιδί προβάλλει τους
φόβους, τις ανασφάλειες και τις ανησυχίες του. Οι συχνότερα απαντώµενοι φόβοι είναι ο φόβος
της έλλειψης δύναµης, της εγκατάλειψης, του σκοταδιού, του εφιάλτη, των γονεϊκών
συγκρούσεων, του θανάτου. Οπότε ο γονιός οφείλει να παρατηρεί προσεκτικά τα παιχνίδια
‘προσποίησης’ των παιδιών (Gottman: 232-240).
2.1.6. Μέση παιδική ηλικία (8-12 ετών)
Τα παιδιά στη µέση παιδική ηλικία κατανοούν την πολυπλοκότητα των συναισθηµάτων και
τις αιτίες που τα προκαλούν. Η συναισθηµατική τους κατάσταση επηρεάζεται από διάφορους
παραµέτρους τις οποίες και αναγνωρίζουν. Επιπλέον κατανοούν πως τα άτοµα µπορεί να
αισθάνονται διαφορετικά σε διαφορετικές καταστάσεις, πως τα συναισθήµατα τους µπορεί να
επηρεάζονται από το αποτέλεσµα στο οποίο καταλήγουν και πως η χρονική στιγµή εµφάνισης
ενός συναισθήµατος παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο αντίδρασής τους. Η ενσυναίσθηση
βιώνεται στην πλήρη της µορφή, δεν εκφράζουν µόνο τα συναισθήµατα του άλλου αλλά και τα
συµµερίζονται12.
Οι φόβοι και φοβίες κάνουν την εµφάνιση τους από την ηλικία των 11 ετών και πάνω, όπου
πραγµατοποιείται η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και των φίλων µε τη µετάβαση από το
δηµοτικό στο γυµνάσιο. Η δυσκολία έκφρασης αρνητικών συναισθηµάτων και η επιλογή
εξωτερίκευσης τους αποτελεί χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας. Ξέρουν πότε και σε ποιόν θα
εκδηλώσουν τα συναισθήµατά τους ελέγχοντας τους µορφασµούς του προσώπου τους ανάλογα
µε αυτόν που έχουν απέναντί τους (εκπαιδευτικό, συνοµήλικο), την θέση που κατέχει αυτός
(status), τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις µιας κατάστασης και τους κοινωνικούς κανόνες.
Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων όσο αφορά την έκφραση συναισθηµάτων γίνεται πιο
φανερή σ’ αυτήν την ηλικία. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα αγόρια αποφεύγουν να
εκφράσουν φόβο, δειλία ή πόνο για να µην χαρακτηριστούν ευαίσθητα ή ευάλωτα από τους
άλλους. Βέβαια η ιδιοσυγκρασία, τα ενδοατοµικά χαρακτηριστικά, ο βαθµός κοινωνικοποίησης,
οι αξίες κάθε οικογένειας, τα ατοµικά χαρακτηριστικά των γονέων, οι µεταξύ τους σχέσεις, οι
αντιλήψεις τους για τον ρόλο των δύο φύλων και η κοινωνικοοικονοµική τους προέλευση
επηρεάζει τις διαφορές ως προς την έκφραση των συναισθηµάτων µεταξύ των δύο φύλων. Όλα
τα συναισθήµατα εκφράζονται µε διαφορετικό τρόπο και συχνότητα µεταξύ των δύο φύλων13.
Οι αντιδράσεις αλλά και οι προσδοκίες των γονιών για τα παιδιά τους σε αυτήν την ηλικία
αλλάζουν καθώς οι γονείς σε όλους τους πολιτισµούς πιστεύουν τώρα ότι τα παιδιά τους είναι
πιο ικανά και υπεύθυνα. επίσης αλλάζουν οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν για να διορθώσουν
την κακή συµπεριφορά των παιδιών τους ενώ παράλληλα δείχνουν ιδιαίτερη σηµασία στην
επιτυχία των παιδιών τους στο σχολείο. Όπως αλλάζει η συµπεριφορά των γονιών αλλάζει και η
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12

9

συµπεριφορά των παιδιών τα οποία εκφράζουν πιο ανοιχτά το θυµό τους και διαφωνούν πιο
έντονα µε τους γονείς τους .
Η ιδανική προσέγγιση σε αυτήν την αναπτυξιακή φάση είναι το µοίρασµα των ευθυνών
µεταξύ γονιών και παιδιών .το µοίρασµα αυτό αποκαλείται συν-ρύθµιση και δοµείται πάνω στη
συνεργασία γονιών και παιδιών .απαιτεί από τους γονείς να επεξεργάζονται µεθόδους ελέγχου
καθοδήγησης και υποστήριξης των παιδιών τους. ένα άλλο βασικό στοιχειό αυτής της
προσέγγισης είναι ο ποιοτικός χρόνος που περνάνε οι γονείς µε τα παιδιά τους η σε βάθος
συζήτηση των οποίων θεµάτων προκύπτουν και η προσπάθεια εκ µέρους των γονιών να
‘ακουστούν’ ουσιαστικά τα συναισθήµατα των παιδιών τους . Επίσης τα παιδιά πρέπει να είναι
πρόθυµα να παρέχουν πληροφορίες στους γονείς τους για τις δραστηριότητες τους και τα
προβλήµατα τους. Όπως είναι εµφανές µια τέτοια ουσιαστική σχέση απαιτεί χρόνο και ειλικρινή
προσπάθεια για να αναπτυχθεί και να ευοδωθεί καθώς και παρόµοιες πρακτικές και στα
προηγούµενα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού.
2.1.7. Εφηβική ηλικία (άνω των 12 ετών)
Ο συναισθηµατικός τοµέας στην εφηβεία είναι ο πιο ασταθής λόγω των ορµονικών
στοιχείων που αναπτύσσονται και της σεξουαλικότητας. Κατά την πορεία ανάπτυξης της
ταυτότητας τους οι έφηβοι βιώνουν αντιφατικά συναισθήµατα και µεταπτώσεις. Εκφράζουν τα
συναισθήµατα τους ανάλογα µε τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς. Οι στενές σχέσεις
µε τους γονείς περιορίζονται και προσανατολίζονται πλέον προς τους συνοµηλίκους τους, που
αποτελούν κεντρικό σηµείο αναφοράς τους. Η ευαισθησία και η δυσκολία ανάπτυξης
κοινωνικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας µε τους συνοµήλικους τους οδηγεί στην αποµόνωση
και την µοναξιά. Οι συγκρούσεις στην οικογένεια είναι συχνές και τα βιώµατα έντονου άγχους
και αρνητικών συναισθηµάτων αποτέλεσµα αυτών. Στην εµφάνιση και την ένταση των
συναισθηµατικών µεταπτώσεων παίζει ρόλο και η ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού και το
περιβάλλον που µεγάλωσε.
Προς το τέλος της εφηβικής περιόδου ο έφηβος µπορεί µόνος του να ελέγξει και να
ρυθµίσει τις συναισθηµατικές του µεταπτώσεις ισορροπώντας τα συναισθήµατά του µε
αποτέλεσµα να οδηγείται στην συναισθηµατική ωρίµανση. Η αντιµετώπιση του άγχους που
είναι έντονη αυτήν τη περίοδο γίνεται µε τους µηχανισµούς της αποφυγής, της εκλογίκευσης και
της άρνησης.
2.2. Ο ρόλος της κληρονοµικότητας και του περιβάλλοντος
Η συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού είναι αποτέλεσµα τόσο κληρονοµικών όσο και
περιβαλλοντολογικών συνθηκών. Έρευνες έχουν δείξει πως τα βρέφη από την στιγµή της
γέννησής τους έχουν εγγενείς µηχανισµούς έκφρασης συναισθηµάτων που ακολουθούν
συγκεκριµένη πορεία. Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν βιολογικά καθορισµένες περιοχές εγκεφάλου
που ενεργοποιούν θετικές ή αρνητικές συναισθηµατικές περιοχές. Είναι συνεπώς εγγενή εν
µέρει τα συναισθήµατα που αναπτύσσει το βρέφος στην προσπάθεια του να επικοινωνήσει µε το
περιβάλλον του (κλάµα, δυσφορία, θυµός).
Από την άλλη, το περιβάλλον παίζει και αυτό τον δικό του ρόλο στην ανάπτυξη και στην
έκφραση των συναισθηµάτων. Το οικείο περιβάλλον όπου ζει και αναπτύσσεται και οι εµπειρίες
που αποκοµίζει µέσα από την συναναστροφή του µε τα κοντινά του πρόσωπα, επηρεάζουν τις
συναισθηµατικές εκδηλώσεις του παιδιού κατά την διάρκεια της ζωής του.
Πολλές έρευνες και µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν, έδειξαν πως πολλά από τα αρχικά
συναισθήµατα των βρεφών είναι έµφυτα καθώς όµως µεγαλώνουν και λόγω των εµπειριών που
αποκτούν αλλά και της αγωγής που λαµβάνουν από το περιβάλλον τους τείνουν να γίνουν
επίκτητα. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα που έγινε σε τυφλούς και απέδειξε πως τα τυφλά
παιδία στα πρώτα χρόνια της γέννησης τους εµφάνιζαν όλες τις συναισθηµατικές εκφράσεις που
εµφάνιζαν και τα βλέποντα παιδιά. Όλες όµως αυτές οι εκδηλώσεις ελαττώθηκαν µε την πάροδο
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του χρόνου επειδή δεν µπορούσαν οπτικά τουλάχιστον να λάβουν κάποια ανταπόκριση από τους
γονείς τους µε αποτέλεσµα να µειωθεί η συχνότητα εµφάνισης αυτών των εκδηλώσεων.
Εξάλλου πολλά από τα συναισθήµατα όπως χαρά, λύπη, θυµός, φόβος απαντώνται µε τον ίδιο
τρόπο σε πολλούς λαούς και πολιτισµούς ανά τους αιώνες κάτι που επιβεβαιώνει την ύπαρξη
έµφυτων συνθηµάτων. Αντίθετα οι διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου συναισθήµατος δηλώνουν
την επίδραση του περιβάλλοντος14.
2.3. Ανάπτυξη βασικών συναισθηµάτων.
Οι άνθρωποι µαθαίνουν να ελέγχουν τα συναισθήµατα τους και να τα εκφράζουν µε τρόπο
αποδεκτό από το κοινωνικό σύνολο. Οι τρόποι έκφρασης είναι ποικίλοι ανάλογα µε το πλαίσιο
στο οποίο εµφανίζονται και την εποχή. Από µικρή ηλικία τα παιδιά µαθαίνουν τρόπους
εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων τους από την οικογένεια. Η αναγνώριση των
συναισθηµάτων προηγείται της ανάλυσης και προσδιορισµού τους. Οι γονείς περιγράφοντας τα
συναισθήµατα των ίδιων και των άλλων προσώπων µαθαίνουν στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα
συναισθήµατα. Έρευνες έδειξαν ότι η λεκτική ποικιλία στη απόδοση των εκφράσεων
προσδιόρισε ανάλογα και την ποικιλία των συναισθηµάτων των παιδιών.
Για την διερεύνηση των συναισθηµάτων η µέθοδος που ακολουθείται αφορά την
παρατήρηση και την διάκριση των κινήσεων και συσπάσεων του προσώπου. Έχουν
προσδιοριστεί 27 σηµεία έκφρασης στο πρόσωπο, φρύδια, µέτωπο, µάτια, µύτη, µάγουλα και
στόµα. Τα διάφορα συστήµατα εκφράσεων προσώπου που έχουν αναπτυχθεί παρουσιάζουν
άλλοτε κοινά σηµεία και άλλοτε διαφοροποιούνται. Βασική αρχή αποτελεί ότι τα συναισθήµατα
ενεργοποιούν το νευρικό σύστηµα και κατά επέκταση προκαλούν σύσπαση των µυών του
προσώπου15.
Ο Darwin (1872/1995) ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε πως ορισµένα συναισθήµατα
εντοπίζονται σε όλους τους πολιτισµούς. Στην διαµόρφωση των συναισθηµάτων σηµαντικό
ρόλο παίζει ο πολιτισµός. Τα παιδιά µαθαίνουν έναν «πολιτισµό συναισθηµάτων» (emotion
culture) για το ποια συναισθήµατα επιτρέπει η κοινωνία να εκφραστούν και ποια όχι. Έτσι
γίνεται ένας διαχωρισµός ανάµεσα στα εγωκεντρικά και ετεροκεντρικά συναισθήµατα16.
Τα τέσσερα βασικά συναισθήµατα που εκδηλώνουν τα παιδιά είναι η χαρά, η λύπη, ο θυµός
και ο φόβος. Ειδικότερα, η χαρά είναι ένα συναίσθηµα που εκδηλώνεται σε όλο το ηλικιακό
φάσµα. Οι εκφράσεις της χαράς (κινήσεις µυών προσώπου, χειλιών και µατιών, λάµψη µατιών)
εντοπίζονται από τη βρεφική ηλικία. Το βρεφικό µειδίαµα προκαλείται αυθόρµητα και
αντανακλαστικά ώρες µετά τη γέννηση. Αντίθετα το πρώτο κοινωνικό χαµόγελο απαντάται στο
στενό συναισθηµατικό δεσµό παιδιού µητέρας. Αργότερα κατά τον 3ο µε 4ο µήνα η χαρά τους
εκφράζεται µε το γέλιο. Το γέλιο µπορεί να προκληθεί είτε µε απτικά ερεθίσµατα (άγγιγµα), µε
οπτικά ερεθίσµατα (µορφασµούς προσώπου), µε ακουστικά ερεθίσµατα (ήχοι). Έτσι µια
ποικιλία ερεθισµάτων µπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά σε µια ευχάριστη διάθεση17.
Η λύπη εµφανίζεται ως συνέπεια σωµατικών συµπτωµάτων πόνου, απόρριψης,
απογοήτευσης από την έλλειψη κάποιου αντικειµένου ή προσώπου και σε µεγαλύτερο βαθµό
εκδηλώνεται ως θλίψη λόγω διαζυγίου γονέων, ασθένεια ή θανάτου αγαπηµένου προσώπου.
Ακόµη και η γέννηση ενός αδελφού µπορεί να βιωθεί ως λύπη από το µικρό παιδί. Η λύπη είναι
αναµενόµενη σε καταστάσεις απώλειας. Η παρατεταµένη λύπη µπορεί να αναστείλει την
γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Εκφράζεται µε κλάµατα, θρήνους, διαταραχές
ύπνου ή διατροφής και δείγµατα προσκόλληση σε κάποιον ενήλικα18.
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Το συναίσθηµα του θυµού είναι ένα αρνητικό συναίσθηµα που εντοπίζεται από την βρεφική
κιόλας ηλικία και εκδηλώνεται όταν νιώσουν πόνο, δεχτούν επίθεση και µαταίωση των
επιθυµιών τους. Η επιθετικότητα αποτελεί έναν από τους τρόπους έκφρασης του θυµού. Στα
βρέφη αρχικά εκφράζεται µε το κλάµα και έπειτα στην ηλικία των 4 µε 6 µηνών µε φωνές και
απότοµες κινήσεις. Ο θυµός στο 2ο έτος φθάνει στο µεγαλύτερο βαθµό εκδήλωσης του. Στο 3ο
έτος ο θυµός παίρνει τη µορφή επιθετικότητας και ανταπόδοσης µε λόγια ή πράξεις19.
Στα αρνητικά συναισθήµατα εντάσσεται και το συναίσθηµα του φόβου. Ο φόβος είναι το
αποτέλεσµα της ανασφάλειας που νιώθουν όταν κάποιος ή κάτι τους απειλεί. Ο φόβος οδηγεί το
άτοµο στην φυγή ενώ ο θυµός στην επίθεση. Ο φόβος εκδηλώνεται µε ποικίλους τρόπους όπως
ανήσυχο βλέµµα, τρέµουλο, κραυγή, προσέγγιση άλλου προσώπου κ.α. Τα αίτια ποικίλουν και
εξαρτώνται από την ένταση, το απροσδόκητο και τον κίνδυνο των ερεθισµάτων. Ο Bowlby
υποστήριξε πως οι φόβοι έχουν βιολογικό υπόστρωµα. Ήδη από τους πρώτους µήνες της ζωής
τους τα βρέφη αναπτύσσουν ένα έντονο φόβο για τα άγνωστα πρόσωπα. Τα αρνητικά
συναισθήµατα που το διακατέχουν είναι εµφανή όπως γρήγορη αναπνοή, κλάµα, ένταση,
ανησυχία και αποστροφή προσώπου.
Στην βρεφική ηλικία κυρίως φοβούνται τα άγνωστα πρόσωπα, το ξαφνικό, τους δυνατούς
ήχους, τις απότοµες κινήσεις, το δυνατό φως και τις σκιές. Στην προσχολική ηλικία οι φόβοι
αφορούν τα ζώα, τις φανταστικές ιστορίες, την µοναξιά, το σκοτάδι, τα όνειρα, τα φαντάσµατα,
το θάνατο και τα χτυπήµατα. Στην σχολική περίοδο φοβούνται την επιθετικότητα των άλλων
παιδιών, την τιµωρία στο σχολείο, τους χαµηλούς βαθµούς και την αποτυχία. Στην εφηβεία οι
φόβοι αφορούν κυρίως είτε τα φυσικά φαινόµενα (φωτιά, καταστροφές, σεισµοί κ.α.) είτε στις
κοινωνικές τους σχέσεις µε τους άλλους ή τον εαυτό τους. Εξάλλου είναι η περίοδος
διαµόρφωσης της ταυτότητας τους.
Η αντιµετώπιση του φόβου στην οικογένεια και η ανάπτυξη του συναισθήµατος της
εµπιστοσύνης, της πρωτοβουλίας και της αυτονοµίας παίζει σηµαντικό ρόλο. Βέβαια οι
υπερπροστατευτικοί ή αυταρχικοί γονείς επιδεινώνουν και ωθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη
φοβικών αντιδράσεων 20.
2.4. Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού.
Ο τρόπος συµπεριφοράς των γονιών στα παιδιά έχει βαθιά και διαρκή επίδραση στη
συναισθηµατική ζωή του παιδιού. Οι γονείς µε υψηλή συναισθηµατική νοηµοσύνη επηρεάζουν
ευεργετικά το παιδί. Το παιδί γίνεται αποδέκτης των συναισθηµατικών αλληλεπιδράσεων στην
οικογένεια (Goleman: 268). Η κατανόηση από το γονιό του κοινωνικού πλαισίου µέσα στο
οποίο εκδηλώνεται η συγκίνηση και το συναίσθηµα, ειδικά σε επεισόδια συγκινησιακών
εκρήξεων συµβάλλει θετικά (Dinkmeyer & Mckay: 45). Ειδικότερα, για να αναπτυχθεί υγιής
ασφαλής σχέση µεταξύ µητέρας-παιδιού θα πρέπει πέρα από την φροντίδα, την περιποίηση και
την ικανοποίηση των αναγκών του να υπάρχει η συναισθηµατική επαφή και αγάπη της µητρικής
στοργής. Η ποιότητα και όχι η ποσότητα της αλληλεπίδρασης φαίνεται να παίζει καθοριστικό
ρόλο. Η τρυφερότητα και η συναισθηµατική επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών είναι το
κλειδί για µια ασφαλή προσκόλληση. Η ύπαρξη ενός ζεστού οικογενειακού περιβάλλοντος,
συνεχούς και οµαλών διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ µητέρας παιδιού παίζει εξίσου
σηµαντικό ρόλο. Κάτι τέτοιο έχει παρατηρηθεί σε έρευνες που έχουν γίνει σε βρέφη που έχουν
µεγαλώσει σε ιδρύµατα µε πολλούς τροφούς ή σε βρέφη που έχουν στερηθεί τους γονείς τους21..
Η συγκινησιακή ωριµότητα είναι σχετική, ασταθής και ευµετάβλητη. Έχει διακυµάνσεις και
εξαρτάται από την περίπτωση. Οι ακόλουθες προϋποθέσεις την διευκολύνουν:
δηµοκρατικότητα, ελεύθερη έκφραση συναισθηµάτων, ετοιµότητα απέναντι στις νέες εµπειρίες
και κλίµα αµοιβαίου σεβασµού (Dinkmeyer & Mckay, 1980: 53-56).
19
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Ένας από τους παράγοντες που δρουν θετικά στην συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού
είναι η φοίτηση σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθµούς. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που
φοιτούν σε νηπιαγωγεία εκδηλώνουν πιο έντονα την πρωτοβουλία, την αυτονοµία, την
αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τα παιδιά που δεν φοιτούν. Το νηπιαγωγείο συνεπώς διευκολύνει
την προσαρµογή των παιδιών, την αυτονοµία και την αυτοέκφραση. Το ψυχολογικό κλίµα µέσα
στην τάξη παίζει σηµαντικό ρόλο στην συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού. Οπωσδήποτε η
γενικότερη συµπεριφορά, στάση, προσωπικότητα, σχέση, συνεργασία, επαφή που έχουν οι
νηπιαγωγοί µε τα παιδιά στην τάξη παίζει σπουδαίο ρόλο22.
Η Ainsworth διαπίστωσε πως βρέφη που µεγαλώνουν και µε τους δύο γονείς
παρουσιάζουν πιο ικανή κοινωνική και συναισθηµατική συµπεριφορά. Έχουν καλύτερη
κοινωνικο-συναισθηµατική ανάπτυξη από αυτά που αναπτύσσουν δεσµούς µόνο µε τον έναν
γονέα. Ο ρόλος του πατέρα εξακολουθεί να είναι σηµαντικός και µετά την βρεφική ηλικία. Ο
πατέρας χρησιµοποιώντας αρχικά φυσικά παιχνίδια όπως τέντωµα, τίναγµα, και αργότερα
αναλαµβάνοντας ρόλο συµπαίκτη συµβάλλει στην οµαλή συναισθηµατική ανάπτυξη του
παιδιού, δίνοντας µε την εκπαίδευση και την καθοδήγηση τα όρια και τους κανόνες για την
κοινωνικοποίησή τους23.
Οι σχέσεις µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας και συγκεκριµένα τα αδέλφια παίζει
σηµαντικό ρόλο. Φαίνεται να διαθέτουν διπλάσιο χρόνο να έρχονται σε επαφή µε τα αδέλφια
παρά µε τους γονείς τους. Τα συναισθήµατα που αναπτύσσονται είναι ανάµεικτα και αµοιβαία
αυτό οφείλεται στις κοινές εµπειρίες και τα βιώµατα. Εκεί βρίσκουν ασφάλεια και σιγουριά24.
Πέρα από τις καλές σχέσεις µε τα αδέλφια τους αλλά και η ανάπτυξη καλών σχέσεων µε τα
υπόλοιπα παιδιά που συναναστρέφονται επιδρά στην συναισθηµατική τους ανάπτυξη. Η θετική
συναισθηµατική αλληλεπίδραση παρατηρείται στην ευχάριστη επαφή µε τα άλλα παιδιά και
οδηγεί στην µεγαλύτερη οικειότητα, συντροφικότητα µεταξύ συνοµήλικων παιδιών. Στην
προσχολική περίοδο οι σχέσεις µε άλλα παιδιά διευρύνονται µπορεί να παρατηρηθεί,
διαφορετική συναισθηµατική σχέση και συµπεριφορά σε διαφορετικούς συνοµηλίκους25. Σ’
αυτήν την ηλικία τείνουν να µιµούνται τις συµπεριφορές των συνοµήλικων παιδιών τους και
ενισχύουν τη βοήθεια σε άλλους χρησιµοποιώντας, το γέλιο, τον έπαινο, τη φροντίδα. Πολλές
φορές µιµούνται τους άλλους για να έχουν την αποδοχή της οµάδας ή να κάνουν φίλους26.
2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού.
Η κακοµεταχείριση και η παραµέληση (Denham, 1998: 195-202) διαµορφώνει
συναισθηµατικά ασταθή παιδιά τα οποία επιδεικνύουν συναισθήµατα ντροπής, αγωνίας και
κατάθλιψης. ∆υσκολεύονται να κατανοήσουν τα συναισθήµατα των άλλων, αντιδρούν µε
οργισµένη επιθετικότητα ή θλιµµένη απόσυρση στη θλίψη των συνοµηλίκων. Παιδιά που
τυγχάνουν σωµατικής κακοποίησης ή παραµέλησης παρουσιάζουν συµπτώµατα µη οµαλής
συναισθηµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Τυχόν συναισθηµατική διαταραχή των γονιών διαταράσσει την τυπική πορεία της
συναισθηµατικής ανάπτυξης του παιδιού. Συνήθης περίπτωση είναι η καταθλιπτική µητέρα. Έτσι
διαµορφώνεται ένα συναισθηµατικό περιβάλλον όπου επικρατεί η θλίψη, η απελπισία και η
απόγνωση.
Άλλος παράγοντας είναι οι διαταραχές διασπαστικής συµπεριφοράς του παιδιού (disruptive
behavior disorder): Οι διαταραχές περιλαµβάνουν την αντιθετική διαταραχή και τη διαταραχή
συµπεριφοράς (oppositional defiant και conduct disorder αντίστοιχα). Η συναισθηµατική
εκφραστικότητα, οι αντιδράσεις στα συναισθήµατα των άλλων, η διαχείριση των ατοµικών
22
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συναισθηµάτων είναι ανώµαλη. Από αυτά τα παιδιά απουσιάζει το ενδιαφέρον για τα
συναισθήµατα των άλλων, η µεταµέλεια ή η ενοχή, επιρρίπτουν τις ευθύνες στους άλλους,
ευερεθιστότητα, ξεσπάσµατα θυµού, χαµηλός βαθµός ανοχής στην απογοήτευση και τη
µαταίωση µε συννοσηρότητα κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής.
Πολλά παιδιά που προέρχονται από βεβαρηµένο οικογενειακό περιβάλλον, που έχουν
πληγεί από διαζύγια, παραµέληση, φτώχεια, βρίσκονται σε καθεστώς συναισθηµατικής
αποστέρησης, µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται οι συναισθηµατικές τους ανάγκες. Ένα
διαζύγιο που έληξε µετά από έντονες και βίαιες συγκρούσεις των γονιών, επηρεάζει το παιδί που
βιώνει το σπάσιµο του συναισθηµατικού δεσµού µε το γονέα που φεύγει. Το άγχος του
αποχωρισµού, τα συναισθήµατα της απώλειας, του θρήνου και του θυµού είναι τόσο έντονα
παρόµοια µε αυτά που παρατηρούνται µετά τον θάνατο γονιού, αφού οι γονείς δεν µπορούν να
ανταποκριθούν στις συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών τους λόγω των δικαστικών
αγώνων27.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σχολείο µετατρέπεται σε νησίδα συναισθηµατικής προστασίας,
αδυνατώντας όµως να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο αυτό, λόγω της υποχρηµατοδότησης του
(Gottman: 39).
Ο οίκτος έχει καταστροφικές συνέπειες στο παιδί. Του µαθαίνουµε να υιοθετεί την ταυτότητα
του αδύναµου, του δειλού, του φυγόπονου, ενώ οφείλουµε να του διδάξουµε να αντιµετωπίζει τις
απογοητεύσεις σαν µέρος της ζωής (Dinkmeyer & Mckay 1980: 74). Έχουµε κληρονοµήσει µια
παράδοση υποτίµησης των συναισθηµάτων των παιδιών, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να χάνουν την
εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και σε εµάς (Gottman: 41).
Συχνά το παιδί κάνει αρνητική χρήση των συγκινήσεων για να επισύρει την προσοχή, να
ελέγξει καταστάσεις, να εκδικηθεί ή για να δικαιολογήσει την παθητικότητα του (Dinkmeyer &
Mckay: 46-48). Η συνδιαλλαγή µεταξύ γονιού και παιδιού εµπεριέχει ποικίλες συγκινήσεις.
Όµως συχνά οι γονείς αγνοούν το συναίσθηµα, δεν το ακούν. Οι γονείς συχνά είναι κακοί
ακροατές του συναισθήµατος που εκφράζει το παιδί και αυτό συµβάλλει αρνητικά στη
συναισθηµατική του ανάπτυξη (Dinkmeyer & Mckay: 43).
Η συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού προϋποθέτει την αρµονική συνύπαρξη των µελών
της οικογένειας, την επικοινωνία και την ύπαρξη ενός ήρεµου περιβάλλοντος µέσα στην
οικογένεια. Καταστάσεις που δηµιουργούν εντάσεις µέσα στην οικογένεια µπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την συναισθηµατική του ανάπτυξη.
Η ύπαρξη ενός σοβαρού προβλήµατος υγείας στην οικογένεια µπορεί να επηρεάσει την
συναισθηµατική κατάσταση ολόκληρης της οικογένειας28. Παιδιά µε χρόνιες ασθένειες ή
διάγνωση σοβαρής πάθησης παρουσιάζουν συναισθηµατικές αναταραχές τα ίδια και η
οικογένειά τους. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις σε γονείς και παιδιά που πάσχουν από χρόνιες
ασθένειες επιδεινώνεται µε την συχνή εισαγωγή και παρακολούθησή τους σε ιατρικά κέντρα και
νοσοκοµεία. Οι αποχωρισµοί από τους γονείς κατά την διάρκεια παραµονής του στο νοσοκοµείο
έχει ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί29. Αφού πολλές φορές οι γονείς φέρονται
υπερπροστατευτικά προς τα παιδιά τους µε αποτέλεσµα να µένουν εξαρτηµένα από τους γονείς
τους και να µην αποκτούν µια οµαλή κοινωνική ζωή µε φίλους και παρέες.
Επιπλέον οι συναισθηµατικές καταστάσεις µετά από περιπτώσεις υιοθεσίας τόσο για το ίδιο
το παιδί όσο και για τους γονείς που βιώνουν συναισθήµατα της αδυναµίας τους, µαταίωση της
ναρκισσιστικής τους επιθυµίας και συνέχιση του εαυτού τους µέσα από ένα δικό τους παιδί.
Είναι ένα κοµµάτι που επηρεάζει την συναισθηµατική τους ανάπτυξη30.
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3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Η συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου από την βρεφική ηλικία ως την ενήλικη ζωή
χαρακτηρίζεται από ποικιλοµορφία και πολυπλοκότητα. Ποικίλες θεωρητικές ερµηνείες και
έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί και διατυπωθεί από ερευνητές που ερµηνεύουν και αναλύουν
την φύση και την πορεία της συναισθηµατικής ανάπτυξης του ατόµου. Τέτοιες θεωρίες είναι η
θεωρία της συµπεριφοράς (Watson), η ψυχαναλυτική θεωρία (Jung, Adler, Erikson), η γενετικήγνωστική θεωρία (Piaget) και η θεωρία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Goleman).
3.1. Η θεωρία της συµπεριφοράς του Watson.
Ο Watson Αµερικανός ψυχολόγος βασισµένος στα πειράµατα του Pavlov και στην κλασική
θεωρία των εξαρτηµένων ανακλαστικών συνέδεσε την αντίδραση µε την ύπαρξη ενός
επαναλαµβανόµενου ερεθίσµατος εισάγοντας την θεωρία της συµπεριφοράς (Behaviorism). Την
θεωρία του αυτή την µετέφερε και την εφάρµοσε στις συναισθηµατικές καταστάσεις που βιώνει
ο άνθρωπος. Με το γνωστό σ’ όλους πείραµά του µε τον Albert, 11µηνών έδειξε πως ο φόβος
είναι αποτέλεσµα µάθησης. Μέσα από τις αντιδράσεις του παιδιού κατέληξε στο συµπέρασµα
πως τα συναισθήµατα που αναπτύσσει το άτοµο εξαρτώνται από τα ερεθίσµατα που ενυπάρχουν
στο περιβάλλον του κατά την διάρκεια της ανάπτυξής του. Συνεπώς αντικείµενα που συνδέονται
µε ευχάριστα γεγονότα προκαλούν ευχάριστα συναισθήµατα διαφορετικά αρνητικά γεγονότα
µας δηµιουργούν δυσάρεστα συναισθήµατα µε αποτέλεσµα να τα αποφεύγουµε και
αποµακρυνόµαστε από αυτά31.
3.2.H θεωρία της ψυχανάλυσης των Freud, Jung, Adler και Erikson.
Οι κυριότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν στον χώρο της Ψυχανάλυσης για την
συναισθηµατική ανάπτυξη είναι η ψυχαναλυτική θεωρία του Sigmund Freud, η Αναλυτική
θεωρία του C.Jung, η Ατοµική θεωρία του A.Adler και η Βιοκοινωνική θεωρία του E.Erikson.
Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία του Freud το βρέφος στην αρχή της ζωής του δεν
έχει συναισθήµατα. Τον 2ο-3ο µήνα όταν αναπτύσσονται οι λειτουργίες του Εγώ (αντίληψη,
µνήµη, λογική σκέψη, αυτογνωσία) αναπτύσσονται και τα συναισθήµατα ενοχής, υπερηφάνειας,
ντροπής. Το Εγώ λαµβάνει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συναισθηµάτων. Μέχρι εκείνη
την στιγµή οι συναισθηµατικές καταστάσεις που βιώνει το βρέφος βρισκόταν στο ασυνείδητο σε
αδιαφοροποίητη µορφή. Ο Freud παρά τις αµφισβητήσεις που δέχτηκε από διάφορους
επιστήµονες ήταν αυτός που διατύπωσε τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόµου
τονίζοντας ότι ο έρωτας είναι το εντονότερο συναίσθηµα που διακατέχει το παιδί κατά την
ανάπτυξη του.
Η Αναλυτική θεωρία του Jung δέχεται κάποια από τα σηµεία της θεωρίας του Freud και
υποστηρίζει την ύπαρξη του συνειδητού και ασυνείδητου µέρους της ψυχικής δοµής του
ατόµου. Το ασυνείδητο χωρίζεται στο προσωπικό και κοινωνικό ασυνείδητο από τα οποία
προκύπτουν δύο τύποι ο εσωστρεφής και ο εξωστρεφής. Αυτοί οι τύποι ανάλογα µε το ποια
λειτουργία (νόηση, συναίσθηµα, αντίληψη, ενόραση) υπερισχύει διαµορφώνονται οι αντίστοιχοι
τύποι. Ο εσωστρεφής διανοητικός, συναισθηµατικός, αντιληπτικός, ενορατικός και ο
εξωστρεφής διανοητικός, συναισθηµατικός, αντιληπτικός, ενορατικός τύπος. Όλοι οι τύποι
κυριαρχούνται από έντονα συναισθήµατα µε την διαφορά πως ο εσωστρεφής δεν τα εκδηλώνει
ενώ ο εξωστρεφής τα εκδηλώνει.
Η Ατοµική θεωρία του Adler βασίστηκε στην άποψη ότι το άτοµο από την στιγµή της
γέννησης του επιδιώκει την κοινωνική αναγνώριση και την επικράτηση έναντι των συνοµηλίκων
του. Αυτό τον οδηγεί στην βίωση θετικής εικόνας για τον εαυτό του (θετικό αυτοσυναίσθηµα).
Το συναίσθηµα αυτό αποτελεί και βασικό κίνητρο στην ζωή του. Αντίθετα το συναίσθηµα της
µειονεξίας µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεσή του (νευρώσεις). Έτσι
31
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οποιοδήποτε µειονέκτηµα εµφανιστεί οδηγεί το άτοµο στην αναπλήρωση του κενού ή την
µειονεξίας του µε την προβολή ενός θετικού στοιχείου της προσωπικότητας του. Τέτοιο
παράδειγµα είναι ο Beethoven ο οποίος παρόλο το µειονέκτηµά του, ήταν κωφός, απέδειξε το
µεγάλο του ταλέντο στην µουσική32.
Ο Erikson στο βιβλίο µε τίτλο « Η παιδική ηλικία και η κοινωνία » υποστηρίζει πως η
διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου ξεκινάει από πολύ νωρίς και φτάνει µέχρι τα
γηρατειά. Σε κάθε περίοδο της ζωής του το άτοµο περνά από «κρίσεις», εσωτερικές συγκρούσεις
τις οποίες καλείται να λύσει. Ο Erikson τις ονοµάζει κοινωνικο-συναισθηµατικές κρίσεις του
Εγώ. Κάθε στάδιο αποτελείται από ένα δίπολο συναισθηµατικών καταστάσεων αντίθετων
µεταξύ τους (Εµπιστοσύνη-∆υσπιστία, Αυτονοµία-Αµφιβολία, Πρωτοβουλία-Ενοχή, ΦιλοπονίαΚατωτερότητα, Ταυτότητα-Σύγχυση ρόλων, Οικειότητα-Αποµόνωση, ΠαραγωγικότηταΣτασιµότητα, Πληρότητα-Απελπισία). Μέσα από τα στάδια αυτά µπορούµε εύκολα να
αντιληφθούµε την πορεία της συναισθηµατικής ανάπτυξης του παιδιού33.
3.3. H γενετική-γνωστική θεωρία του Piaget.
Ο Piaget συνέδεσε στην θεωρία του τις γνωστικές και τις συναισθηµατικές λειτουργίες του
ατόµου. Αυτά συντελούν τα λεγόµενα ψυχογνωστικά σχήµατα που ενεργοποιούνται µε την
παροχή κατάλληλου ερεθίσµατος. Οποιαδήποτε πράξη πραγµατοποιείται από το άτοµο πάντα
εµπεριέχει συναισθηµατικά κίνητρα που µπορεί να οδηγήσουν αντίστοιχα στην επίτευξη ή µη
ενός γνωστικού ή συµπεριφοριστικού αποτελέσµατος. Τα συναισθήµατα λοιπόν δρουν µαζί µε
τις γνωστικές λειτουργίες και µετασχηµατίζονται µε το πέρασµα του χρόνου34.
3.4.H θεωρία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης του Goleman.
Η πρώτη επίσηµη αναφορά του όρου συναισθηµατική νοηµοσύνη έγινε από τους Mayer,
DiPaolo και Salovey (1990). Επειδή υπήρξε ασάφεια ως προς τον ορισµό που έδωσαν οι
Salovey και Sluyter (1997) επαναπροσδιόρισαν τον όρο και κατέληξαν στην ύπαρξη 4
δεξιοτήτων, της αντίληψης, της πρόσβασης, της κατανόησης και της ρύθµισης των
συναισθηµάτων35.
Ο όρος συναισθηµατική νοηµοσύνη θέλει να τονίσει την άµεση σχέση που υπάρχει µεταξύ
των γνωστικών λειτουργιών και του συναισθήµατος. Ο ίδιος ο Goleman στο βιβλίο του
«Συναισθηµατική νοηµοσύνη», υποστήριξε πως η επιτυχία στη ζωή δεν είναι απαραίτητα
συνάρτηση του δείκτη νοηµοσύνης του αλλά της ικανότητας για αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση,
αυτοέλεγχο, ενδιαφέρον και κατανόηση. Η έρευνα του έδειξε πως τα κυκλώµατα του εγκεφάλου
σχηµατίζονται από την παιδική κιόλας ηλικία όπου αναπτύσσουν τέτοιες δεξιότητες.
Η θεωρία του Goleman (1998) συνδέθηκε µε την θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του
Gardner (1983) κι όχι άδικα µια που κι αυτός ασχολήθηκε µε το θέµα των ενδοατοµικών και
διατοµικών σχέσεων των παιδιών µε τον εαυτό τους και τους άλλους.
Την σπουδαιότητα της συναισθηµατικής ανάπτυξης στην ζωή του ατόµου άνευ της οποίας
το άτοµο εµποδίζεται να επιτύχει σε επιµέρους δραστηριότητες τονίστηκε ιδιαίτερα µε την
θεωρία των αναγκών του Maslow. Σύµφωνα µε τον Maslow για να φτάσει το άτοµο στην
αυτοπραγµάτωση που είναι ο βασικός του στόχος πρέπει να ικανοποιήσει τις βασικές του
ανάγκες σε τροφή, νερό, στέγη και έπειτα τις συναισθηµατικές του ανάγκες. Να νιώσει ότι
ανήκει κάπου και ότι τον νοιάζονται και τον αγαπούν διαφορετικά δεν µπορεί να προχωρήσει
32
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ούτε στο στάδιο της αυτοπραγµάτωσης που είναι το τελικό στάδιο αλλά ούτε και αυτό της
µάθησης. Οι πνευµατικές του ανάγκες αναπτύσσονται αφού πρώτα ικανοποιηθούν οι
συναισθηµατικές του ανάγκες36.
4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. H ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ GOLEMAN
Ο Coleman υποστηρίζει ότι έχουµε δυο είδη νοηµοσύνης τη διανοητική και τη
συναισθηµατική. Η πορεία µας στη ζωή καθορίζεται από την ισόρροπη ανάπτυξη και των δυο
καθώς η διανοητική διάσταση δεν εξασφαλίζει την επιτυχία στον άνθρωπο όταν ο
συναισθηµατικός τοµείς δεν έχει αναπτυχθεί εξίσου ισόρροπα.( Coleman, 2000)
Με τον όρο «συναισθηµατική νοηµοσύνη» αναφερόµαστε στην ικανότητα του ατόµου να
κατανοεί τόσο τα δικά του συναισθήµατα όσων και των άλλων, να δηµιουργεί κίνητρα για τον
εαυτό του και να χειρίζεται σωστά τα συναισθήµατα του όσο και τις σχέσεις του µε τους άλλους
ανθρώπους. Ο όρος σαφώς περιγράφει δεξιότητες που είναι διαφορετικές αλλά και
συµπληρωµατικές µε την ακαδηµαϊκή γνώση δηλαδή τις καθαρά γνωστικές ικανότητες που
µετρώντας µε τον ∆είκτη Νοηµοσύνης. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι συναισθηµατική
νοηµοσύνη δεν σηµαίνει να εκφράζεις ανεξέλεγκτα τα συναισθήµατα σου η να εκδηλώνεις
ακριβώς ότι αισθάνεσαι αλλά να χειρίζεσαι ορθά τα συναισθήµατα σου ώστε να εκφράζονται
αποτελεσµατικά και µε τον κατάλληλο τρόπο.
Αυτά τα δυο είδη νοηµοσύνης αντανακλούν τη δραστηριότητα σε διαφορετικά τµήµατα του
εγκεφάλου .η νόηση βασίζεται αποκλειστικά στη λειτουργία του νευροφλοιού δηλαδή των πιο
πρόσφατα αναπτυγµένων τµηµάτων του εγκεφάλου ενώ τα συναισθηµατικά κέντρα εντοπίζονται
σε βαθύτερες περιοχές στον αρχαιότερο υποφλοιό (Cole, M., & Cole, S. 2002). Η
συναισθηµατική νοηµοσύνη έχει να κάνει ακριβώς µε αυτά τα κέντρα τα οποία βέβαια δεν
λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά σε συντονισµό µε τα διανοητικά κέντρα
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη µάς καθορίζει τις δυνατότητες που έχουµε ώστε να µάθουµε
τις πρακτικές δεξιότητες που βασίζονται στα πέντε στοιχεία της : την αυτοεπίγνωση, τα
κίνητρα συµπεριφοράς , την αυτορύθµιση , την ενσυναίσθηση και την ικανότητα στις σχέσεις µε
τους άλλους. Η συναισθηµατική ικανότητα µάς δείχνει πόσο από αυτό το δυναµικό το έχουµε
µεταφράσει σε ικανότητες σχετικές µε την εκπαίδευση η την εργασία.
Οι συναισθηµατικές ικανότητες είναι συγκροτηµένες σε οµάδες και η καθεµιά από αυτές
στηρίζεται σε µια κοινή βασική διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. κανένας άνθρωπος
δεν έχει αναπτύξει όλες τις ικανότητες στον έπακρο βαθµό αναπόφευκτα όλοι έχουµε ένα
προφίλ δυνατών και αδύνατων σηµείων.
Κατά τον Coleman οι διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι οι εξής:
ανεξάρτητες δηλαδή η καθεµιά συνεισφέρει µε τον δικό της τρόπο, αλληλοεξαρτώµενες η
καθεµιά επηρεάζει ως ένα βαθµό κάποιες άλλες ενώ υπάρχουν πολλές ισχυρές αλληλεπιδράσεις,
ιεραρχικές δηλαδή η µια οικοδοµούνε πάνω στην άλλη, αναγκαίες αλλά όχι ικανές: το να έχει
κανείς µια βασική ικανότητα συναισθηµατικής νοηµοσύνης δεν εγγυάται ότι θα αναπτύξει και
τις σχετικές δεξιότητες.
Προσωπικές Ικανότητες: καθορίζουν τον τρόπο χειρισµού του εαυτού µάς, α)
αυτοεπίγνωση: το να γνωρίζει κανείς την εσωτερική του κατάσταση τις προτιµήσεις του τα
προσωπικά του αποθέµατα να είναι σίγουρος για την αξία και τις ικανότητες του και να έχει
επαφή µε την διαίσθηση του, β)αυτορύθµιση: το να µπορεί κανείς να διαχειρίζεται την
εσωτερική του κατάσταση τις παρορµήσεις του και τα προσωπικά του αποθέµατα. Εδώ
εντάσσονται ο αυτοέλεγχος, η αξιοπιστία, η ευσυνειδησία, η προσαρµοστικότητα και η
καινοτοµία (το να αισθάνεται κανείς άνετα σε πρωτοποριακές ιδέες προσεγγίσεις και νέες
πληροφορίες), γ)κίνητρα συµπεριφοράς: οι συναισθηµατικές τάσεις που οδηγούν προς την
36
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επίτευξη των στόχων η την διευκολύνουν και εδώ εντάσσονται η τάση προς επίτευξη η
δέσµευση η πρωτοβουλία και η αισιοδοξία.
Κοινωνικές ικανότητες: καθορίζουν τη διαχείριση των σχέσεων. Εδώ εντάσσονται
ικανότητες όπως α) ενσυναίσθηση: επίγνωση των συναισθηµάτων των αναγκών και των
ανησυχιών των άλλων. Κατανόηση των συναισθηµάτων και της άποψης των άλλων, την
ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, τον σωστό χειρισµό της διαφορετικότητας (τη δηµιουργία
και τη καλλιέργεια ευκαιριών σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων), και την πολιτική αντίληψη
δηλαδή την αναγνώριση των συναισθηµατικών τάσεων µια οµάδας και ενδυνάµωση των
σχέσεων β) Κοινωνικές δεξιότητες όπως η επιρροή η επικοινωνία οι ηγετικές ικανότητες ο
χειρισµός διαφωνιών η καλλιέργεια δεσµών η σύµπραξη και η συνεργασία καθώς και οι
οµαδικές ικανότητες
Συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να ρυθµίζεις τη διάθεση σου, να
χαλιναγωγείς τα πάθη σου, αντοχή στις απογοητεύσεις, αισιοδοξία, ενσυναίσθηση (Goleman:
67). Κατά το Σάλοβι, η συναισθηµατική νοηµοσύνη περιλαµβάνει τους εξής άξονες: 1. γνώση
των συναισθηµάτων µας, αυτεπίγνωση, συναισθηµατική αυτοπαρατήρηση και ενδοσκόπηση, 2.
συναισθηµατικός έλεγχος, 3. εξεύρεση κινήτρων, αυτοκυριαρχία, δηµιουργικότητα, 4.
αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων, ενσυναίσθηση, 5. χειρισµός σχέσεων, η τέχνη των
διαπροσωπικών σχέσεων (Goleman: 78-79). Άλλες παράµετροι της συναισθηµατικής
νοηµοσύνης είναι η εναρµόνιση, δηλαδή µια µετα-ενσυναίσθηση (όταν κατανοούµε ότι ο άλλος
µας αντιµετωπίζει µε ενσυναίσθηση και ανταποδίδουµε), η άφοβη εκδήλωση των
συναισθηµάτων µας, η εκφραστικότητα και η µεταδοτικότητα (Goleman: 170-171).
Η σωστή διαπαιδαγώγηση απαιτεί κάτι παραπάνω από τη διάνοια. Απαιτεί και συναίσθηµα.
Συναισθηµατική νοηµοσύνη πρέπει να διαθέτουν και οι γονείς και τα παιδιά. Τότε, οι γονείς
έχουν επίγνωση των συναισθηµάτων των παιδιών, έχουν ενσυναίσθηση. H συναισθηµατική
νοηµοσύνη επιτρέπει στα παιδιά να ελέγχουν τις παρορµήσεις τους, να αναβάλλουν για
αργότερα την ικανοποίηση τους, να κατανοούν τα σήµατα που εκπέµπουν οι άλλοι άνθρωποι και
να είναι πιο δυνατά απέναντι στις διακυµάνσεις της ζωής. Άλλωστε τα περισσότερα
συναισθηµατικά µαθήµατα τα παίρνουν από το οικογενειακό περιβάλλον (Gottman : 28)
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη των παιδιών καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την
ιδιοσυγκρασία, αλλά συνδιαµορφώνεται και από τις αλληλεπιδράσεις µε το γονεϊκό περιβάλλον.
Όσο το παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα βρίσκεται υπό διαµόρφωση, οι συναισθηµατικές
εµπειρίες του παιδιού συµβάλλουν κατά πολύ στη δόµηση της συναισθηµατικής του
νοηµοσύνης (Gοttman: 52-53).
5. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ.
5.1 Η Συναισθηµατική µάθηση.
Ένα σύνολο συναισθηµάτων υπάρχουν στον άνθρωπο από την στιγµή της γέννησης του έως
τον θάνατο. Τα συναισθήµατα διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία που βρίσκεται το άτοµο
και παρατηρούνται αντίστοιχες συναισθηµατικές αντιδράσεις. Οι σχέσεις µεταξύ της
συναισθηµατικής εµπειρίας και έκφρασης των συναισθηµάτων µεταβάλλεται ανάλογα µε την
γνωστική και κινητική του ανάπτυξη.37
5.1.1 Η ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης.
Προϋπόθεση της ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου είναι η ικανότητα της
αντίληψης της εικόνας του εαυτού του. Oι βασικοί παράµετροι που απορρέουν από την έννοια
αυτή είναι η αυτογνωσία, η αυτοεκτίµηση και η αυτορρύθµιση.
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5.1.2.Η αυτογνωσία.
Αναλύοντας την λέξη θα δούµε πως αναφέρεται στην γνώση που έχει το παιδί για τον εαυτό
του και προϋποθέτει την κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο κινείται και
αναπτύσσεται. Σύµφωνα µε τον Selman η ανάπτυξη της αυτογνωσίας έχει µια εξελικτική πορεία
µε βάση την ηλικία του ατόµου. Στην παιδική ηλικία µπορούν να διακρίνουν τα συναισθήµατα
και τα κίνητρα από την συµπεριφορά κάποιου. Τα στάδια είναι κοινά σε οποιοδήποτε
πολιτιστικό περιβάλλον. Κάθε άτοµο αναπτύσσει ένα εσωτερικό σχήµα του εαυτού του το οποίο
και οικοδοµείται από το ίδιο το άτοµο µε τις νέες πληροφορίες που αποκτά για τον εαυτό του
κάθε φορά. Tα παιδιά ήδη από την ηλικία των 2 ετών δείχνουν να γνωρίζουν βασικά
χαρακτηριστικά του εαυτού τους.
5.1.3.Η αυτοεκτίµηση
Η αυτοεκτίµηση αναφέρεται σε παραµέτρους που αφορούν την γνώµη που έχουν για τον
εαυτό τους τα παιδιά. Καθώς µεγαλώνουν αρχίζουν να συναναστρέφονται µε τους συνοµήλικους
και να παρατηρούν τις ικανότητες των άλλων και τις δικές τους. Έτσι εκτιµούν και αξιολογούν
τις δυνατότητες τους έναντι των υπολοίπων. Βέβαια η αυτοεκτίµηση είναι το τελικό
συµπέρασµα στο οποίο φτάνει το άτοµο για τον εαυτό του. Με λίγα λόγια η αυτοεκτίµηση
αφορά τις ικανότητες, τις αδυναµίες, τις συναισθηµατικές αντιδράσεις, τα θετικά και τα
αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους.
Όσο αφορά το χώρο του σχολείου έρευνες έδειξαν ότι τα κορίτσια στηρίζουν την σχολική
τους αυτοαντίληψη στην συµπεριφορά που επιδεικνύουν µέσα στην τάξη ενώ τα αγόρια στην
σχολική τους επίδοση. Μια υψηλή σχολική αυτοαντίληψη φέρει θετικά αποτελέσµατα στην
αυτοεκτίµηση του παιδιού. Σ’ αυτό φυσικά παίζει ρόλο και ο εκπαιδευτικός που θα πρέπει να
προσαρµοστεί και να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών ανάλογα µε την
ηλικία στην οποία βρίσκονται.
Ο πρώτος που µίλησε για την αυτοαντίληψη ήταν ο James, που διέκρινε δύο στοιχεία του
εαυτού το «Εγώ» και το «Εµένα». Η αυτοαντίληψη διαφέρει από την αυτοεκτίµηση, η πρώτη
αναφέρεται στη γνωστική πλευρά της αυτογνωσίας ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην
συναισθηµατική πλευρά του ατόµου και το βαθµό αξιολόγησης του εαυτού του. Η
αυτοαντίληψη διαµορφώνεται εξελικτικά καθώς το παιδί µεγαλώνει. Ο ρόλος της οικογένειας,
του σχολείου, του πολιτισµικού πλαισίου του ατόµου, του φύλου και της ιδιοσυγκρασίας
παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση της αυτοαντίληψης38.
5.1.4.Η αυτορρύθµιση
Ο Thompson γράφει (Denham, 1998: 150): “H συναισθηµατική ρύθµιση περιλαµβάνει όλες
τις εγγενείς και εξωγενείς διαδικασίες που συµβάλλουν στον έλεγχο, την αξιολόγηση και την
τροποποίηση των σ αντιδράσεων και ειδικότερα της έντασης και της χρονικής τους διάστασης,
προκειµένου να επιτευχθούν ατοµικοί στόχοι.”
Η συναισθηµατική αυτορρύθµιση βρίσκεται στο σταυροδρόµι της εκφραστικότητας, της
κατανόησης και της κοινωνικοποίησης (Denham, 1998: 165-166). Σύµφωνα µε τον Thompson
(1990) υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους οι γονείς διαχειρίζονται τη σ ρύθµιση των
παιδιών:
α. µε άµεσες εντολές και οδηγίες, µέσω ενός καθοδηγητικού ρόλου προσπαθούν να µεταδώσουν
στα παιδιά τις οικογενειακές και πολιτισµικές νόρµες σχετικά µε την αποδεκτή ή µη έκφραση
των συναισθηµάτων. Υπάρχει δηλαδή συχνά ένας ασφυκτικός κλοιός κοινωνικής καταπίεσης
που παρεµποδίζει την ελεύθερη έκφραση των συναισθηµάτων, β. Προτείνουν σαφή µέσα
εκτέλεσης της συναισθηµατικής ρύθµισης, γ. ∆ιαχειρίζονται την πληροφορία που παρέχεται στα
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παιδιά σχετικά µε εν δυνάµει συναισθηµατικά συµβάντα. Με στόχο την ελαχιστοποίηση του
στρες, παραλείπουν ή αποφορτίζουν την πληροφορία.
Η αυτορρύθµιση ισοδυναµεί µε έλεγχο και ορθή έκφραση των συναισθηµάτων, εκδήλωση
αυτών στην κατάλληλη ένταση, περιβάλλον και χρόνο. Η αυτορρύθµιση διέρχεται µια
αναπτυξιακή πορεία και απαιτεί οριοθέτηση από το οικογενειακό περιβάλλον. Η αυτορρύθµιση
αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να ρυθµίζει από µόνο του την συµπεριφορά του
ανάλογα τις εκάστοτε συνθήκες. Η αυτορρύθµιση της συµπεριφοράς είναι ένα βασικό εφόδιο
για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών και αυτό γιατί η ύπαρξη του
χαρακτηριστικού αυτού προσδίδει σταθερότητα και ηθική αυτονοµία.
Ο αυτοέλεγχος συνεπώς αποτελεί βασική προϋπόθεση της αυτορρύθµισης και οι γονείς είναι
αυτοί που αρχικά ελέγχουν την συµπεριφορά του παιδιού (εξωτερικός αυτοέλεγχος) µέχρι να
εσωτερικεύσει και να αναπτύξει µόνο του τους µηχανισµούς αυτορρύθµισης (εσωτερικός
αυτοέλεγχος).
Η αυτορρύθµιση το πρώτο έτος καθορίζεται βιολογικά. Τα βρέφη χρησιµοποιούν τον
ανακλαστικό τρόπο δράσης σε ερεθίσµατα χωρίς να συνειδητοποιούν τις πράξεις τους.
Αργότερα όλες τους οι κινήσεις αποκτούν σκοπό και προσπαθούν να συµµορφωθούν µε τις
επιταγές των άλλων προσώπων. Το τρίτο έτος γίνεται εµφανής ο εσωτερικός αυτοέλεγχος όπου
δρα και αποφασίζει για τον εαυτό του µόνο του39.
5.2. Οι γονείς ως φορείς συναισθηµατικής µάθησης.
Οι αντιδράσεις των γονιών σε όλους τους τοµείς της ζωής του παιδιού και ιδιαίτερα απέναντι
στην επιτυχία και την αποτυχία θέτουν σε µεγάλο βαθµό τα θεµέλια της κοινωνικοποίησης του
παιδιού και διαµορφώνουν νοήµατα. Εδραιώνουν κανονιστικά πρότυπα και συµβάλλουν στη
διευκόλυνση της ερµηνείας συναισθηµατικών καταστάσεων (Denham, 1998: 31-32).
Η σχέση γονιού-βρέφους είναι πρωταρχικής σηµασίας. Η παρουσία ή η απουσία του γονιού
λειτουργεί ως καταλύτης για τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του βρέφους, καθώς και για την
αντιµετώπιση του ξένου. ∆ρα µεσολαβητικά µεταξύ βρέφους και περιβάλλοντος, ελέγχοντας την
ένταση του ηδονικού τόνου και της εσωτερικής διέγερσης, έτσι ώστε να µην υπερβαίνουν τα
ανεκτά όρια. Σε περίπτωση υπερβάσεων ο γονιός παρηγορεί και εξισορροπεί και παρεµβαίνει
για να αποκλιµακώσει την ένταση και να σταθεροποιήσει τη συµπεριφορική οργάνωση του
βρέφους. Μέσα από την οικεία, σταθερή και αξιόπιστη φιγούρα του, ο γονιός ενισχύει το
απόθεµα των κοινών θετικών συναισθηµάτων και γίνεται θεµατοφύλακας τους (Sroufe: 316320).
Είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος του γονιού στα πρώιµα στάδια της ρύθµισης της εσωτερικής
διέγερσης και του συναισθήµατος. Έτσι συναντά κανείς συχνά στη βιβλιογραφία τους όρους
‘αµοιβαία ρύθµιση’ ή ‘συνρύθµιση’. Ο γονιός κατευθύνει την αµοιβαιότητα και τη δυαδική
ρύθµιση, την οποία βιώνει το βρέφος εκ των υστέρων (Sroufe: 358-359).
Kατά την παιδική ηλικία οι γονείς είναι οι βασικοί φορείς αγωγής του παιδιού. Η εκδήλωση
των συναισθηµατικών τους καταστάσεων µειώνεται καθώς µεγαλώνει το παιδί. Στην εφηβική
ηλικία οι συναισθηµατικοί δεσµοί µε τους γονείς χαλαρώνουν αναπτύσσοντας έντονα την
ανάληψη πρωτοβουλιών και τη λήψη αποφάσεων. Οι σχέσεις µε τους γονείς αλλάζουν και
εµφανίζονται οι εσωτερικές συγκρούσεις40.
Η οικογένεια δρα στην διαµόρφωση της προσωπικότητας και της αυτογνωσίας του παιδιού.
Η αποδοχή και το ενδιαφέρον για τα επιτεύγµατά του παιδιού διαµορφώνουν τον
συναισθηµατικό του κόσµο. Η ύπαρξη θετικής ανατροφοδότησης από την πλευρά των γονιών
και η αναγνώριση των επιτυχιών ή της προσπάθειας που καταβάλει το παιδί είναι πολύτιµη.
Ο ρόλος του γονέα στην συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού ξεκινά από τα πρώτα χρόνια
της ζωής του. Η συναισθηµατική αλληλεπίδραση του βρέφους µε τους γύρω του ξεκινά από την
39
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Κακαβούλης, Α. (1997). ό.π., σσ. 191-210.
Κακαβούλης, Α. (1997). ό.π., σσ. 327-330.
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στιγµή της γέννησης του, µε την µητέρα του αφού αυτή είναι το πρώτο πρόσωπο που αντικρίζει
την στιγµή εκείνη41.
Ο ρόλος της µητέρας και της νηπιαγωγού είναι εξίσου σηµαντικός, αυτά τα δύο πρόσωπα
µπορούν να συµβάλλουν µε τον κατάλληλο τρόπο στην σταδιακή ανεξαρτησία του και στην
ανάληψη πρωτοβουλιών. Αρχικά µε τη µείωση της φυσικής επαφής, µε την χαλάρωση των
πλαισίων δράσης του και µε την λιγότερη επαφή µαζί του42.
5.3. Το σχολείο / ο εκπαιδευτικός ως φορέας συναισθηµατικής µάθησης.
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

.

Τα σύγχρονα πορίσµατα των ψυχολογικών και εκπαιδευτικών ερευνών επισηµαίνουν
την αναγκαιότητα για µια στροφή της εκπαίδευσης που θα βασίζεται εξίσου και στον
κοινωνικοσυναισθηµατικο τοµεα εάν όχι περισσότερο αλλά σε ίσες αναλογίες µε τον
νοητικό. Βασικός πυρήνας µιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι τα συναισθήµατα των παιδιών .η
ανάπτυξη και καλλιέργεια τους, η έκφραση της δηµιουργικότητας αλλά και η καλλιέργεια
των διαπροσωπικών σχέσεων .
Τα παραπάνω ευρήµατα δεν στηρίζονται µόνο σε σύγχρονες έρευνες . µεγάλοι
παιδαγωγοί υπογράµµισαν τη σηµασία των συναισθηµάτων π.χ ο Frobel ενθάρρυνε τα παιδιά
να εξωτερικεύουν τα συναισθήµατα τους ενώ ο Dewey θεωρούσε πως η συναισθηµατική
ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί βασικό συστατικό µια δηµοκρατικής κοινωνίας και
εκπαίδευσης.( Ντολιοπουλου, 2000 )
Αργότερα δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην νοητική ανάπτυξη µε συνέπεια να
παραγκωνιστεί η συναισθηµατική ανάπτυξη στην οποία δόθηκε εκ νέου έµφαση όταν στην
δεκαετία του ’70 άρχισαν να αναπτύσσονται ανοιχτά προγράµµατα εκπαίδευσης
Στη σηµερινή εποχή δίνεται µεγάλη έµφαση στα προγράµµατα προσχολικής και
σχολικής αγωγής στη συναισθηµατική ανάπτυξη και αυτό διότι όπως είναι πλέον ευρέως
γνωστό τα συναισθήµατα επηρεάζουν την ανάπτυξη του ατόµου αλλά και πιο συγκεκριµένα
επιδρούν στη µάθηση καθορίζουν τη συµπεριφορά και παίζουν καταλυτικό ρολό στις
διαπροσωπικές σχέσεις και στην δηµιουργία της αυτοεικονας του ατόµου( Colemman ,
2000)
Στη διαµόρφωση των παραπάνω θέσεων έπαιξαν καταλυτικό ρολό οι θεωρίες των
Gardner και Colemman
ΘΕΩΡΙΑ GARDNER
.
Πιο
συγκεκριµένα ο Gardner στη θεωρία του για την πολλαπλή νοηµοσύνη( Ντολιοπουλου,2005)
αναφέρετε σε δυο είδη νοηµοσύνης που σχετίζονται µε τα συναισθήµατα α) την
ενδοπροσωπικη η ενδοπροσωπικη νοηµοσύνη δηλαδή την ικανότητα κατανόησης του εαυτού
µε σκοπό την προσαρµογή του ατόµου στο περιβάλλον και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις
αυτού η µε αλλά λόγια την αυτορυθµισση του εαυτού(Κωσταριδου-Ευκλεδη,2005),β) την
διαπροσωπική νοηµοσύνη την ικανότητα δηλαδή του ατόµου να κατανοεί τα συναισθήµατα
τα κίνητρα τις προθέσεις και τη συµπεριφορά των άλλων ατόµων µε βασικό στόχο την
επικοινωνία και την συνεργασία µαζί τους .αυτού του είδους η νοηµοσύνη σχετίζετε τόσο µε
την λεκτική όσο και µε την µη λεκτική κατανόηση των άλλων . τα παιδιά που την διαθέτουν
µαθαίνουν καλυτέρα όταν έρχονται σε επαφή µε τους άλλους και συνεργάζονται µαζί τους.
Ο Gardner δεν είναι οπαδός της ‘ολικής ευφυΐας’ δηλαδή το άθροισµα όλων των
µορφών νοηµοσύνης , πιστεύει ότι λόγω εξάσκησης ,κληρονοµικότητας ,η της συνεχούς
αλληλεπίδρασης όλων αυτών των παραγόντων ορισµένα άτοµα µπορούν να αναπτύξουν
κάποια είδη νοηµοσύνης περισσότερο από κάποια αλλά . κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικούς
41
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Κακαβούλης, Α. (1997). ό.π., σσ. 215-217.
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21

συνδυασµούς νοηµοσύνης οι οποίοι ενεργοποιούνται ανάλογα µε την ιστορία και το
κοινωνικοπολιτισµικο πλαίσιο.
Παρόλο που η θεωρία του Gardner επιβεβαιώνετε από αρκετές εµπειρικές αποδείξεις
ωστόσο δεν έχουν ακόµα δοκιµαστεί µε αρκετά πειράµατα στη σχολική πραγµατικότητα

 ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ:
Τα τελευταία χρονιά όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά προγράµµατα δίνουν έµφαση
στη συναισθηµατική αγωγή και οι κυριότεροι στόχοι τους είναι: α)η κατανόηση των
συναισθηµάτων των ιδίων των παιδιών β)η έµφαση στη συναισθηµατική σχέση παιδαγωγούπαιδιών γ)η επιλογή δραστηριοτήτων που να λαµβάνουν υποψιών τους τις συναισθηµατικές
ανάγκες των παιδιών δ)την ανάπτυξη θετικών συναισθηµατικών καταστάσεων στα πλαίσια
ενός υγιούς παιδαγωγικού πλαισίου.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
Παράλληλα τη στροφή τόσο των προγραµµάτων όσο και των στάσεων των παιδαγωγών
προς τη συναισθηµατική αγωγή υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις στις απόψεις των
τελευταίων ως προς το πόσο µπορούν τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήµατα τους αλλά
και να εκτίθενται σε διαφορά γεγονότα που τους προκαλούν έντονα συναισθήµατα . κάποιοι
από τους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την συναισθηµατική ανάπτυξη των
παιδιών αναφέρονται παρακάτω:
Α) η ωρίµανση του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήµατος
Β) οι ατοµικές διαφορές
Γ) το φύλο
∆) οι µη φυσιολογικές αναπτυξιακές καταστάσεις π.χ. ο αυτισµός.
Ε) Η ανάπτυξη στους υπολοίπους τοµείς
ΣΤΑ) Το οικογενειακό περιβάλλον και οι ενδοοικογενειακες σχέσεις
Η) Οι επιρροές του κοινωνικοπολιτισµικου πλαισίου καθώς κάποια πλαίσια επηρεάζουν την
εκφραση των συναισθηµάτων π.χ. στην Κορέα αποθαρρύνεται η έκφραση των
συναισθηµάτων
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΥ
Αυτήν την προσέγγιση καταλυτικό ρολό παίζει η ένθερµη σχέση του/της παιδαγωγού µε
τα παιδιά καθώς η/ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο για τα παιδιά ,δέχεται τα
συναισθήµατα τους και τους ενθαρυννει να τα εκφράσουν ενώ παράλληλα τους παροτρύνει
να κατανοήσουν τα συναισθήµατα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των άλλων παιδιών
Οι δραστηριότητες που επιλεγεί ο/η παιδαγωγός ενθαρυννουν τα νήπια να
εξωτερικεύσουν συναισθηµατικές καταστάσεις και µέσα από την αλληλεπίδραση τους µε την
υπόλοιπη οµάδα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση σιγουριά και θετική εικόνα για τα υπόλοιπα
µέλη της τάξης. το παραπάνω δεν σηµαίνει βέβαια πως όλες οι δραστηριότητες που
λαµβάνουν χωρά σχετίζονται µε τα συναισθήµατα αλλά η έµφαση που δίνεται σε αυτά
βοηθοί στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή τούγια παράδειγµα δραστηριότητες που φαίνεται
να σχετίζονται αποκλειστικά µε τον γνωστικό τοµεα Αυτήν την προσέγγιση συνδέονται µε
συναισθηµατικές εµπειρίες που έχουν νόηµα για τα παιδιά π.χ. τα νήπια φτιάχνουν τις δικές
τους ιστορίες γύρω από θέµατα που τους ενδιαφέρουν η ‘γραφούν’ µε το δικό τους τρόπο πως
αισθάνονται µια δεδοµένη στιγµή. Άλλες πιθανές δραστηριότητες που βοηθούν στην
κατανόηση των συναισθηµάτων των παιδιών είναι η συζήτηση µε τα παιδιά γύρω από
γεγονότα που µπορεί να τα κάνουν θλίψη θυµό χαρά η απογοήτευση .τα παιδιά µπορούν να
παρατήσουν µε διαφόρους τρόπους το πώς νιώθουν π.χ. µε ζωγραφική ,µέσω κούκλας, η
δραµατοποιώντας κάτι που αισθάνονται η ένα γεγονός που βιώσαν αναλαµβάνοντας κάθε
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φορά διαφορετικούς ρόλους έτσι ώστε να βιώσουν πολύπλευρα το γεγονός και να ‘µπουν’
στη θέση των άλλων. Άλλες πιθανές δραστηριότητες είναι να ασχοληθούν τα παιδιά µε
κατασκευές που αφορούν συναισθήµατα η να ακουστούν ιστορίες που σχετίζονται µε αυτά.
για όλα τα παραπάνω το παιχνίδι αποτελεί ένα βασικό µέσο για να εκφραστούν τα παιδιά
αλλά και µέσω του οποίου νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση
Ένα επίσης πολύ βασικό κοµµάτι αυτής της προσέγγισης είναι ότι και η αξιολόγηση του
προγράµµατος και των παιδιών πραγµατοποιείτε σε θετικό κλίµα γεγονός που µειώνει το
άγχος καινό φόβο και από την άλλη αυξάνει τα θετικά συναισθήµατα αλλά και τη διάθεση
τους για µάθηση. Πέραν του γνωστικού τοµεα αξιολογείται και η συναισθηµατική ανάπτυξη
των νηπίων µέσω της συνεχούς παρατήρησης αλλά και µε τη συλλογή πληροφοριών από το
οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικο περιβάλλον των παιδιών
Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω είναι η δηµιουργία ενός
συναισθηµατικού ασφαλούς περιβάλλοντος για τα νήπια . για να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο
είναι βασικάo να υπάρχει µια σταθερότητα στο περιβάλλον τόσο όσων αφορά τα αντικείµενα
αλλά και όσων αφορά τη ροή του προγράµµατος .επίσης το περιβάλλον του σχολείου πρέπει
να εµπνέει σιγουριά στα παιδιά και να αντικατοπτρίζει την αποδοχή δηλαδή να περιλαµβάνει
φωτογραφίες των νηπίων και των οικογενειών τους αντικείµενα σχετικά µε τι
κοινωνικοπολιτισµικο πλαίσιο και να είναι διαρρυθµισµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Όλα τα παραπάνω συντελούν
στο να δηµιουργηθούν θετικά συναισθήµατα για το χώρο του σχολείου ενεργοποιώντας
παράλληλα τα κίνητρα για µαθηση. κατι που θεωρείται θεµελιώδους σηµασίας σύµφωνα µε
……………………(µπακιρτζής) : µαθαίνουµε µόνο ότι µάς συγκίνει. Η ενίσχυση δηλαδή
του συναισθηµατικού τοµεα έχει άµεση σχέση και µε την ενίσχυση του γνωστικού τοµεα
αφού όπως προαναφέρθηκε δεν αποτελούν δυο ξεχωριστούς ανεξαρτήτους πόλους.
ΘΕΩΡΙΑ GARDNER KAI ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ο ι οκτώ µορφές νοηµοσύνης σύµφωνα µε την Gardner είναι οι έξης)γλωσσική η
λεκτική β)λογικοµαθηµατικη γ)χωροαντιληπτικη δ)µουσική ε)σωµατικό-κιναισθητική
σ)διαπροσωπική και η)διαπροσωπική.
Σχετικά µε τη διδασκαλία ο Gardner θεωρεί ότι η πολλαπλή νοηµοσύνη µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως περιεχόµενο διδασκαλίας και ως τρόπος µετάδοσης αυτού του
περιεχοµενου.θεωρει επίσης ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να προωθούν την
ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς και όχι µόνο στις γλωσσά και στα µαθηµατικά . κατά τη
γνώµη του οι τοµείς που αγνοούνται περισσότερο στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης είναι
ο διαπροσωπικός και ο ενδοπροσωπικος εκείνοι δηλαδή που παίζουν καταλυτικό ρολό για
την συνεργασία και τις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας π.χ την εφαρµογή της µεθόδου
project.
Έτσι ο Gardner προτείνει ένα σχολείο µε επίκεντρο το παιδί δηλαδή τις ανάγκες και
τα ενδιαφέροντα του το οποίο θα περιλαµβάνει διαρκή αξιολόγηση. και αυτό διότι η πρώιµη
αναγνώριση των ικανοτήτων και των κλίσεων του παιδιού µπορεί να συντελέσει στην
περαιτέρω εξάσκηση τους ενώ από την άλλη πλευρά το ίδιο ισχύει και για την πρώιµη
αναγνώριση αδυναµιών του παιδιού οι οποίες µπορούν να προληφθούν και να
αντιµετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Βλέπουµε εδώ πως η θεωρία του GARDNER
εισάγει την έννοια τής πρώιµης παρέµβασης έτσι ώστε να βοηθηθεί ποικιλοτρόπως το παιδί
στην περαιτέρω ανάπτυξη του. Σε ένα σχολείο που θα λειτουργεί έτσι οι παιδαγωγοί πρέπει
να παραιτηθούν από την επιθυµία τους να τα δίνουν όλα έτοιµα στα παιδιά .άντ'αυτου πρέπει
να είναι σε θέση να παρέχουν ένα περιβάλλον πλούσιο σε συναισθήµατα έτσι ώστε να
δίνονται βατά παιδιά πολλές ευκαιρίας για να αναπτύξουν τις ικανότητες τους. Οι απόψεις
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αυτές συνάδουν µε εκείνες της βιωµατικής µάθησης και της γενικότερης προσέγγισης της
µάθησης του Ρετζιο Αιµιλία.
Ενδεικτικά θα αναφερθούµε σε µια τυπική µέρα που να βασίζεται σε αυτή τη
προσέγγιση. Τα παιδιά το πρωί ασχολούνται µα δραστηριότητες όπως η γραφή, η
ανάγνωση,, τα µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες κλπ µέσα από σχέδια εκπαιδευτικής δράσης
ενώ το υπόλοιπο µισό της ηµέρας επισκέπτονται την κοινότητα για περαιτέρω εξερεύνηση
και πειραµατισµό. ∆εν επισκέπτονται όµως µόνο τα παιδιά την κοινότητα αλλά και µέλη της
κοινότητας επισκέπτονται τακτικά το σχολείο για να τους δείξουν την τέχνη τους η το χόµπι
τους και να δουλέψουν µαζί µε τα παιδιά
Καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς κρατούν
σηµειώσεις από την παρατήρηση των παιδιών οι οποίες ανακεφαλαιώνονται σε µια έκθεση
για το παιδί στην οποία περιγράφονται οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του καθώς και
προτάσεις για το τι µπορεί να γίνει µε το συγκεκριµένο παιδί µε σκοπό να ενισχυθεί η
περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. .
Το νηπιαγωγείο είναι σηµαντικός σταθµός για την οµαλή µετάβαση του παιδιού από τον
οικείο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας σ’ ένα άγνωστο περιβάλλον. Ο ρόλος του
δασκάλου είναι πολύτιµος προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη συναισθηµατική
αποδέσµευση που θα το οδηγήσει στην κοινωνική αλληλεπίδραση µε τους γύρω του. Η µεταξύ
τους συνεργασία θα συνεχιστεί και στην µετέπειτα µετάβαση του από βαθµίδα σε βαθµίδα
καθώς µεγαλώνει.
Τα παιδιά όπως και όλοι µας κάποτε ερχόµαστε αντιµέτωποι µε δυσάρεστα συναισθήµατα
τα οποία επηρεάζουν την ψυχοσύνθεσή µας. Ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές θα πρέπει να
αναπτύξουν στρατηγικές ελέγχου των συναισθηµατικών µεταπτώσεων προκειµένου να
οδηγηθούν στην συναισθηµατική ωριµότητα. Η αποκάλυψη, η αντιµετώπιση και η ρύθµιση των
συναισθηµατικών εντάσεων είναι µια πρώτη προσέγγιση.
Πολλοί υποστηρίζουν πως η συναισθηµατική ανάπτυξη του νηπίου επηρεάζει την
συναισθηµατική του ευεξία κατά την διάρκεια της ζωής του. Φυσικά τα βιώµατα των παιδιών
µικρής ηλικίας παίζουν σηµαντικό ρόλο αλλά και το περιβάλλον που αναπτύσσεται γύρω του
εξίσου σηµαντικό. Λέγοντας περιβάλλον εννοούµε τους γονείς, τους δασκάλους, τους
συµµαθητές, τους συγγενείς και γενικότερα όποιον αλληλεπιδρά µε το παιδί.
Τα παιδιά πρέπει να µάθουν δεξιότητες προκειµένου να εκφράζουν και να δείχνουν τα
συναισθήµατά τους. Το σχολείο και µέσα από αυτό ο εκπαιδευτικός, µε την δηµιουργία
κατάλληλων προγραµµάτων που αφορούν την ακρόαση του άλλου, την ανταπόκριση στα
συναισθήµατα του, την ενσυναίσθηση, την διαχείριση των συναισθηµάτων και την
αλληλοϋποστήριξη, θα επιτύχει την προαγωγή της συναισθηµατικής και της ψυχικής του
υγείας43.
Οι συνοµήλικοι επηρεάζουν ψυχικά και συναισθηµατικά την µετέπειτα εµφάνιση
προβληµάτων στην ζωή των παιδιών. Η ανταλλαγή εµπειριών, η επικοινωνία και κοινές
ανησυχίες τους φέρνουν πιο κοντά συναισθηµατικά. Τα παιδιά επηρεάζονται τόσο από την
συναισθηµατική κατάσταση των γονέων, των εκπαιδευτικών όσο και των συνοµήλικων τους.
6. ΕΙ∆Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΤΥΠΟΙ ΓΟΝΕΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ.
∆ύο είναι οι µεγάλες κατηγορίες των γονιών, ανάλογα µε τη δεξιότητα τους στη διαχείριση
των συναισθηµάτων των παιδιών τους. Είναι οι συναισθηµατικοί µέντορες ή παιδαγωγοί και
αυτοί που αδυνατούν να καλλιεργήσουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη στα παιδιά. Η
δεύτερη οµάδα υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες: οι αποστασιοποιηµένοι, οι επικριτικοί ή
43
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αποδοκιµαστικοί και οι επιτρεπτικοί ή παραχωρητικοί. Οι αποστασιοποιηµένοι γονείς
αγνοούν τα συναισθήµατα και απαξιώνουν ειδικότερα τα αρνητικά συναισθήµατα του
παιδιού. Οι επικριτικοί γονείς στηλιτεύουν την έκφραση των αρνητικών σ του παιδιού και το
τιµωρούν ή το επιπλήττουν για αυτό. Τέλος, οι επιτρεπτικοί γονείς ναι µεν αφουγκράζονται
και συµπάσχουν, αλλά αδυνατούν να καθοδηγήσουν και να οριοθετήσουν τα παιδιά
(Gottmann : 30)
7.1 Οι αποστασιοποιηµένοι γονείς
Οι αποστασιοποιηµένοι γονείς χρησιµοποιούν περισπασµούς για να αναστείλουν τα
συναισθήµατα του παιδιού, γελοιοποιούν τα συναισθήµατα, τα χαρακτηρίζουν ως παράλογα,
φοβούνται για την απώλεια του συναισθηµατικού ελέγχου, νιώθουν αβεβαιότητα και
ανασφάλεια, υποβαθµίζουν τα γεγονότα, µεταθέτουν τη λύση του προβλήµατος στο µέλλον.
Οι γονείς αυτοί συχνά είναι παιδιά ψυχαναγκαστικών ή αδιάφορων γονέων (Gottman: 62-63)
7.2 Οι επικριτικοί γονείς
Oι επικριτικοί γονείς έχουν πολλά κοινά σηµεία µε τους αποστασιοποιηµένους. Θεωρούν τα
συναισθήµατα ως ένδειξη αδυναµίας, πιστεύουν ότι τα παιδιά πρέπει να είναι σκληρά,
επιθυµούν να συµµορφώνονται τα παιδιά µε την εξουσία, και να αποφεύγουν την έκφραση
αρνητικών συναισθηµάτων, τα οποία θεωρούν αντιπαραγωγικά και ανούσια. Θεωρούν την
έκφραση λύπης ως επιπολαιότητα (Gottman: 64). Οι επικριτικοί γονείς είναι προσβλητικοί
και απαξιωτικοί. Ισοπεδώνουν τα συναισθήµατα του παιδιού. Μετατρέπουν τις φορτισµένες
συναισθηµατικές καταστάσεις σε πεδίο επίδειξης ισχύος. ∆εν έχουν αυτοέλεγχο και
πιστεύουν ότι δεν πρέπει να χαραµίζεται η λύπη σε επιφανειακά θέµατα (Gottman: 71-74)

7.3 Οι παραχωρητικοί γονείς
Οι παραχωρητικοί ή επιτρεπτικοί γονείς παρηγορούν το παιδί, δεν προσπαθούν να
επιλύσουν το πρόβληµα ή να διδάξουν στο παιδί πώς να προσεγγίζει και να διαχειρίζεται τα
συναισθήµατα του (Gottman: 65). Είναι µπερδεµένοι, δυσκολεύονται να απεγκλωβιστούν
από την υπερβολική αγάπη προς τα παιδιά τους (Gottman: 76). Οι παραχωρητικοί γονείς
καταβάλλουν προσπάθειες να κατευνάσουν και να απαλύνουν τα αρνητικά συναισθήµατα του
παιδιού (Goleman: 269).

7.4 Οι γονείς – συναισθηµατικοί µέντορες
Οι συναισθηµατικοί µέντορες αφιερώνουν χρόνο στην ακρόαση, είναι ευαίσθητοι στα
µηνύµατα του παιδιού, προσφέρουν καθοδήγηση, δεν περιγελούν (65-66). Μοιάζουν µε τους
επιτρεπτικούς γονείς, όµως λειτουργούν ως οδηγοί των παιδιών στον κόσµο του
συναισθήµατος. Όλα τα συναισθήµατα είναι χρήσιµα. Οι γονείς αυτοί δεν διστάζουν να
αποκαλύψουν τα δικά τους συναισθήµατα. ∆εν φοβούνται την απολογία. Με της στάση τους
αυτή αµβλύνονται οι τριβές και οι συγκρούσεις (Gottman: 78-84). Οι συναισθηµατικοί
µέντορες βοηθούν τα παιδιά να κατονοµάσουν τα συναισθήµατα τους, επιτρέπουν σ’ αυτά να
βιώνουν τα συναισθήµατα τους, να δείχνουν σεβασµό, αλλά και να θέτουν και όρια
(Gottman: 32-33).

6.5.Ο συναισθηµατικός ρόλος του εκπαιδευτικού.
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Οι εκπαιδευτικοί είναι ισχυροί και ελκυστικοί φορείς κοινωνικοποίησης. ∆ιδάσκουν στα
παιδιά νέες δεξιότητες, κατευθύνουν το παιχνίδι τους, σχηµατίζουν ισχυρούς σ δεσµούς µαζί
τους. Στέλνουν σηµαντικά ρητά και άρρητα µηνύµατα σχετικά µε τον κόσµο των
συναισθηµάτων (Denham, 1998: 104).
Σύµφωνα µε τον Carl Rogers (1983) ο σεβασµός, η ενσυναίσθηση και η αυθεντικότητα
είναι τα τρία βασικά στοιχεία επικοινωνίας µε τον άλλον. «Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα
ενσυναίσθησης, αυθεντικότητας και σεβασµού που ο εκπαιδευτικός παρέχει στους µαθητές,
τόσο περισσότερα θα µάθουν».
Σεβασµός παρέχεται σε κάποιον όταν του αφιερώνεται χρόνος, δίνεται αµέριστη προσοχή,
µιλά χωρίς να διακόπτεται, ερωτάται και δεν κρίνεται. Η ενσυναίσθηση εκφράζεται σε κάποιον
όταν βιώνονται κοινές εµπειρίες, εκφράζονται συναισθήµατα και τέλος αυθεντικότητα
εκφράζεται σε κάποιον όταν µοιράζονται συναισθήµατα, υπάρχει ειλικρίνεια, δεν υπάρχει
προσποίηση-υπόσχεση χωρίς να µπορεί αυτό να τηρηθεί, υπάρχει συνέπεια σε αυτά που
λέγονται44. Αυτές είναι µερικές από τις στρατηγικές που µπορεί να ακολουθήσει ο
εκπαιδευτικός στο σχολείο.
Στην τάξη η ανάπτυξη της δεξιότητας της ακρόασης στους µαθητές είναι πολύτιµο στοιχείο
για την συναισθηµατική τους ανάπτυξη. Έρευνες έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί µιλούν
περισσότερο µέσα στην αίθουσα και οι µαθητές ακούν, σπάνια εκφράζουν την γνώµη ή τις
ιδέες τους. Η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης, τι έχει να µας πει ο άλλος είναι πολλές
φορές η πιο σηµαντική. Στοιχεία αυτής της δεξιότητας είναι η συµµετοχή του ακροατή στην
οµιλία του άλλου µε την οπτική επαφή, η στάση του σώµατος, το χαµόγελο ή οι ενθαρρυντικές
εκφράσεις συνέχισης της κουβέντας. Στην συνέχεια η ανασκόπηση, η επανάληψη, η
ανακεφαλαίωση όλων όσων αναφέρθηκαν και τέλος η εξήγηση σηµείων που δεν κατανόησε ο
ακροατής είναι σηµαντικά βήµατα για µια πιο ενεργή συµµετοχή. Η πρακτική αυτή µπορεί να
ακολουθηθεί στο πλαίσιο της τάξης µεταξύ των µαθητών, µεταξύ του εκπαιδευτικού και των
µαθητών, µεταξύ των συναδέλφων αλλά και στο πλαίσιο της οικογένειας45.
7. ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
7.1 Στάδια
Μπορούµε να διακρίνουµε 5 στάδια (Gοttman: 33) στη διαδικασία της συναισθηµατικής
αγωγής:
1.επίγνωση των συναισθηµάτων του παιδιού, 2. αξιοποίηση συναισθηµάτων ως µια ευκαιρία
για αλληλοπροσέγγιση, οικειότητα και διδασκαλία, 3. ακρόαση µε ενσυναίσθηση,
αναγνώριση αρνητικής συναισθηµατικής φόρτισης, 4. βοήθεια για λεκτική έκφραση,
προσδιορισµό και εκλογίκευση συναισθηµάτων, 5. οριοθέτηση, εξέταση στρατηγικών για
αντιµετώπιση της συναισθηµατικής κρίσης.
7.1.1 Επίγνωση συναισθηµάτων
Σηµαίνει ότι αναγνωρίζουµε και εκφράζουµε τα συναισθήµατα και είµαστε ευαίσθητοι στην
εκδήλωση των συναισθηµάτων των άλλων. Εξαρτάται εν µέρει από το πολιτισµικό
περιβάλλον. Τα δύο φύλα διαθέτουν παρόµοιες εσωτερικές συναισθηµατικές εµπειρίες, αφού
οι εµπειρικές έρευνες δεν έχουν καταδείξει κάποια σηµαντική διαφορά. Σηµαίνει και
επίγνωση των διαφορετικών επιπέδων της συναισθηµατικής αφύπνισης (Gοttman: 93-98).
Απαιτεί κάποιο βαθµό αποµόνωσης, καθώς και χρόνο µε τον εαυτό µας (Gοttman: 106). Τα
συναισθήµατα των παιδιών αποκαλύπτονται συχνά µέσα από τα φανταστικά τους παιχνίδια.
Όσοι γονείς επαγρυπνούν, µπορούν να ακούσουν τους φόβους των παιδιών τους (Gοttman:
110).
44
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7.1.2 Αξιοποίηση συναισθηµάτων
Οι κρίσεις εµπεριέχουν ευκαιρίες. Η πρώιµη διάγνωση των συναισθηµάτων αποτρέπει τη
µεταγενέστερη κλιµάκωση τους και τις εκρηκτικές καταστάσεις (Gοttman: 111-112).
7.1.3 Ακρόαση µε ενσυναίσθηση
Η ενσυναίσθηση εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: οµοιότητα µε το ‘θύµα’,
επικέντρωση της προσοχής στην κατάσταση, το γενικότερο πλαίσιο, το φύλο του ‘θύµατος’,
το ατοµικό συναισθηµατικό προφίλ, τη συναισθηµατική εκφραστικότητα και από τις θετικές
αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµηλίκους (Denham, 1998: 36-39).
H ενσυναίσθηση είναι ο θεµέλιος λίθος της συναισθηµατικής αγωγής. Το κλειδί της
ενσυναίσθησης είναι η ικανότητα αποκωδικοποίησης των µη λεκτικών στοιχείων της
επικοινωνίας (Gottman: 149). Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να βάζεις τον εαυτό σου στη
θέση του άλλου (Gοttman: 92). Ο ενσυναισθητικός ακροατής επιστρατεύει όλες του τις
αισθήσεις και τη φαντασία του. Αναδιατυπώνει µε ήρεµο τρόπο τα όσα ακούει. Εστιάζει στη
γλώσσα του σώµατος (Gοttman: 113).
7.1.4 Βοήθεια για λεκτική έκφραση συναισθηµάτων
Μέσω της λεκτικής έκφρασης των συναισθηµάτων, το παιδί µπορεί να τοποθετήσει ένα
άβολο και δυσάρεστο συναίσθηµα µέσα στα πλαίσια της καθηµερινότητας του, να του δώσει
µια λογική υπόσταση, να καταλάβει ότι είναι ένα φυσικό και αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής.
Όταν δείχνουµε ενσυναίσθηση και χαρακτηρίζουµε ένα συναίσθηµα, τότε φανερώνουµε το
βαθµό κατανόησης µας και µορφοποιούµε, ‘σωµατοποιούµε’ το συναίσθηµα, το
εκλογικεύουµε. Ο λόγος δρα συχνά κατευναστικά και αποσυµφορηντικά (Gοttman: 118-119).
7.1.5 Οριοθέτηση
Η οριοθέτηση έγκειται στα εξής: α. θέσπιση ορίων: Τα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν την
κακή συµπεριφορά τους. Είναι απαραίτητη η αποδοχή της παιδικότητας του παιδιού από την
πλευρά των γονέων. Η µέθοδος της αποµάκρυνσης από το ερέθισµα (time-out) είναι ιδιαίτερα
αποδοτική για τη θέσπιση ορίων, εφόσον χρησιµοποιείται σωστά. Πρέπει οι γονείς να έχουν
υπόψη τους ότι δεν πρέπει να θίγεται η αξιοπρέπεια και η αυτοεκτίµηση των παιδιών
(Gοttman: 120 - 124). β. καθορισµός στόχων: ενθαρρύνουµε το παιδί να µιλήσει, να
εκφραστεί και να σκεφτεί Gοttman: 124 - 125). γ. σκέψεις για πιθανές λύσεις: Αυτό µπορεί
να επιτευχθεί µόνο µέσω της συνεργασίας, µέσα από µια διαδικασία καταιγισµού ιδεών. δ.
εκτίµηση προτεινόµενων λύσεων µε βάση τις οικογενειακές αξίες (Gοttman: 125-126). ε.
βοήθεια στο παιδί για επιλογή λύσης: Όταν τα παιδιά επιλέξουν µια λύση που δεν αποδίδει,
τότε τα βοηθούµε να ανακαλύψουν τι πήγε στραβά και να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις
(Gοttman: 129).

7.2.Στρατηγικές.
Τα άτοµα αναπτύσσουν συγκεκριµένες συναισθηµατικές δεξιότητες µέσα από την κατάλληλη
διαπαιδαγώγηση που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα στο σχολείο. Η ικανότητα του ατόµου να
εκφράζει τα συναισθήµατά του στους άλλους µε σαφήνεια ονοµάζεται «συναισθηµατική
επάρκεια». Επιπλέον ένας πιο ευρύς όρος που χρησιµοποιείται είναι «ψυχοκοινωνική επάρκεια»
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που δηλώνει την ικανότητα του ατόµου να αντιµετωπίζει τις προκλήσεις της καθηµερινότητας46.
Το πρόγραµµα συνεπώς της συναισθηµατικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ανάπτυξη
δεξιοτήτων όπως η αναγνώριση της συναισθηµατικής κατάστασης του άλλου, η διαφοροποίηση
των συναισθηµάτων µε βάση το πολιτισµικό πλαίσιο, η χρήση κατάλληλου λεξιλογίου ανάλογα
µε την κουλτούρα, η ενσυναίσθηση, η γνώση ότι η συναισθηµατική κατάσταση κάποιου δεν
εκδηλώνεται πάντα, η γνώση στρατηγικών αυτορρύθµισης αρνητικών συναισθηµάτων, η
αποδοχή των συναισθηµάτων των άλλων κ.α. Η µη εµφάνιση συναισθηµατικών δεξιοτήτων
µπορεί να οδηγήσει σε προβληµατικές συµπεριφορές απέναντι στους άλλους.
Στην αντιµετώπιση και στο χειρισµό συναισθηµατικών διαταραχών απαιτείται προσεκτική
προσέγγιση από την πλευρά του εκπαιδευτικού εφόσον το παιδί παρουσιάζει έλλειψη
δεξιοτήτων και χρειάζεται να κάνει σηµαντικές εσωτερικές αλλαγές47.
Τέτοια παιδιά συναντάµε σε τάξεις µε δείγµατα κοινωνικών αναστολών και δυσκολιών
προσαρµογής σε όλους τους τοµείς ανάπτυξής τους αλλά και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Συναισθήµατα χαµηλής αυτοαντίληψη και αυτοελέγχου κατακλύζουν τα παιδιά αυτά. Υπάρχει ο
κίνδυνος να παρουσιάσουν διαταραχές στην συναισθηµατική τους ανάπτυξη. Πρόκειται για
«κλειστά» και «εσωστρεφή» άτοµα που είναι υπερευαίσθητα στην κριτική ή την αποτυχία48.
Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν µεγάλο τµήµα του χρόνου µε την ενασχόληση
συναισθηµατικών δυσκολιών των παιδιών. Η συχνότητα εµφάνισης τέτοιων προβληµάτων
συνεχώς αυξάνεται και η πρόληψη από την πλευρά των εκπαιδευτικών είναι επιτακτική ανάγκη
απέχοντας από το παραδοσιακό µοντέλο της θεραπείας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
εκδηλώσεις µε εσωτερικευµένες µορφές συµπεριφοράς χωρίς άµεσο αντίκτυπο στους άλλους. Η
χρήση στρατηγικών και τεχνικών αποτελεσµατικής αντιµετώπισης αυτών των δυσκολιών είναι
το ζητούµενο. Θα πρέπει να εφοδιαστούν οι µαθητές µε δεξιότητες προκειµένου να καταφέρουν
να αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις που τυχόν τους παρουσιάζονται. Με την εισαγωγή της
συναισθηµατικής νοηµοσύνης σ’ όλα τα επίπεδα αλληλεπιδράσεων, σχολείο, κοινωνία,
αναµένεται τόσο η γνώση όσο και ο έλεγχος των συναισθηµατικών αντιδράσεων των ατόµων.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα που να προσανατολίζονται στην προαγωγή της
συναισθηµατικής µάθησης, ολοένα και περισσότερο απασχολούν τους εκπαιδευτικούς,
βλέποντας µαθητές να επηρεάζονται από την συµπεριφορά των υπόλοιπων µαθητών µέσα στην
τάξη. Η λύση είναι η ανάπτυξη µια υγιούς σχέσης αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ατόµων.
Σχολεία που εφαρµόζουν παρόµοια προγράµµατα είχαν θετικά αποτελέσµατα και λιγότερες
πιθανότητες εµφάνισης δυσκολιών. Το µοντέλο Eisenberg, Fabes, Guthried, & Reiser (2002)
αναπτύσσει τρεις παραµέτρους της συναισθηµατικής αυτορρύθµισης, την συστολή σε ύψιστο
βαθµό, την αδυναµία ελέγχου και την αυτορρύθµιση σε κανονικά επίπεδα. Το τελευταίο είναι
και το επιθυµητό, τα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή και κοινωνικά στις συναναστροφές
τους µε τους άλλους49.
Οι κυριότερες στρατηγικές συναισθηµατικής αγωγής είναι οι εξής (Gottman: 132-151):
1. Nα αποφεύγονται τα ταπεινωτικά σχόλια, ο χλευασµός, οι προσβολές, η υποτίµηση.
Προσπαθούµε να µην περιγελούµε τα παιδιά, να µην τα αποπαίρνουµε, να µην τα
ετικετοποιούµε, επιβάλλοντας σε αυτά µια εξωκατευθυνόµενη ταυτότητα.
2. Χρησιµοποιούµε την κλιµάκωση και τον έπαινο. Η κλιµάκωση περιγράφει την αξιοποίηση
των µικρών επιτυχιών του παιδιού για την επίτευξη ενός ανώτερου στόχου, για τη σταδιακή
µετάβαση σε ένα επόµενο στάδιο.
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3. Αγνοούµε τις γονεϊκές προτεραιότητες. Παραβλέπουµε δηλαδή ή αναβάλλουµε τη γονεϊκή
µας ατζέντα, την ηµερήσια διάταξη στόχων που έχουµε θέσει, προκειµένου να ευδοκιµήσει
µια στενότερη, ενσυναισθητική σχέση µε τα παιδιά.
4. ∆ηµιουργούµε νοερά ένα χάρτη της καθηµερινής ζωής του παιδιού. Έτσι γνωρίζουµε
πρόσωπα και πράγµατα της καθηµερινότητας του και µπορούµε να διερευνήσουµε αίτια και
πηγές συναισθηµάτων, χαρτογραφώντας όλα τα µικροπεριβάλλοντα στα οποία κινείται το
παιδί.
5. Αποφεύγουµε τη σύνταξη µε τον εχθρό. Όταν παίζουµε το ‘δικηγόρο του διαβόλου’ και
υποστηρίζουµε µονίµως την αντίθετη πλευρά, το φορέα δηλαδή της εξουσίας, του κύρους και
της αυθεντίας, τότε το παιδί νιώθει αποµονωµένο και προδοµένο από τους γονείς του. Η
συµφωνία µε το παιδί δεν είναι απαραίτητα ο στόχος όσο η επίδειξη κατανόησης και
ενσυναίσθησης.
6. Σκεφτόµαστε τις εµπειρίες των παιδιών συγκριτικά µε παρόµοιες εµπειρίες ενηλίκων.
Μέσω αυτής εξοµοίωσης, υποβοηθούµε την ενσυναίσθηση και τη συµπόνια απέναντι στο
παιδί.
7. Προσπαθούµε να µην επιβάλλουµε δικές µας λύσεις στα προβλήµατα του παιδιού.
8. Ενδυναµώνουµε το παιδί, προσφέροντας του επιλογές και σεβόµενοι τις επιθυµίες του.
Συχνά αγνοούµε παντελώς τις επιθυµίες του παιδιού και το παιδί αφήνεται έρµαιο σε µια
πιεστική και ραγδαία καθηµερινότητα επί της οποίας δεν έχει κανέναν έλεγχο, αδυνατώντας
να αντιδράσει. Η δυνατότητα επιλογής οικοδοµεί ένα αίσθηµα υπευθυνότητας και
αυτοεκτίµησης.
9. Συµµεριζόµαστε τα όνειρα και τη φαντασία του παιδιού. Έτσι εκπέµπουµε στο µήκος
κύµατος του παιδιού
10.∆είχνουµε ειλικρίνεια στο παιδί.
11.Ανάγνωση παιδικής λογοτεχνίας. Έτσι εµπλουτίζεται το λεξιλόγιο και το συναισθηµατικό
ρεπερτόριο του παιδιού και προσφέρονται εναύσµατα για γόνιµες συζητήσεις και για
αλληλοπροσέγγιση.
12.Υποµονή: δίνουµε χρόνο στο παιδί να εκφράσει τα συναισθήµατα του. Η απουσία λόγου
συχνά επιβάλλεται και µόνο η φυσική παρουσία δρα υποστηρικτικά.
13.Κατανόηση θεµελίων γονεϊκής εξουσίας. Ο σεβασµός, η στοργή, ο συναισθηµατικός
δεσµός και όχι η εξουσία, οι απειλές και οι τιµωρίες αποτελούν τη βάση της γονεϊκής
εξουσίας.
14.∆εν πρέπει να ξεχνάµε τη θετική φύση της ανάπτυξης του ατόµου. Κάθε παιδί κρύβει
µέσα του ένα ευοίωνο, θετικό δυναµικό εξέλιξης και ανάπτυξης, έχει µια έµφυτη καλοσύνη .
Αυτές οι έµφυτες, εγγενείς εσωτερικές δυνάµεις στέκονται αρωγοί στη σ διαπαιδαγώγηση.
7.2.1 Στρατηγικές στο σπίτι
Έχουν προταθεί τρεις µηχανισµοί κοινωνικής µάθησης (Halberstadt, 1991 στην Denham,
1998: 105), τρεις όψεις της κοινωνικοποιητικής διαδιακασίας, που εµπλέκονται στη
συναισθηµατική κοινωνικοποίηση: µοντελοποίηση/απεικόνιση (modeling), εκγύµναση
(coaching) και απρόσµενη εξέλιξη (contingency). Οι τρεις αυτοί µηχανισµοί περιγράφουν το
πώς οι φορείς της κοινωνικοποίησης 1. δείχνουν ή δεν δείχνουν τα συναισθήµατα τους, 2.
πώς διδάσκουν ή δεν διδάσκουν τα συναισθήµατα, 3. πώς αντιδρούν ή δεν αντιδρούν στα
συναισθήµατα των άλλων. Αναλυτικότερα:
Μοντελοποίηση: (Denham, 1998: 108-110) Τα συναισθήµατα που εκφράζουν οι γονείς είναι
πηγές πλούσιας πληροφορίας για την ίδια την εκφραστικότητα των παιδιών. Πιο
συγκεκριµένα, τα εκφραστικά τους µοτίβα διδάσκουν στα παιδιά ποιά συναισθήµατα είναι
κατάλληλα για συγκεκριµένες καταστάσεις και ποιά συναισθήµατα είναι αποδεκτά µέσα στην
οικογένεια. Τα παιδιά µιµούνται το σχήµα των συναισθηµατικών αντιδράσεων των γονιών
τους. Οι γονείς δοµούν ένα συνολικό σ περιβάλλον για το παιδί, δίνουν το συναισθηµατικό
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'τόνο'. Το συναισθηµατικό κλίµα στην οικογένεια αφήνει την ανεξίτηλη σφραγίδα του στην
προσωπικότητα του παιδιού. Οι Tomkin και Malatesta διακρίνουν τέσσερα είδη
συναισθηµατικού περιβάλλοντος:
α. Μονοπωλιακό πρότυπο (monopolistic pattern): Ένα µόνο συναίσθηµα κυριαρχεί, πχ ο
θυµός,
β. Πρότυπο εισβολής (intrusion pattern): ένα έλασσον στοιχείο εισβάλλει και εκτοπίζει ένα
κυρίαρχο συναίσθηµα.
γ. Πρότυπο ανταγωνιστικού συναίσθηµατος (competitive affect model): Ο γονιός
ταλαντεύεται ανάµεσα σε δύο αλληλοσυγκρουόµενες, αντιθετικές µεταξύ τους
προσωπικότητες, µε απότοµες σ µεταπτώσεις.
δ. Πρότυπο σ ισορροπίας (affective balance pattern): Οι γονείς δείχνουν πλούσια
συναίσθηµατα και εκφραστικότητα. Οι γονείς είναι ικανοί να κατανοήσουν τη
συναίσθηµατική ποικιλότητα που εκφράζεται µέσα από τις κοινωνικές συναλλαγές.
7.2.2. Στρατηγικές στο σχολείο.
Ένα σχολείο προσανατολισµένο στο συναισθηµατικό κλίµα, µπορεί να ικανοποιήσει τις
ψυχολογικές ανάγκες των µαθητών για επάρκεια, για αυτονοµία και αίσθηση του ανήκειν.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα παιδιά που στερούνται συναισθηµατικών δεσµών µέσα
στην οικογένεια.
Ο συναισθηµατικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σηµαντικός, για να αναπτύξει ένα θετικό
κλίµα αλληλεπίδρασης στην τάξη, όπου θα µπορούν οι µαθητές να εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους, τις απόψεις τους, τις επιλογές τους. Ο Rogers όπως προαναφέρθηκε
µίλησε για την συµβουλευτική πρακτική, δίνοντας βαρύτητα στα συναισθήµατα του
συµβουλευόµενου. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα πρέπει να κατανοήσει τα
συναισθήµατα των µαθητών του αφού περνά τον περισσότερο χρόνο µε τα παιδιά.
Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί µια σχέση κατανόησης και σεβασµού µε το παιδί. Κατανοεί τα
συναισθήµατα του χωρίς να εκφέρει γνώµη, έτσι το διευκολύνει να διερευνήσει τα
συναισθήµατά του που πολλές φορές τα καταπιέζει και δεν τα εκφράζει. Η ενεργητική
παρουσία εκπαιδευτικού, η χρήση µη λεκτικής επικοινωνίας, η µέτρια φυσική απόσταση, οι
θετικές ενθαρρύνσεις είναι µερικά από τα στοιχεία που πρέπει να ακολουθήσει ο
εκπαιδευτικός. Η αναδιατύπωση ή η παράφραση είναι απαραίτητη για να γίνουν πιο σαφή τα
νοήµατα που δίνονται. Έπειτα προχωρά στην αντανάκλαση των συναισθηµάτων του παιδιού
όπου εκφράζει ρητά τα συναισθήµατα του και κατανοεί τι είναι αυτό που τον οδήγησε σ’ αυτό
το συναίσθηµα. Η επιδοκιµασία από µέρους του εκπαιδευτικού είναι σηµαντική προκειµένου
να δείξει την συµπαράστασή του σ’ αυτό που του συµβαίνει. Η αυτοαποκάλυψη ή η έµµεση
καθοδήγηση (όχι η υπόδειξη) βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν τα συναισθήµατα τους και να
φτάσουν σε µια µορφή συνειδητοποίησης σχετικά µε τον εαυτό τους. Τέλος προσπαθεί να
ρυθµίσει τα συναισθήµατά του και αποφασίζει τον τρόπο που θα το πετύχει50.
Η συναισθηµατική αγωγή αφορά όλους όσους ασχολούνται µε την καθοδήγηση των
συναισθηµατικών δεξιοτήτων των παιδιών. Ο Gottman ανέφερε 5 στάδια στην
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όλα αυτά τα στάδια µπορούν να ακολουθηθούν και να
εφαρµοστούν µε την συµβολή τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών. Ο
«ενσυναισθηµατικός ακροατής» σ’ όλα αυτά τα στάδια είναι ο εκπαιδευτικός απέναντι στο
παιδί. Τα παιδιά µπορούν µέσα από κατάλληλα προγράµµατα που γίνονται στο σχολείο να
αναπτύξουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο προκειµένου να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και να
µάθουν στρατηγικές για να λύσουν τυχόν προβλήµατα. Ο εκπαιδευτικός θέτοντας όρια και
αποδεκτούς τρόπους έκφρασης αρνητικών συναισθηµάτων, µε τις ανοιχτές ερωτήσεις
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καθορίζει µαζί µε το παιδί τους στόχους που θέλει να επιτύχει και εντοπίζουν πιθανές λύσεις
και εναλλακτικές επιλογές µέσω του καταιγισµού ιδεών, τα παιχνίδια ρόλων και φαντασίας.
O εκπαιδευτικός ή ο γονέας µπορεί να γίνει ένας «ενσυναισθητικός ακροατής». Να µάθει να
ακούει το παιδί µέσα από τα λόγια του (κοιτάζει το άτοµο που µιλά, σκέφτεται αυτά που λέει,
γνέφει καταφατικά, ζητάει επιπλέον διευκρινίσεις) τις εκφράσεις του προσώπου του (τόνος
φωνής, µη λεκτικά ηχητικά σχήµατα, ταχύτητα οµιλίας)51, τις χειρονοµίες του (στάση του
σώµατος, σωµατική εγγύτητα-άγγιγµα, ρυθµός και χρόνος δραστηριοτήτων, κώδικές
κοινωνικής συµπεριφοράς)52 µέσα από δραστηριότητες να το βοηθήσει να εκφράζει µε
σαφήνεια τα συναισθήµατά του και να αποκτήσει «συναισθηµατική ενσυναίσθηση».
Η πραγµατοποίηση ενός τέτοιου προγράµµατος σε µεγαλύτερες ηλικίες είναι ακόµη πιο
δύσκολο. Η αποµόνωση και η απώθησή των συναισθηµάτων είναι πολλές φορές πιο εύκολο
από το να έρθει κάποιος αντιµέτωπος µε συγκρούσεις. Επιπλέον η εγκατάλειψη
εγκαθιδρυµένων συνηθειών και υιοθέτηση άλλων ενέχει παρόµοιες δυσκολίες. Αναπτύσσοντας
την συναισθηµατική νοηµοσύνη το άτοµο µπορεί να κατανοήσει τις συνέπειες των επιλογών
του, να ανατροφοδοτήσει τις σκέψεις και τα συναισθήµατά του, να θέσει στόχους και να
κινητοποιηθεί για να τους πετύχει, να αναπτύξει µια αισιόδοξη στάση για την ζωή, να
ανταποκριθεί στα συναισθήµατα των άλλων και να πετύχει ευγενείς σκοπούς διαµέσου της
κατάστασης «ροής», της ευχαρίστησης που απορρέει από την πραγµατοποίηση του στόχου
όπως περιγράφει ο Goleman53.
Οι έφηβοι αναπτύσσοντας δεξιότητες αυτογνωσίας, συνειδητοποίησης της συναισθηµατικής
τους κατάστασης, αυτοαξιολόγησης, αυτοπεποίθησης, αυτορρύθµισης, αυτοελέγχου,
αξιοπιστίας, ευσυνειδησίας, προσαρµοστικότητας, αυτοενεργοποίησης, αναζήτησης της
επιτυχίας, της λήψη πρωτοβουλίας, της επικοινωνίας, της αισιοδοξίας, της ενσυναίσθησης, του
χειρισµού συγκρούσεων και της συνεργασίας µπορούν να οδηγηθούν στην συναισθηµατική
επάρκεια54.
Ο εκπαιδευτικός µόνος του αλλά και µε την βοήθεια σχολικών ψυχολόγων και ειδικών από
το χώρο της ψυχικής υγείας, µπορεί να πραγµατοποιήσει µέσα στην τάξη προγράµµατα που να
αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης, στην
ανάπτυξη συναισθηµατικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας µε τους άλλους. Στην
πραγµατικότητα πρόκειται για ένα δίκτυο βοήθειας που περιλαµβάνει διευθυντές,
εκπαιδευτικούς, γονείς, σχολικούς ψυχολόγους και ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατιών που
αναλαµβάνουν την στήριξή τους. Ακολουθείται το οικολογικό-συστηµικό µοντέλο
προσέγγισης, που προσανατολίζεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, γύρω από το περιβάλλον του
παιδιού.
Οι εκπαιδευτικοί όντας κατάλληλα επιµορφωµένοι και ενηµερωµένοι γύρω από
προγράµµατα και σεµινάρια (θεωρητικής, πρακτικής εξάσκησης και βιωµατικής µάθησης)
ανάλογου περιεχοµένου µπορούν να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε µέσα στην
τάξη να ακολουθούνται πρακτικές συναισθηµατικής αγωγής. Το θετικό κλίµα µέσα στην τάξη, η
συζήτηση για την επίλυση συγκρούσεων, η έκφραση συναισθηµάτων, οι πρακτικές
αντιµετώπισης έντονων συναισθηµατικών διαταραχών και χειρισµού κρίσεων (αναγνώριση,
αποδοχή και έκφραση θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων, καθοδήγηση και καθορισµός
ορίων σε ανάρµοστες συµπεριφορές) αποτελούν κάποιες από τις παραµέτρους που µπορούν να
εφαρµοστούν στην τάξη από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία µε τα παιδιά.
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Γι’ αυτό και ο ρόλος του ως συντονιστή των οµάδων είναι πολύ σηµαντικός. Ως συντονιστής
ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώσει το χώρο, τον χρόνο, τις δραστηριότητες και τις ενέργειες
της οµάδας. Επιπλέον έχει ευθύνη να παρουσιάζει τα προς συζήτηση θέµατα, να διαθέτει τα
απαραίτητα υλικά, να δηµιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, να παροτρύνει τα µέλη να κάνουν
πράξη τις ιδέες τους, να δηµιουργεί οικεία ατµόσφαιρα, να συντονίζει και να βοηθά τα µέλη να
επικοινωνήσουν, να επωφελείται από τυχαίες συγκυρίες, να ανατροφοδοτεί και να ενθαρρύνει
την συνεργασία των µελών. Η χρήση θετικών τεχνικών επικοινωνίας όπως µηνύµατα σε πρώτο
πρόσωπο βοηθούν.
Αντίθετα οι τεχνικές προσέγγισης των θεµάτων που χρησιµοποιούνται στην οµάδα είναι η
δηµιουργία δοµής της οµάδας µε σαφείς στόχους που δεν παρεκκλίνουν, η γενίκευση παρόµοιων
συναισθηµάτων και σε άλλους ανθρώπους ή άλλες καταστάσεις, η συσχέτιση κοινών εµπειριών,
η επαναδιατύπωση των ερωτήσεων που τίθονται στην οµάδα προκειµένου να ασκηθεί κριτική,
αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µέσω του καταιγισµού ιδεών, η σύνοψη αυτών που ειπώθηκαν, η
ανατροφοδότηση αν και κατά πόσο οι απόψεις τους επηρεάζουν τους άλλους, το χιούµορ που
µπορεί να εκτονώσει µια κατάσταση ή να συµβάλει στην δηµιουργική σκέψη, οι υποστηρικτικές
παρεµβάσεις από την πλευρά του συντονιστή (εκπαιδευτικού) µε λεκτικές ή µη εκφράσεις, µε
ενθάρρυνση, έπαινο βοηθούν τα µέλη της οµάδας, τέλος οι ερωτήσεις που επικεντρώνουν την
προσοχή σ’ ένα συγκεκριµένο σηµείο και ενισχύουν την περαιτέρω συζήτηση.
Συνεπώς η συναισθηµατική µάθηση προχωρά ένα βήµα πιο πέρα απαιτεί εκµάθηση νέων
δεξιοτήτων, αλλαγή παλιών δυσλειτουργικών συνηθειών και αξιολόγηση των νέων ικανοτήτων
του ατόµου. Παρακολουθώντας τον εαυτό τους τα άτοµα, πως συµπεριφέρονται συναισθηµατικά
σε καταστάσεις µπορούν να φτάσουν σ΄ ένα επίπεδο αυτογνωσίας και ψυχολογικής ενόρασης
που είναι το πρώτο βήµα προς την αλλαγή.
Τα προγράµµατα αυτά δεν πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένη περίοδο της ηµέρας αλλά
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της σχολικής πραγµατικότητας, αφού οι εντάσεις και οι
συγκρούσεις αποτελούν τµήµα της. Εξάλλου οι αλλαγές στη ζωή των παιδιών από την
προσχολική ηλικία ως και την εφηβεία και οι συναισθηµατικές τους µεταπτώσεις είναι γεγονός.
Η συναισθηµατική αγωγή στο σχολείο έχει ως στόχο να µπορούν οι µαθητές και έξω από αυτό,
στις συναναστροφές τους, να είναι ικανοί να σέβονται τις απόψεις των άλλων, να
αντιλαµβάνονται την διαφορετικότητα, να συναισθάνονται τον άλλον και να µπορούν να
εκφράζουν τα συναισθήµατά τους και να τα χειρίζονται όταν αυτά παρεκκλίνουν από τις
κοινωνικές συµβάσεις55.
Ένα πρόγραµµα όµως συναισθηµατικής αγωγής θα πρέπει να διέπεται από µερικές αρχές
όπως να αντιµετωπίζει τα παιδιά µε σεβασµό, οι εκπαιδευτικοί να έχουν διαµορφώσει το
κατάλληλο κλίµα και περιβάλλον, υποστηρικτικό, που αφήνει την ελευθερία επιλογής στα
παιδιά, ανάπτυξης υπευθυνότητας και ανεξαρτησίας, να απαλλάξουν τα παιδιά από τους φόβους
τους και να λαµβάνουν σωστές αποφάσεις, αυτό προϋποθέτει να γνωρίζει το άτοµο τις ανάγκες
αλλά και τις ανάγκες του άλλου και να τις αξιολογήσει σε περίπτωση που έρθουν σε σύγκρουση.
Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να καλλιεργηθούν δύο ικανότητες, να ακούει τον συνάνθρωπό
του όταν µιλά και να εκφράζει σωστά τα δικά του συναισθήµατα. Ο εκπαιδευτικός κατά την
εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος θα πρέπει να αξιολογήσει τις ανάγκες του παιδιού, τυχόν
αλλαγή της συµπεριφοράς του, να δίνει ένα χρονικό διάστηµα στα παιδιά να αναπτύξουν τις
ιδέες τους χωρίς να διακόπτονται, να ενθαρρύνει τα παιδιά που ντρέπονται να µιλήσουν και να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Το πρόγραµµα δεν αναπτύσσεται ξεχωριστά αλλά σε συνδυασµό
µε άλλες δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στην τάξη56.
Το πρόγραµµα αυτό µπορεί να περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως να συµπληρώσουν
ελλιπείς προτάσεις, προκειµένου να αναπτύξουν την αυτογνωσία, να εκφράσουν τα
συναισθήµατά τους και το λεξιλόγιό τους. Επιπλέον, η αφήγηση ιστοριών µε θέµα κάποιο από
55
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τα βασικά συναισθήµατα όπου τα παιδιά καλούνται να προσδιορίσουν κάθε συναίσθηµα και να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Για παράδειγµα ο εκπαιδευτικός µπορεί να
ζητήσει από τον µαθητή να εκφράσει τα συναισθήµατα που περικλείουν τον χαρακτήρα της
ιστορίας, τα συναισθήµατα που νιώθει ο ίδιος ακούγοντας ένα κοµµάτι µουσικής ή
παρατηρώντας ένα πίνακα ζωγραφικής ενισχύει µε αυτό τον τρόπο την συναισθηµατική του
αντίληψη και κατανόηση57.
∆ραστηριότητες όπως η παντοµίµα, η δραµατοποίηση, η πρόβλεψη καταστάσεων, ο χάρτης
των συναισθηµάτων χρησιµοποιούνται σε µικρές κυρίως ηλικίες. Η επιλογή των συναισθηµάτων
γίνεται ανάλογα µε την ηλικία και τις εµπειρίες των παιδιών.
Σε µεγαλύτερες ηλικίες χρησιµοποιούνται τα παιχνίδια ρόλων, οµαδικές συζητήσεις, διήγηση
βιογραφιών, καλλιτεχνικές δραστηριότητες (γλυπτική), δραστηριότητες που προωθούν τον
αναστοχασµό, οµαδικά παιχνίδια και συνεργατική µάθηση.
Για να δηµιουργηθεί µια φιλική και συνεργατική ατµόσφαιρα στην τάξη και να αναπτυχθεί
ένα τέτοιο πρόγραµµα χρειάζεται µια ευρύχωρη αίθουσα που να χωράει άνετα όλη την οµάδα
των παιδιών. Οι καρέκλες να είναι τοποθετηµένες σε σχήµα κύκλου, ώστε να βλέπουν ο ένας
τον άλλον και να µιλούν εύκολα µεταξύ τους. Ο χώρος στο κέντρο του κύκλου πρέπει να είναι
µεγάλος για να µπορούν να κινηθούν. Ο αριθµός των ατόµων είναι ανάλογος µε την ηλικία,
περίπου 10 έως 20 άτοµα, όµως καλύτερη επικοινωνία επιτυγχάνεται µε την αναλογία 1:10. Ο
χαµηλόφωνος τόνος βοηθά στην διατήρηση της ήρεµης και φιλικής ατµόσφαιρας. Στρατηγικές
όπως µια ταµπέλα «ΗΣΥΧΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ» στην πόρτα ή η ανύψωση χεριών βοηθούν. Βέβαια
όλες οι πρακτικές που ακολουθούνται εξαρτώνται και από την ηλικία των παιδιών που
απευθυνόµαστε. Το «συµβόλαιο συµπεριφοράς» σύµφωνα µε τον Montgomery (1986) όπου το
παιδί αποφασίζει την συµµετοχή του ή όχι στο µάθηµα, είναι πολύτιµο εργαλείο για τις
νηπιαγωγούς. Έτσι οι ίδιοι οι µαθητές φέρουν ευθύνη των επιλογών τους και της συµπεριφοράς
τους γνωρίζοντας τα επακόλουθα. Αυτό ισχύει και για τις µεγαλύτερες ηλικίες παιδιών, όπου
όλα συντελούνται µε την σύµφωνη γνώµη των ίδιων αλλά και των γονέων. Οποιαδήποτε στιγµή
το θελήσουν µπορούν να µην συνεχίσουν το πρόγραµµα.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος στην περίπτωση που υπάρξουν παιδιά
που δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι και τόσο
σπάνιο. Υπό αυτές τις συνθήκες θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να κάνει τα παιδιά να νιώσουν
ασφάλεια, αποδοχή και εµπιστοσύνη. Θα πρέπει να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα να
µιλήσουν χωρίς να διακόπτονται από τα άλλα παιδιά. Ο ίδιος βοηθά τα παιδιά που ντρέπονται να
µιλήσουν και να τα ενθαρρύνει. Παράλληλα, η ενηµέρωση των γονέων είναι σηµαντική για την
ανάπτυξη τέτοιων προγραµµάτων βοηθάει στην συµµετοχή τους εντός και εκτός αίθουσας.58.
7.2.3.∆εξιότητες εκπαιδευτικών για την εφαρµογή προγραµµάτων συναισθηµατικής αγωγής.
Τα στάδια που ακολουθούνται για την εφαρµογή προγραµµάτων συναισθηµατικής επάρκειας
από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι, το στάδιο της προετοιµασίας όπου τα µέλη αξιολογούν
τις προσωπικές του ανάγκες, την ετοιµότητα και τα κίνητρα συµµετοχής τους και τα συνδέουν
µε τους στόχους του προγράµµατος, το στάδιο της απόκτησης όπου καλλιεργείται η θετική
σχέση µεταξύ του συντονιστή και των µελών, δίνονται οι ευκαιρίες για ανατροφοδότηση,
εξάσκηση και απόκτηση δεξιοτήτων, το στάδιο της διατήρησης και της γενίκευσης, αφορά την
χρήση δεξιοτήτων σε άλλα πεδία και τέλος το στάδιο της αξιολόγησης, όπου αξιολογείται το
πρόγραµµα σε προσωπικό και σε συστηµικό επίπεδο59.
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Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υιοθετήσουν οι ίδιοι κάποιες δεξιότητες για την εφαρµογή των
προγραµµάτων όπως να δηµιουργούν κλίµα εµπιστοσύνης, να βοηθούν τους µαθητές στην
έκφραση των συναισθηµάτων τους, να βοηθούν στην αναγνώριση των συναισθηµάτων των
ίδιων και των άλλων, να παρέχουν στρατηγικές διαχείρισης τους, να αναγνωρίζουν τις
διαφορετικές συναισθηµατικές εκδηλώσεις ανάλογα µε τον πολιτισµό60.
Επιπλέον, οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός είναι η ευαισθησία, η
κατανόηση και η ενεργητική ακρόαση.
7.2.4.Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων της συναισθηµατικής κατάστασης των παιδιών.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει αρχικά να ανακαλύψουν αν εκφράζουν οι µαθητές τα
συναισθήµατά τους, τι τους κάνει ευτυχισµένους, τι δυστυχισµένους, πως αντιµετωπίζουν τα
αρνητικά συναισθήµατα, τι τους αγχώνει, πως νιώθουν όταν έρχονται στο σχολείο, πως είναι οι
σχέσεις τους µε τους συµµαθητές τους κ.α.
Η αναζήτηση των απαντήσεων σ’ όλα αυτά τα ερωτήµατα πραγµατοποιείται έπειτα από
συζήτηση µε τους µαθητές. Η συζήτηση αυτή από µόνη της απέναντι στον εκπαιδευτικό είναι
µια δύσκολη διαδικασία για το παιδί και αυτό γιατί προϋποθέτει πέρα από την συµπάθεια και
την εµπιστοσύνη από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό και η χρήση επιπλέον µεθόδων
για την συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τα συναισθήµατα των παιδιών της τάξης είναι
αναγκαία. Τα ερωτηµατολόγια µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτική µέθοδο συλλογής
δεδοµένων, αλλά δεν µπορούν να αποδώσουν πιστά τις συναισθηµατικές καταστάσεις των
παιδιών.
Οι προβολικές µέθοδοι µε την σειρά τους µπορούν να ανακαλύψουν τα συναισθήµατα των
παιδιών. Μέσα από τις προβολικές τεχνικές δίνεται η βοήθεια να ανακαλύψει τα ενδότερα
συναισθήµατα του όχι µε τον λόγο αλλά µε το σχέδιο ή το φανταστικό παιχνίδι. Οι πιο γνωστές
προβολικές τεχνικές είναι το τεστ Rorschach, οι Τεχνικές Σχεδίου, το ΤΑΤ (Thematic
Apperception Test), το τεστ CAT και το Τεστ Οικογενειακών Σχέσεων (Family Relations
Test)61. Η αξιολόγηση της συναισθηµατικής κατάστασης του παιδιού µπορεί να γίνει και µε την
χρήση ψυχοµετρικών κλιµάκων όπως Children’s Depression Inventory-CDI, State-Trait
Anxiety Inventory for Children-STAIC, Rosenberg Self-Esteem Scale. Βέβαια για να
πραγµατοποιηθούν όλα αυτά τα τεστ απαιτείται ένας έµπειρος σχολικός ψυχολόγος και δεν
µπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε χωρίς την απαραίτητη γνώση και εκπαίδευση πάνω σ΄
αυτά.
Στις προβολικού τύπου δραστηριότητες, τα παιδιά καλούνται να συµπληρώσουν µια
ζωγραφιά, τον διάλογο µεταξύ των προσώπων-διάλογος µε «συννεφάκια», να επιλέξουν
φωτογραφικό υλικό-φωτογραφικός καταιγισµός, να παίξουν το παιχνίδι µε τα ονόµατα, τη
µικρή διάλεξη, τη πορεία της ζωής, το συνεχές των αξιών, προσεγγίζοντας µε αυτό τον τρόπο
τις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις. Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται σε µικρές οµάδες ή
συµµετέχει όλη η τάξη. Μέσα από το παιχνίδι των ρόλων-προσοµοίωση, τον καταιγισµό ιδεών
και όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προωθείται η συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών
στην τάξη62.

7.2.5. Προϋποθέσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων συναισθηµατικής µάθησης.
Σύµφωνα µε τους Weissberg, Resnik, Payton & O’Brien (2003), για να είναι
αποτελεσµατικό ένα πρόγραµµα θα πρέπει να υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις:
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1.Το πρόγραµµα να βασίζεται σε θεωρίες για την ανάπτυξη των παιδιών και σε
αποτελέσµατα ερευνητικών δεδοµένων.
2.Ο εκπαιδευτικός να διδάσκει στα παιδιά την εφαρµογή των δεξιοτήτων που µαθαίνουν
στην καθηµερινότητά τους.
3.Να αναπτύσσει δεσµούς µεταξύ του τρίπτυχου σχολείο-µαθητές-γονείς.
4.Να προσαρµόζεται στο πολιτισµικό και αναπτυξιακό επίπεδο των µαθητών.
5.Το πρόγραµµα να προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, µέσα από την
ενοποίηση του µε το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα.
6.Ο εκπαιδευτικός να προωθεί τις θετικές αλληλεπιδράσεις.
7.Να επεκτείνει την εκµάθηση δεξιοτήτων σε οικογενειακό και κοινοτικό πλαίσιο.
8.Να έχει ένα πλήρες χρονοδιάγραµµα, µε οργανωτική υποστήριξη και πολιτική.
9.Να παρέχει υποστήριξη, εξάσκηση και ανατροφοδότηση στο προσωπικό.
10.Να επιδιώκεται η συνεχής αξιολόγηση του προγράµµατος63.
7.2.6. Προγράµµατα προώθησης συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
Υπάρχουν πολλά προγράµµατα που βασίζονται στις αρχές της συναισθηµατικής νοηµοσύνης.
Μερικά είναι: Πρόγραµµα για τη βελτίωση της κοινωνικής αυτό-επίγνωσης και επίλυσης
κοινωνικών προβληµάτων (Elias & Clabby, 1989) αφορά παιδιά ηλικίας 5-12, Πρόγραµµα της
επιστήµης του εαυτού-ύλη συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Stone-McCown, Jensen, Freedman, &
Rideout, 1998) αυτό συνδέεται µε το σχολείο, ∆εξιότητες για την ζωή (Skills for Life,1994)
αφορά παιδιά προ-εφηβικής, εφηβικής ηλικίας, Πρόγραµµα δηµιουργικής λύσης και διαφωνιών
(Lantieri,1998) αφορά την ανάπτυξη κοινωνικής υπευθυνότητας και το Πρόγραµµα ελέγχου των
συγκρούσεων (Τριλίβα,& Chimienti,1998) για παιδιά δηµοτικού αφορά την εκµάθηση
συναισθηµατικών δεξιοτήτων64.
H ένωση επιστηµών και συνεργατών για την προώθηση της κοινωνικο-συναισθηµατικής
µάθησης, CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) αξιολόγησε
τέτοια προγράµµατα µε στόχο την προώθησή τους σε περισσότερα σχολεία65.
Ένα πρόγραµµα που έχει εφαρµοστεί σε σχολεία είναι το Promoting Alternative Thinking
Strategies curriculum (PATHS) απευθύνεται σε µαθητές δηµοτικού και στοχεύει στην
καλλιέργεια δεξιοτήτων. Το Fast Track model είναι πρόγραµµα για παιδιά µε προβλήµατα
συµπεριφοράς. Όλα τα προγράµµατα έχουν 3 στάδια, στο πρώτο πραγµατοποιείται πρωτογενή
πρόληψη στα πλαίσια του σχολείου, στο δεύτερο πρόληψη που αφορά τις οικογένειες παιδιών
σε επικινδυνότητα και το τρίτο στάδιο εξατοµικευµένο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα PATHS
ανήκει στην πρώτη κατηγορία και γίνεται 2-3 φορές την βδοµάδα. Στο δεύτερο στάδιο, γίνονται
συναντήσεις µε τους γονείς, που εστιάζουν στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασία, προκειµένου
να ακολουθείται µια κοινή πορεία αλλά και την προώθηση οµαλοποίησης των σχέσεων γονείςπαιδιά. Στο τρίτο στάδιο παρέχεται εξατοµικευµένη βοήθεια, επισκέψεις στο σπίτι και ανάπτυξη
φιλικού κλίµατος.
Όταν γίνεται λόγος για εφήβους η προσέγγιση αλλάζει και στρέφεται προς τα ενδιαφέροντα
τους και τις συναναστροφές τους µε τους συνοµηλίκους τους. Θέµατα επαγγελµατικού
προσανατολισµού, προσαρµογής στην µεταβατική περίοδο της εφηβείας και υποστήριξης για
ακαδηµαϊκή επιτυχία αποτελούν πρωτεύοντα ζητήµατα. Όλα τα προγράµµατα θα πρέπει να
εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε την γενικότερη κατεύθυνση του σχολείου και της πολιτικής που
ακολουθεί. Η συµµετοχή των γονέων και της κοινότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η
εφαρµογή των προγραµµάτων όπως προαναφέρθηκε αφορά όλα τα παιδιά γιατί µε αυτό τον
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τρόπο ελαχιστοποιείται ο στιγµατισµός. Η πρώιµη εφαρµογή τους, ήδη από το νηπιαγωγείο,
αυξάνει τις πιθανότητες εµφάνισης συναισθηµατικών δυσκολιών. Εξάλλου τα συναισθηµατικά
προβλήµατα τις περισσότερες φορές συνοδεύονται και από συµπεριφορικά προβλήµατα (γι’
αυτό και γίνεται αναφορά και σε συµπεριφορικά προγράµµατα). Η διάρκεια των προγραµµάτων
εξαρτάται από τις δυσκολίες των παιδιών και το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκονται. Συνεπώς
τα προγράµµατα αυτά κατευθύνονται σε 3 άξονες, τους γονείς (εκµάθηση δεξιοτήτων), τους
εκπαιδευτικούς (εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων µέσα στην τάξη) και τους µαθητές
(απόκτηση συναισθηµατικής επάρκειας).
Σύµφωνα µε τον Elias et al (1997) υπάρχουν 22δεξιότητες που µπορούν να καλλιεργηθούν
στα παιδιά, αυτές ταξινοµούνται σε 5 κατηγορίες. Αυτές είναι της αυτογνωσίας (αναγνώρισηονοµασία συναισθηµάτων), της αυτορρύθµισης των συναισθηµάτων (λεκτική διατύπωσηέλεγχος παρορµήσεων), της αυτοπαρατήρησης (καθορισµός στόχων-κινητοποίηση-καλλιέργεια
αισιοδοξίας), της ενσυναίσθησης και θεώρησης διαφορετικών οπτικών (ενεργητική ακρόασηανατροφοδότηση-ενσυναίσθηση-κατανόηση της οπτικής του άλλου) και των κοινωνικών
δεξιοτήτων για την δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων (διαχείριση-έκφραση συναισθηµάτωνλήψη αποφάσεων- συνεργασία µελών).
Οι δεξιότητες αυτές θα πρέπει να αναπτυχθούν ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία των
παιδιών. Για τις µικρές ηλικίες να κατευθύνονται στην αναγνώριση των συναισθηµάτων άλλων,
την αναζήτηση των αιτιών και µείωση του παρορµητισµού. Ενώ στις µεγαλύτερες στην
αντιµετώπιση προκλήσεων και εκµάθηση χρήσης στρατηγικών προκειµένου για να το
επιτύχουν66.

8.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τα παιδιά γίνονται ικανότεροι κοινωνικοί εταίροι, καλύτεροι σύντροφοι στο παιχνίδι µε
συνοµηλίκους, υψηλός βαθµός δηµοφιλίας (Denham, 1998: 171-174). Aποτελεσµατικότερη
ρύθµιση διαπροσωπικών σχέσεων. Χειρίζονται καλύτερα τη συναισθηµατική γλώσσα, η οποία
κατέχει κεντρική θέση στην κοινωνική επιτυχία, αφού αξιοποιείται όταν το παιδί ζητάει
παρηγοριά ή παρηγορεί, όταν πειράζει, διαπραγµατεύεται, αστειεύεται (Denham, 1998: 181). Η
συναισθηµατική αγωγή µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση της οργής και της λύπης που
µπορεί να βιώσει το παιδί λόγω της απόρριψης από τους συνοµηλίκους (Gottman: 240-244).
Τα παιδιά µε ιστορικό ασφαλούς συναισθηµατικής σύνδεσης έχουν προοπτικές να εκφράζονται
συναισθηµατικά στο µέλλον, να εκδηλώνουν φιλοµάθεια, διάθεση για εξερεύνηση, περιέργεια.
Είναι ευέλικτα και ευπροσάρµοστα και ρυθµίζουν τις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις
ανάλογα µε το περιστασιακό πλαίσιο. Αποκτούν συναισθηµατική ανεξαρτησία (Sroufe: 408). Τα
παιδιά είναι αυτάρκη συναισθηµατικά, αντλούν από τα δικά τους εσωτερικά αποθέµατα.
Χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθηµα αυτοσεβασµού (Sroufe: 477). ∆ίνουν αξία στις σχέσεις µε
τα άλλα παιδιά και επιδεικνύουν µεγαλύτερη ικανότητα δέσµευσης και συναισθήµατα εγγύτητας
(Sroufe: 484-485).
Κάποια από τα αποτελέσµατα της συναισθηµατικής αγωγής είναι και τα εξής: συναισθηµατική
αυτοεπίγνωση: βελτίωση στην αναγνώριση και στο χαρακτηρισµό των συναισθηµάτων,
ικανότητα κατανόησης αιτίων. Στο επίπεδο του χειρισµού των συναισθηµάτων: έλεγχος του
θυµού και της απογοήτευσης, αποφυγή συγκρούσεων και φραστικών προσβολών, περιορισµός
επιθετικής και αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς, αντιµετώπιση άγχους, σωστή εκτόνωση και
έκφραση του θυµού, δηµιουργική χαλιναγώγηση συναισθηµάτων. Καλλιεργείται η
ενσυναίσθηση: ευαισθησία στα συναισθήµατα των άλλων, προσεκτική ακρόαση. Στο χειρισµό
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σχέσεων: ρύθµιση διαφωνιών, επιδεξιότητα στην επικοινωνία, πιο συµπονετικοί, ικανότητα
εναρµόνισης µέσα σε οµάδες, δηµοκρατικότητα στις συναναστροφές (Goleman: 389-390).
Κατά τον 20ο αιώνα πραγµατοποιήθηκε µια µετάβαση από το αυταρχικό σε ένα διαλεκτικό,
«ευαίσθητο» µοντέλο διαπαιδαγώγησης, κάτι στο οποίο συνέβαλλε και η πρόοδος στην
παιδοψυχολογία (Gοttman: 43). Η καλοσύνη, η θαλπωρή, η υποµονή αποτελούν καλύτερα µέσα
διαπαιδαγώγησης από τη χειροδικία, αν επιθυµούµε να διαµορφώσουµε συναισθηµατικά υγιή
παιδιά. Οι γονείς δεν πρέπει να υπαγορεύουν στα παιδιά πως πρέπει να αισθάνονται, αλλά να
σέβονται τα δικά τους συναισθήµατα. Πρέπει να θέτουν όρια στις πράξεις, όχι όµως και στα
συναισθήµατα (Gοttman: 44-46).
Η συναισθηµατική αγωγή δεν αποτελεί µαγική συνταγή, ούτε πανάκεια για όλες τις
προβληµατικές περιπτώσεις (Gοttman: 159). Τα παιδιά έχουν καλύτερη υγεία, υψηλότερες
σχολικές επιδόσεις, ποιοτικότερες και σταθερότερες φιλίες, µικρότερη ροπή σε βίαιες πράξεις,
συναισθηµατική υγεία, βιώνουν περισσότερα θετικά συναισθήµατα, είναι πιο ευέλικτα και
ευπροσάρµοστα, ειδικά σε καταστάσεις κρίσεων. Επιπλέον θωρακίζονται πιο αποτελεσµατικά
απέναντι στα συναισθηµατικά τραύµατα και χτίζεται ένας συναισθηµατικός δεσµός και τα λόγια
έχουν βαρύτητα (Gοttman: 34-36).
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία(Coleman, 1996) δεν υπάρχουν άµεσα αρνητικά
αποτελέσµατα από την εφαρµογή της συναισθηµατικής αγωγής .βεβαία επειδή πρόκειται για
κάτι καινούριο τόσο στο χώρο της οικογένειας όσο και στο περιβάλλον του σχολείου
σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και ερευνά για το συγκεκριµένο θέµα . αυτό που
έχει διερευνηθεί ωστόσο είναι τα αρνητικά αποτελέσµατα από την µη εφαρµογή της
συναισθηµατικής αγωγής τα οποία είναι εξίσου σηµαντικά µε τα πλεονεκτήµατα της.
Α) όσων αφορά το χώρο του σχολείου η έλλειψη καθόδων συναισθηµατικής αγωγής συντελεί
σε µια διδασκαλία αποµακρυσµένη από τα ενδιαφέροντα των µαθητών και αποσυνδεδεµένη
από τον πραγµατικό τους κόσµο. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο αποτέλεσµα και όχι στη
διαδικασία µε αποτέλεσµα να τονίζονται τα όσα δεν κατάφεραν οι µαθητές και όχι τα όσα
είναι σε θέση να επιτύχουν . συνακολουθά αυτό το µη ελκυστικό περιβάλλον µάθησης
προκαλεί τάσεις φυγής των µαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Β) από έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν την κοινωνικότητα των παιδιών( cole and cole,
2002) επισηµαίνεται ότι τα αποµονωµένα παιδιά είναι και αυτά που δεν αντιλαµβάνονται η
ερµηνεύουν λάθος τα συναισθήµατα των υπολοίπων παιδιών .επίσης συνήθως τα µη
δηµοφιλή παιδιά είναι αυτά που εκδηλώνουν επιθετική συµπεριφορά και προσπαθούν να
ελέγξουν µε αυτό τον τρόπο και την υπόλοιπη οµάδα έλλειψη δηλαδή συναισθηµατικής
αγωγής έχει αρνητικά αποτελέσµατα τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις όσο και στη σχέση
του παιδιού µε τον εαυτό του καθώς παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που δεν βιώνουν
ικανοποιητικές σχέσεις µα τους συνοµηλίκους σχηµατίζουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό(
cole and cole, 2002)
Γ) Η έλλειψη συναισθηµατικής αγωγής στο οικογενειακό πλαίσιο επιβαρύνει τις
διαπροσωπικές σχέσεις των µελών της αλλά και την ψυχική ισορροπία του κάθε µέλους
καθώς µπορεί να βιώνει αισθήµατα απόρριψης και αναποτελεσµατικότητας όσων αφορά το
ρολό του.(Coleman, 2000). Επιπρόσθετα η έλλειψη συναισθηµατικής στήριξης και
κατανόησης επηρεάζει αρνητικά το άτοµο το οποίο αισθάνεται ότι δεν κατανοούνται οι
ανάγκες και τα θέλω του µε άµεση συνεπεία την έλλειψη αυτοπεποίθησης αλλά και την
στροφή σε µη αποδεκτές συµπεριφορές προκειµένου να τραβήξει την προσοχή των γονέων
του
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Η απουσία συναισθηµατικής αγωγής έχει αρνητικές επιπτώσεις: αποµόνωση και κοινωνικά
προβλήµατα, µυστικοπάθεια, παθητικότητα/άγχος και κατάθλιψη, µοναξιά, νευρικότητα,
λύπη, φόβοι και ανησυχίες, αίσθηµα καταπίεσης/προβλήµατα συγκέντρωσης, ονειροπόληση,
ιδεοληψίες/επιθετικότητα, άσχηµη συµπεριφορά, ευερεθιστότητα. Παρατηρείται µια
γενικότερη «τοξικότητα που δηλητηριάζει το συναισθηµατικό κόσµο» και σηµατοδοτεί µια
συναισθηµατική δυσφορία. H οικονοµική καταπόνηση των οικογενειών και η συνακόλουθη
πολύωρη εργασία των γονέων συνθλίβει τις δυνατότητες επικοινωνίας και συναισθηµατικής
αλληλεπίδρασης µε το παιδί, µε αποτέλεσµα να φθίνουν οι συναισθηµατικές δεξιότητες του
(Goleman: 323-325). Προκύπτουν κοινωνικά κωφά παιδιά που αδυνατούν να ερµηνεύσουν τα
συναισθήµατα και να ανταποκριθούν σε αυτά (Goleman: 347). Εκδηλώνουν επιθετικότητα,
στερούνται ενσυναίσθησης. Η αναστάτωση του άλλου τους προκαλεί σύγχυση (Sroufe: 485486). Τα αρνητικά συναισθήµατα και η έλλειψη θετικής συναισθηµατικής στήριξης από το
περιβάλλον οδηγεί σε προβλήµατα συµπεριφοράς. Όταν ένα παιδί δε διέρχεται µε επιτυχία
από όλα τα στάδια συναισθηµατικής ανάπτυξης και καλλιέργειας των συναισθηµατικών
δεξιοτήτων, τότε είναι πιο επιρρεπές σε µελλοντική εκδήλωση ψυχοπαθολογίας (Denham,
1998: 15).

Σύµφωνα µε τους Elias et al (1997) η συναισθηµατική ικανότητα είναι η ικανότητα να
κατανοεί, να διαχειρίζεται, να εκφράζει τις συναισθηµατικές πλευρές της ζωής του για να
επιτύχει πιο αποτελεσµατική διαχείριση των «έργων ζωής» όπως την µάθηση, την επίλυση
προβληµάτων, την δηµιουργία σχέσεων και την προσαρµογή µε δύσκολες περιστάσεις. Στην
πραγµατικότητα µέσα από την συναισθηµατική αγωγή τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες
µαθαίνουν να αναπτύσσουν δεξιότητες-στάσεις ώστε να ρυθµίζουν τις συναισθηµατικές τους
αντιδράσεις. ∆ίνεται συνεπώς µεγάλη έµφαση στην διαχείριση των συναισθηµάτων, την
υπευθυνότητα, την αποδοχή και τον σεβασµό του άλλου και την αντιµετώπιση προκλητικών
καταστάσεων67.
Εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα συναισθηµατικής νοηµοσύνης επιδιώκεται η ανάπτυξη της
αυτοεκτίµησης του παιδιού, της επικοινωνίας του παιδιού µε τους συνοµηλίκους του και τους
ενήλικες, του αυτοσεβασµού και του σεβασµού στον άλλον, της αυτογνωσίας και της
συνεργασίας.
Σύµφωνα µε τον Ballard (1982), εφαρµόζοντας ένα τέτοιο πρόγραµµα αναπτύσσονται η
αυτογνωσία, η αντίληψη δυνατοτήτων και αδυναµιών, οι συναισθηµατικές δεξιότητες,
αναγνώριση των συναισθηµάτων τους και κοινωνικές δεξιότητες, σχέσεις µε τους
συνανθρώπους τους68.
Φυσικά το ενδεχόµενο εµφάνισης προβληµάτων συναισθηµατικής ανάπτυξης και
ωριµότητας σε παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πολύ πιο πιθανό και
αναµενόµενο. Τα παιδιά που δεν έχουν νιώσει αυτό το δεσµό µε την µητέρα τους από την
πρώτη στιγµή της γέννησης τους, όπως προαναφέρθηκε δυσκολεύονται να εκδηλώσουν τα
συναισθήµατά τους και να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις. Αυτό εντείνεται ακόµη
περισσότερο να εµφανίζεται σε περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν παρουσιάζοντας τέτοιου
είδους προβλήµατα.
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Συνεπώς οι πιθανότητες αυξάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις παιδιών που εµφανίζουν
παράλληλα µε τα συναισθηµατικά προβλήµατα και προβλήµατα συµπεριφοράς69.
Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων έδειξαν ότι τα παιδιά
µπόρεσαν να δηµιουργήσουν µια θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τους άλλους, να
δέχονται καταστάσεις που δεν µπορούν να αλλάξουν, να βελτιώνουν αυτές που δεν µπορούν,
να αντιµετωπίζουν φόβους και αναστολές, να µιλούν ελεύθερα, να µην επικρίνουν, να
συνειδητοποιούν τις ανάγκες τους, να περιµένουν µε υποµονή την σειρά τους, να σέβονται τον
άλλον όταν µιλάει, να αντιµετωπίζουν µε θάρρος τα προβλήµατα τους και να είναι αισιόδοξα70.
Προωθώντας ένα πρόγραµµα συναισθηµατικής νοηµοσύνης επιτυγχάνεται η µάθηση και η
ακαδηµαϊκή επίδοση, µέσα από την συνεργασία των παιδιών παρά τον ανταγωνισµό. Η
ασφάλεια και η συναισθηµατική πληρότητα ενεργοποιούν περιοχές του εγκεφάλου που
ενδυναµώνουν την µνήµη, την προσοχή και την µάθηση71.
Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που συναναστρέφεται στον περισσότερο χρόνο µαζί τους,
συνεπώς το βάρος της ευθύνης για την καλλιέργεια δεξιοτήτων πέφτει πάνω του. Οι
ικανότητες, οι γνώσεις και οι πρακτικές που απαιτούνται να έχει ο εκπαιδευτικός
σηµατοδοτούν την ύπαρξη ενός ενεργητικού εκπαιδευτικού που δεν φοβάται να αλλάξει ακόµη
και τον τρόπο δράσης του µέσα στην τάξη αλλά και της µέχρι πρότινος συµπεριφοράς του.
∆ιαφορετικά όπως ανέφεραν η εφαρµογή των προγραµµάτων δεν φέρνει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα και χαρακτηρίζεται από αποσπασµατικότητα.
Μερικά από τα θετικά αποτελέσµατα της συναισθηµατικής ανάπτυξης είναι η ωριµότητα, η
ισορροπηµένη κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη, η λήψη πρωτοβουλιών, ο υψηλός
βαθµός ικανοτήτων, η συναισθηµατική αυτονόµηση από τους γονείς, η ανάπτυξη σχέσεων µε
άλλα πρόσωπα, η µη συναισθηµατική εξάρτηση από τις νηπιαγωγούς.
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προτεινόµενες δραστηριότητες για την αναγνώριση, έκφραση, χειρισµό συναισθηµάτων και
διαστάσεις της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης72.
Το αλφαβητάρι των συναισθηµάτων
Μπορείς να σκεφτείς συναισθήµατα που αρχίζουν από κάθε γράµµα του αλφαβήτου που δίνεται
παρακάτω και να τα γράψεις δίπλα από αυτό;
Για παράδειγµα, από το γράµµα Α θα µπορούσες να γράψεις το συναίσθηµα «αγάπη».
Α
Β
Γ
∆
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ

Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω

Ξεχώρισε τα συναισθήµατα σου σε ευχάριστα και σε δυσάρεστα
Ευχάριστα συναισθήµατα

∆υσάρεστα συναισθήµατα

Τα κρυµµένα συναισθήµατα
Να βάλεις τα γράµµατα στην σειρά και να ανακαλύψεις τα κρυµµένα συναισθήµατα.
ΠΥΗΛ_________________________________________________________________
ΑΑΡΧ_________________________________________________________________
ΥΜΟΣΘ_______________________________________________________________
ΟΗΡΓ_________________________________________________________________
ΑΚΟΥΝΑΦΙΣΗ__________________________________________________________
ΑΠΑΗΓ________________________________________________________________
ΗΛΕΙΑΖ________________________________________________________________

72

Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2004). ό.π., (τ.7) σσ. 31-52.
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Αν ήµουν.................
Συµπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις:
*Αν ήµουν χρώµα θα ήµουν…………………………………
*Αν ήµουν τραγούδι θα ήµουν………………………………
*Αν ήµουν µάθηµα θα ήµουν………………………………
*Αν ήµουν επάγγελµα θα ήµουν……………………………
*Αν ήµουν ζώο θα ήµουν……………………………………
*Αν ήµουν γλυκό θα ήµουν…………………………………
Τώρα βλέποντας τον διπλανό σας, προσπαθήστε να σκεφτείτε τι θα ήταν:
Αν ήταν παιχνίδι………………………………………………………….
Αν ήταν ήρωας κόµιξ…………………………………………………….
Αν ήταν φαγητό…………………………………………………………..
Αν ήταν βιβλίο…………………………………………………………...
Αν ήταν κινηµατογραφικό έργο…………………………………………

Στην συνέχεια δείξτε του τις απαντήσεις σας και ρωτήστε τον αν συµφωνεί µε αυτά που
γράψατε, για ποιες απαντήσεις σας έχει διαφορετική άποψη;
Γράψτε την διαφορετική άποψη του διπλανού σας και συζητήστε τους λόγους των διαφορετικών
σας απόψεων.
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(Εξώφυλλο )
«Αν ένα παιδί αντιµετωπίζεται µε επικρίσεις
µαθαίνει να καταδικάζει.
Αν ένα παιδί αντιµετωπίζεται µε εχθρότητα
µαθαίνει να επιτίθεται.
Αν ένα παιδί γελοιοποιείται
µαθαίνει να είναι ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει µε την ντροπή
µαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.
Αν ένα παιδί αντιµετωπίζεται µε ανεκτικότητα
µαθαίνει να είναι υποµονετικό.
Αν ένα παιδί ενθαρρύνεται
µαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση.
Αν ένα παιδί επαινείται
µαθαίνει να αξιολογεί θετικά τους άλλους.
Αν ένα παιδί αντιµετωπίζεται µε ευθύτητα
µαθαίνει να είναι δίκαιο.
Αν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια
µαθαίνει να πιστεύει στους άλλους.
Αν ένα παιδί είναι αποδεκτό
µαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του».
(Burns,1986)
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