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Πεξίιεςε 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε 

πνιπάξηζκα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηεζλψο, ζπκπεξηιακβάλνληαο πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο 

(Humphrey, 2013), ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ νινέλα θαη απμαλφκελσλ 

θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

παηδηψλ θαη ηεο επξχηεξεο αλάπηπμεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκφο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ ζπλνιηθή επεκεξία ηνπο (Centers for Disease Control & Prevention, 

2013). Ώπηή ε ζηξνθή πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο, απνθηά έλα φιν θαη πην ηζρπξφ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν, πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα εληνπίζεη ζεκαληηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ (Durlak, 

Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011; January, Casey, & Paulson, 2011; 

Sklad, Diekstra, Ritter, & Ben, 2012). Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δξάζεο είλαη 

ε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ κηαο πξψηεο ηάμεο δεκνηηθνχ, φπσο θαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο κείσζε ησλ δπζθνιηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

ελίζρπζεο ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη δπζθνιίεο, πνπ θνηηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ην Βξσηεκαηνιφγην Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ (Godman, 1997), ηνπ 

νπνίνπ ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS (pre-post 

test), ελψ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, αμηνπνηήζεθε 

ε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ θιείδσλ παξαηήξεζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ εθπαηδεπκέλε 

παξαηεξήηξηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ζηαηηζηηθά ηζρπξέο 

δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ παηδηψλ ζην Βξσηεκαηνιφγην Απλαηνηήησλ θαη 

Απζθνιηψλ, κεηά ηελ παξέκβαζε, νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα, 

θαηαδεηθλχνπλ κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο, ζην επξχηεξν θιίκα ηεο ηάμεο θαη ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη δπζθνιίεο.  
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Λέμεηο-θιεηδηά: θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, θιίκα ζρνιηθήο ηάμεο, καζεηέο µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη δπζθνιίεο 
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Summary 

Last decade has seen many changes in most educational systems internationally, 

whichlead to the inclusion of an increasing number of social and emotional learning 

(SEL) programs in primary and secondary education (Humphrey, 2013), in order to 

accommodate the needs of a growing number of children with social, emotional, 

behavioural and mental problems and develop their coping mechanisms that can 

contribute to their inclusion and general well-being (Centers for Disease Control & 

Prevention, 2013). Many research findings suggest strong correlations between social, 

emotional and academic skills and the participation in SEL programs which in turn 

has led to the development of this particular research area. (Durlak, Weissberg, 

Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011; January, Casey, & Paulson, 2011; Sklad, 

Diekstra, Ritter, & Ben, 2012). The purpose of this particular action research pilot 

study is to assess the implementation and impact of an art-based SEL program in 

terms of improving the social and emotional skills of the participating first grade 

students (Ν=21) and considering a possible decrease in their mental health problems. 

Another important aspect of the study is to consider the program's effectiveness in 

terms of including children with difficulties and special needs socially and at school 

level. Therefore, the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was applied as a 

pre and post test (Godman, 1997) and the collected data was statistically analysed by 

the SPSS program. Additional qualitative data was obtained, through personal 

observation and interview with the class teacher and an impartial research 

partner/observer. The research results revealed statistically significant changes in the 

students' mean scores on the SDQ after the intervention took place, which could be 

attributed to the statistically significant improvement of their social and emotional 

skills, the enhancement of the classroom environment and finally the social inclusion 

of students with difficulties and special needs. 

Key-words: Social and emotional learning (SEL), social skills, emotional skills, class 

environment, students with special needs and difficulties 



ειίδα 9 απφ 376 

 

 

Πξόινγνο 

Δ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Αηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Βηδηθή Ώγσγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θαη ην ζέκα ηεο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ, θαηλνηφκνπ 

πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηέρλεο θαη 

ησλ παξακπζηψλ, γηα ηε κείσζε ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ θαη εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο –κε θαη ρσξίο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο-, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζήο ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο εληφο ηεο ηάμεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ.  

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, 

θν Διία Κνπξθνχηα, γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ 

πινπνίεζε θαη επίβιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Δ παξνρή πξφζζεηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, ε θαζνδήγεζή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο 

ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο φζν θαη ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθά ζηελ επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ήηαλ ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή γηα κέλα πνπ ζπλέξγαζηεθα γηα αθφκε κία θνξά ζηνλ 

ζρεδηαζκφ κηαο δεκηνπξγηθήο θαη ελαιιαθηηθήο έξεπλαο απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο, γηα 

ηελ ππνζηήξημε κηαο επάισηεο θνηλσληθήο νκάδαο, ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Θεξκφηαηεο επραξηζηίεο θαη ζηνπο ζπλεπφπηεο θαζεγεηέο θαη κέιε ηεο Βηδηθήο 

Αηαηκεκαηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θα Μαξία Κππξησηάθε θαη θν 

Ώλαζηάζην Μαηζφπνπιν, γηα ηελ έλζεξκε απνδνρή ηεο ππνζηήξημεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη 

ζπκβνπιέο ηνπο. 

Βπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηηο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ελεπιάθεζαλ 

πξφζπκα ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη 

πινπνηψληαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εξεπλήηξηα ην πηινηηθφ πξφγξακκα, ζπκβάινληαο 

θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.  Ο πνιχηηκνο 
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ρξφλνο πνπ δηέζεζαλ θαη ε ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεηψπηζαλ ην έξγν ηνπο, 

ζπλέθεξε θαζνξηζηηθά ζηε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ πξφσζεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. αθψο αμίδνπλ επραξηζηίεο θαη νη γνλείο ησλ 

εκπιεθφκελσλ καζεηψλ, φπσο θαη ε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δηεπθφιπλαλ 

ζεκαληηθά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζηελφ θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνγέλεηά 

κνπ γηα ηε δηαξθή ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
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Δηζαγσγή 

ηε ζεκεξηλή επνρή, νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπρνινγηθέο πξνζεγγίδεηο πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ηελ θαηάθηεζε ησλ αλακελφκελσλ αλαπηπμηαθψλ επηηεπγκάησλ ησλ 

παηδηψλ ζε θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν, εζηηάδνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγθε κηαο ζθαηξηθήο θαη νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ παηδηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά βήκαηα. ην ζηφραζηξν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, βξίζθεηαη ινηπφλ ε αλάπηπμε πγηψλ –ζσκαηηθά θαη ςπρηθά- 

καζεηψλ, πνπ ζα εκθαλίδνπλ εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη αμίεο, νη νπνίεο ζπκβάινπλ 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο επηηπρεκέλεο δσήο, βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ (Zins, & Elias, 2007). Δ δηακφξθσζε θαιψλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε αλάπηπμε πξνζσπηθνηήησλ κε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή επάξθεηα, ε απηνπεηζαξρία, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε 

ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ δίθαηνπ, είλαη κεξηθά απφ εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ πιένλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη 

ζηα ζχγρξνλα Ώλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017; Υαηδερξήζηνπ, 

2015). 

Πξάγκαηη, πνιιά ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη κηα ζεηξά θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

κεηαβνιψλ, φπσο ε δπζθνιία δηαρείξηζεο ηεο θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πίεζε πνπ 

πθίζηαληαη πνιιέο νηθνγέλεηεο, ε εκθάληζε πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ, ε ζρεδφλ 

απεξηφξηζηε πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε θνηλσληθέο επαθέο θαη πιεξνθνξίεο, κέζσ 

ηεο λέαο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγνχλ αιιαγέο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο θαη ηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο λένπο λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ην άγρνο ηνπο, λα είλαη ηθαλνί λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

απνδέρνληαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε, φπσο θαη πνιιά 

άιια (Zins, & Elias, 2007). Ώπηέο δεμηφηεηεο απνθαινχληαη ζπρλά «δεμηφηεηεο ηνπ 

21
νπ

 αηψλα» θαη είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα επηηπρεκέλε πνξεία ζηελ 

ελήιηθε δσή ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & 

Durlak, 2017).   
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Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη ε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ είλαη έλα θαηλφκελα πνπ έρεη βξεζεί ζην 

επηζηεκνληθφ πξνζθήλην γηα πάλσ απφ δπν δεθαεηίεο. πγθεθξηκέλα, ην 1997 

εηζήρζεθε γηα πξψηε θνξά ν φξνο «θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε», ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα αληηιακβάλεηαη, λα εθθξάδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηνπο αθαδεκατθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπ (Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007). Καη‟ επέθηαζε, ηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, 

απνηεινχλ παξεκβάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ζε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ώλ θαη ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, φζνλ αθνξά 

ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ απεπζχλνληαη, ζην πεξηερφκελν, ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο, 

ζηε δηάξθεηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κνηξάδνληαη κηα βαζηθή ζηνρνζεζία, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο πξνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε κείσζε ησλ 

αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ 

(Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007; Garner, Mahatmya, Brown, & Vesely, 

2014) 

Βηδηθφηεξα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ, φπσο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ησλ 

παηδηψλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη δελ επεξεάδνπλ κφλν ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ζην 

ζρνιείν, αιιά αζθνχλ ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζε νιφθιεξν ην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα, θαζηζηψληαο ηελ αλάγθε γηα θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ηδηαίηεξα 

επηηαθηηθή (Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, 2009).  Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ 

παξαθσιχνπλ δειαδή -κεηαμχ άιισλ- ηηο καζεζηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 

δηαηαξάζζνληαο παξάιιεια θαη ηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ελψ 

απφ ηελ άιιε πιεπξά νη εθπαηδεπηηθνί, αλαγθάδνληαη λα αθηεξψζνπλ ππέξκεηξν 

ρξφλν θαη ελέξγεηα ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο (Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, 

2009; Elias, Zins, Graczyk, & Weissberg, 2003). Ώπηέο νη ζπλζήθεο, αλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ εγθαίξσο, απνηεινχλ αξλεηηθνχο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ κειινληηθή πνξεία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε απηψλ ησλ καζεηψλ (Jones, Barnes, 

Bailey, & Doolittle, 2017).  
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Σα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη αγσγήο κπνξεί λα 

πξνζθέξνπλ φκσο ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα, ψζηε λα κεησζνχλ νη παξαπάλσ 

δπζιεηηνπξγηθέο αληηδξάζεηο, θαζψο έρνπλ σο θεληξηθνχο άμνλεο ηελ ππνζηήξημε, 

φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ, κε θαη ρσξίο δπζθνιίεο (Buchanan, Gueldner, Tran, 

& Merrell, 2009). Δ ελίζρπζε θαη εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ κπνξεί λα σθειήζεη ζπλεπψο ηνπο καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

«πςειήο επηθηλδπλφηεηαο» γηα ηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ, απηνχο πνπ ήδε 

εθδειψλνπλ νξηζκέλεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη απηνχο πνπ ζπρλά εκθαλίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, 2009; Elias, Zins, 

Graczyk, & Weissberg, 2003). 

 Οη βαζηθέο αξρέο ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο/ αγσγήο ζηεξίδνληαη ζηελ πξφιεςε θαη πξναγσγή ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ιηγφηεξν ζηελ άκεζε 

παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπζπξνζακνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Έλαο κηθξφο 

αξηζκφο καζεηψλ πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί πξφζβαζε ζε πην εληαηηθέο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο, ην επξχηεξν πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ πξνβιέπεη 

φκσο ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ, ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ 

πηνζέηεζε πγηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ απνηξνπή αξλεηηθψλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ 

εθδειψζεσλ (Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, 2009). Γηα ηελ θαιχηεξε 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε θαιά νξγαλσκέλα, αζθαιή θαη ζηνξγηθά πιαίζηα 

(ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλφηεηα), βάζεη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ 

(Zins, & Elias, 2007) 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ κεγάισλ κεηα-

αλαιχζεσλ αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο θαιά νξγαλσκέλσλ θαη ζσζηά 

εθηειεζκέλσλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε παξαηήξεζε ζεηηθψλ επηδξάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληέο ηνπο (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 

2011; January, Casey, & Paulson, 2011). Καιά νξγαλσκέλα θαη απνηειεζκαηηθά 

ζεσξνχληαη εθείλα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην αξηηθφιεμν SAFE, 

ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην «sequenced», θαζψο ππάξρεη δηαδνρηθφηεηα θαη 

ζπλεθηηθφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, ην «active» 
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ιφγσ ηεο ελεξγεηηθήο θαη δηαδξαζηηθήο κάζεζεο πνπ αμηνπνηείηαη, ην «focused» πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο θαη ην «explicit», αθνχ ζηνρεχνληαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο (Durlak, & DuPre, 2008; Greenberg, Domitrovich, 

Weissberg, & Durlak, 2017; Humphrey, Lendrum, & Wigelsworth, 2013). 

Βηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν ζχλδεζκν αθαδεκατθήο, θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (Collaborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning- CASEL), ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο έρνπλ πέληε δηαζηάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνγλσζία, ηελ 

θνηλσληθή αληίιεςε, ηελ απηνδηαρείξηζε, ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ ιήςε ππεχζπλσλ απνθάζεσλ, νη νπνίνπ 

απνηεινχλ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπο (CASEL, 2005).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίια κέζα θαη 

ζηξαηεγηθέο απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηά πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο, σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη αλάπηπμεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

είλαη ηα παξακχζηα. Σα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ε θχζε θαη 

γξαθή ηνπο, ηα θαζηζηνχλ έλα ηδηφηππν ινγνηερληθφ είδνο, πνπ ιεηηνπξγεί πνιχ 

ειθπζηηθά ζηα παηδηά (Μαιαθάληεο, 2006). Δ δσεξή θαη παξαζηαηηθή 

εηθνλνγξάθεζή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επνπηηθφηεηα θαη δξακαηηθφηεηα ηνπ 

ιφγνπ ηνπο, δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε ησλ παηδηψλ κε ηνπο ήξσεο θαη ηηο πεξηπέηεηέο 

ηνπο θαη κέζσ απηήο ηεο ηαχηηζεο, πξνάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ε πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ ςπρνινγηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ηνπο ζπγθξνχζεσλ (Fleer, & 

Hammer, 2013; Μαιαθάληεο, 2006).  

Ώπηφ, πνπ δεκηνπξγεί σζηφζν ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα ελζσκαησζεί 

νπζηαζηηθφηεξα ε λέα γλψζε ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ, είλαη ε βησκαηηθή 

κάζεζε (Σξηιηβά, & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Οη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ, ζηηο νπνίεο φινη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, κε πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή (Σξηιηβά, & 

Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008; Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Βηδηθά, φηαλ εκπλένληαη 

απφ ην ρψξν ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη ηε Θεξαπεία κέζσ Σέρλεο (π.ρ. εηθαζηηθή 
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ζεξαπεία, ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε αθεγεκαηηθή ηέρλε, κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή θιπ.) 

πξνάγεηαη κηα νπζηαζηηθή ελδνζθφπεζε θαη νιφπιεπξε ζπκκεηνρή ηνπ εαπηνχ 

(Kuciapinski, 2014; Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ε 

πιεξέζηεξε έθθξαζε, ε αλάδπζε ησλ θξπκκέλσλ θαη αζπλείδεησλ πηπρψλ, φπσο θαη 

ηνπ δεκηνπξγηθνχ δπλακηθνχ ησλ παηδηψλ (Fleer, & Hammer, 2013; Φηιίππνπ, & 

Καξαληάλα, 2010). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα 

παξνπζηάζεη, ζε έλα πξψην ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηελ αλακελφκελε θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη λα αλαιχζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηα ςπρνθνηλσληθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα, φπσο θαη ηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε επηζήκαλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο αμηνπνίεζεο ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

έληαμεο, ζπκπεξίιεςεο θαη ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο θαη  

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

ε έλα δεχηεξν εξεπλεηηθφ επίπεδν, ζθνπεχεηαη  ε παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο πηινηηθήο έξεπλαο, γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

παξακπζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο κε πξνιεπηηθφ θαη 

παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ηφζν 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο, φζν θαη ζε καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ 

κηα ηππηθή αλαπηπμηαθή πνξεία. Θα δηεξεπλεζεί ινηπφλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, κέζσ κηαο έξεπλαο δξάζεο, σο πξνο ηε κείσζε ησλ 

εμσηεξηθεπκέλσλ θαη εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, 

ηελ αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, ηελ πξναγσγή ηεο 

θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνγλσζίαο θαη απηνεηθφλαο ησλ παηδηψλ, δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα 

νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη καζεζηαθή πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε. 
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Θεσξεηηθό Τπόβαζξν Μειέηεο 

Σν απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε  

ςπρνθνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ζην ζρνιείν έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο επξείαο θιίκαθαο παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ππνζηήξημε θαη ζπλεθπαίδεπζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

καζεηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπο ηηο πνιχπιεπξεο δηαζηάζεηο θαη 

αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο αλάγθεο 

πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά πιαίζηα. Παξάιιεια, ε 

ζηνρνζεζία, νη επηκέξνπο ηερληθέο, νη ζηξαηεγηθέο θαη ε φιε θηινζνθία ηεο 

παξέκβαζεο  πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη βάζεη απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην έγθπξε εθαξκνγή ηεο, γηα ηελ θαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο (Kauffman & Landrum, 2013; Kourkoutas, Vitalaki, & 

Flowler, 2015). 

 Δ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ, ε απηναληίιεςε θαη απηνεηθφλα ησλ παηδηψλ, ζπλδέεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ηα πξφηππα, ην θιίκα θαη ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ επηθξαηεί ζηα 

δηάθνξα πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο ηνπο. Δ αλνκνηνγέλεηα ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, φζνλ αθνξά ζηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο θαη ηα γεληθφηεξα 

ςπρνθνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαζηζηά σζηφζν απαξαίηεηε ηελ ζθηαγξάθεζε 

ησλ αηνκηθψλ ηνπο δπζθνιηψλ, ησλ ειιείςεσλ, αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο, πξηλ 

απφ ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη εληαμηαθήο παξέκβαζεο, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί κηα φζν δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο (Kourkoutas, Vitalaki, & Perysinaki, 2015; 

Κνπξθνχηαο, 2017). Γηα λα ππνζηεξηρηεί ζπλεπψο θαηάιιεια ν θάζε καζεηήο ζηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ θξίζηκσλ δεμηνηήησλ είλαη ζεκαληηθή ε άκεζε δηδαζθαιία θαη 

εμέιημή ηνπο κε ηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ, αιιειεπηδξαζηηθψλ θαη βησκαηηθψλ 

δξάζεσλ, πνπ ηαηξηάδνπλ ηδηαίηεξα ηε θχζε ηεο παηδηθήο αλάπηπμεο (Lewis, 2010).     
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1.Η αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ 

Δ έλλνηα ηνπ εαπηνχ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αληίιεςε πνπ έρεη θαλείο γηα ηελ 

ίδηα ηνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ (Μαθξή-

Μπφηζαξε, 2001). Οπζηαζηηθά, απνηειείηαη απφ δπν βαζηθέο δηαζηάζεηο, εθείλε ηεο 

απηναληίιεςεο θαη εθείλε ηεο απηνεθηίκεζεο. Με ηελ έλλνηα «απηναληίιεςε» 

λννχληαη φια ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ θαη νη ξφινη πνπ 

αλαιακβάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Denham, & Brown, 2010). Σα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, φηαλ ηνπο δεηεζεί λα πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, εζηηάδνπλ 

θπξίσο ζηα εμσγελή θαη παξαηεξήζηκα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ρξψκα καιιηψλ, 

χςνο θ.α.), ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο (π.ρ. αλ 

κπνξνχλ λα δέζνπλ ηα θνξδφληα ηνπο) θαη ζε αληηθείκελα πνπ ηνπο αλήθνπλ (π.ρ. 

δηάθνξα παηρλίδηα) (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Ώληίζηνηρα, ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηαδηαθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο, 

φπσο θαη θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο, ζηηο νπνίεο αληηπαξαζέηνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά κε απηή ησλ άιισλ. ηελ εθεβεία αληίζεηα, πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο 

θαη ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ζηηο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζηθέο ηνπνζεηήζεηο, ηα 

επξχηεξα πηζηεχσ θαη ηηο αμίεο ησλ εθήβσλ (Denham, & Brown, 2010; 

Υαηδερξήζηνπ, 2015).  

Δ έλλνηα ηεο απηνεθηίκεζεο, ελψ ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

απηναληίιεςεο, εκπεξηέρεη επηπιένλ ην αμηνινγηθφ ηεο ζηνηρείν. Βίλαη ην αίζζεκα 

αμίαο πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απνξξέεη απφ ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο 

ηεο επάξθεηαο ηνπ (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Δ απηναληίιεςε είλαη ινηπφλ ε εηθφλα πνπ 

έρεη ην παηδί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ ε απηνεθηίκεζε είλαη ε αμία πνπ απνδίδεη ζηελ 

εηθφλα απηή θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηα 

ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο δσήο ηνπ (Geldard & Geldard, 2011). Δ δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, εθφζνλ δελ 

ππάξρεη πάληνηε ε αλακελφκελε αληηζηνίρηζε αλάκεζά ηνπο (Υαηδερξήζηνπ, 2015). 

Βλψ, δειαδή, κηα γεληθφηεξα ζεηηθή απηναληίιεςε ζα έπξεπε λα νδεγεί ζε κηα 

πςειή απηνεθηίκεζε, δελ πθίζηαηαη απηφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  Οξηζκέλα παηδηά, 

παξ‟ φηη εκθαλίδνπλ πνιιά ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη πηζαλφλ λα ππνηηκνχλ ηελ 

αμία ηνπο θαη σο απνηέιεζκα λα έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη αξλεηηθή 

απηνεηθφλα. Μπνξεί αθφκα λα έρνπλ ηδηαίηεξα πςειέο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο 
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απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη έηζη είλαη ζχλεζεο λα απνγνεηεχνληαη, φηαλ δελ ζπλάδνπλ νη 

επηδφζεηο κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Ο θφβνο ηεο απνηπρίαο είλαη έλαο επηπιένλ 

επηβαξπληηθφο παξάγνληαο, πνπ κεηψλεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη απμάλεη ηα επίπεδα 

άγρνπο ηνπο (Geldard & Geldard, 2011)  

Ώλαπφθεπθηα, ην επίπεδν ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ, δελ επεξεάδεη κφλν ηε 

δηάζεζε θαη ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά επηδξά θαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα. Σα ζπλαηζζήκαηα, νη ζθέςεηο, νη 

ζπκπεξηθνξέο, νη κειινληηθέο βιέςεηο, ηα θίλεηξα θαη ν βαζκφο εκπινθήο ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γεγνλφηα, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπο (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Παξάιιεια, κε ηε ζεηξά ηεο, ε πςειή 

απηνεθηίκεζε θαη νη αλάινγεο ζεηηθέο εκπεηξίεο, φπνπ ηα παηδηά ππνζηεξίδνληαη ζην 

λα εζσηεξηθεχνπλ ηηο απαξαίηεηεο «λφξκεο», απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δηακνξθψλνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηελ αληνρή ζηηο καηαηψζεηο θαη ηε κεηάζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο άκεζεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ επηζπκηψλ, πνπ παξαηεξνχληαη ζε πνιιά θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθά αλψξηκα 

παηδηά ή παηδηά  κε «πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο» (Berger, 2011; Beauchamp, & 

Anderson, 2010). 

πγθεθξηκέλα, κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζαλφλ λα εκθαλίδεη έλα άηνκν 

κε πςειή απηνεθηίκεζε είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο νκάδεο, ε ζηγνπξηά 

θαη πίζηε πνπ δείρλεη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ε ξεαιηζηηθή ζηνρνζεζία θαη ζπρλή 

επίηεπμε ησλ επηζπκηψλ ηνπ, θαζψο θαη ε ζεηηθή απνδνρή ησλ δηαθνξψλ ηνπ (αθφκα 

θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ) ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (Geldard & 

Geldard, 2011). Αελ είλαη σζηφζν ιίγα εθείλα ηα παηδηά, πνπ βξίζθνληαη θαζεκεξηλά 

ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, θαη δελ έρνπλ αλαπηχμεη επαξθψο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ιφγσ ηεο ρακειήο ηνπο απηνεθηίκεζεο (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Με ηηο θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο ζε ςπρνπαηδαγσγηθφ επίπεδν θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

είλαη φκσο δπλαηή ε ζεηηθή επηξξνή ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζε ελφο 

παηδηνχ, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν (Denham, & Brown, 2010; Masten, Herbers, 

Cutuli, & Lafavor, 2008). Δ δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο κέζα 

ζηελ ηάμε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηφ θαη λα δψζεη 

λφεκα ζηνλ θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ (Μαηζαγγνχξαο, 2003). πλεπψο, ε 

κνξθή θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 
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δαζθάινπ θαη καζεηή, ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνζθέξνληαη θαη ην θιίκα ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ζεηηθήο 

απηνεθηίκεζεο (Geldard & Geldard, 2011). 

2.Κνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ 

2.1. Κνηλσληθή επάξθεηα 

Δ θνηλσληθή αλάπηπμε είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζχλαςε θαη 

δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηε κειινληηθή ςπρηθή πγεία ελφο αηφκνπ. Μηα ζπλαθήο 

θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα είλαη εθείλε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο, πνπ εκπεξηέρεη ηα 

θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά, γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ νδεγνχλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

(Jones, & Doolittle, 2017). Ο βαζκφο θνηλσληθήο επάξθεηαο ησλ αλζξψπσλ 

δηακνξθψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο επηθείκελεο θνηλσληθέο ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο, ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζε απηέο, ην επίπεδν αληίιεςεο ηεο 

νπηηθήο ησλ άιισλ, ηηο γλψζεηο πνπ απνθνκίδνπλ απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επφκελεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο (Gresham, 2016; 

Υαηδερξήζηνπ, 2015). Γηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα παηδί θνηλσληθά επαξθέο, 

αλακέλεηαη λα θαηαλνεί ηελ επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε άιια πξφζσπα θαη 

λα έρεη αλαπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα κπαίλεη ζηελ ζέζε ησλ 

άιισλ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηελ νπηηθή ηνπο. Θα πξέπεη, ζπλεπψο, λα είλαη ηθαλφ λα 

απνθσδηθνπνηεί ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, λα κπνξεί λα ηηο δηαθνξνπνηήζεη κεηαμχ 

ηνπο θαη λα πξνζαξκφδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αξκφδεη κε 

ηα θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο πεξίζηαζεο (Υαηδερξήζηνπ, 2015).  

Πξάγκαηη, ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο παίδεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην επίπεδν 

θνηλσληθήο επάξθεηαο πνπ ζα αλαπηχμεη ην θάζε παηδί. Χο φξνο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε 

θαη ηελ θαηαλφεζε κηαο άκεζεο ή έκκεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο δήισζεο ελφο άιινπ 

αηφκνπ θαη ζπλδέεηαη κε ην πψο αηζζάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε 

(Υαηδερξήζηνπ, 2015). Ώπηή αθξηβψο ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο, θαηαλφεζεο θαη 

θαηάιιειεο αληαπφθξηζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ, 

δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, θνηλσληθά 



ειίδα 21 απφ 376 

 

απνδεθηήο επίιπζεο δηαθσληψλ, αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη κείσζεο 

πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Smith, & Low, 2013). Δ Υαηδερξήζηνπ (2015) 

ππνζηεξίδεη κάιηζηα φηη ε εκθάληζε νξηζκέλσλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ (φπσο 

π.ρ. ε ελνρή), απνδίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

θαηαλφεζεο ηεο επίδξαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ απέλαληη ζε άιινπο. ε 

θάζε πεξίπησζε, παξαηεξείηαη φηη ηα παηδηά κε πςειή ελζπλαίζζεζε ηείλνπλ λα είλαη 

πην δεκνθηιή, ιηγφηεξν επηζεηηθά θαη πην ηθαλά ζε καζεζηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

(Smith, & Low, 2013).   

2.2. Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίδνπλ θαη ηθαλνπνηεηηθή 

θνηλσληθή επάξθεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Με απιά ιφγηα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Selimovic, Selimovic, θαη Opic (2018), ν φξνο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο αλαθέξεηαη 

ηφζν ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνληαη  ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ φζν θαη ζηηο ηθαλφηεηεο απηνειέγρνπ ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ελφο αηφκνπ. ΐηβιηνγξαθηθά βέβαηα, ν εληνπηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε 

ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαη δηαθσλίεο 

κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ (Gresham, 2016; Merrell, & Gimpel, 2014; Selimovic, 

Selimovic, & Opic, 2018).  

ε θάζε πεξίπησζε, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαίλεηαη λα παίδνπλ νη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο (π.ρ. δεμηφηεηεο φπσο δηαπξνζσπηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελζπλαίζζεζε, 

θνηλσληθή εκπινθή ζε θαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θ.α.), ε 

απηνδηαρείξηζε (π.ρ. απηνέιεγρνο, απηνξξχζκηζε ζπκπεξηθνξάο, θνηλσληθή 

αλεμαξηεζία, θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θ.α.) θαη ε αθαδεκατθή ηνπο πνξεία (π.ρ. 

απνδνρή θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζρνιηθή πξνζαξκνγή, αθνινπζία 

νδεγηψλ θ.α.). Βπηπιένλ, ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ ηφζν ε 

ζπκκφξθσζε (π.ρ. ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο θαη νδεγίεο, κνίξαζκα θ.α.) φζν θαη ε 

δηεθδίθεζε (φπσο π.ρ. θνηλσληθή πξσηνβνπιία, εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, ππεξάζπηζε 

θαη παξνπζίαζή ηνπ εαπηνχ θ.α.) (Gresham, 2016; January, Casey, & Paulson, 2011; 

Υαηδερξήζηνπ, 2015).  Δ νινθιεξσκέλε θαη ζσζηή αλάπηπμε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζε ιηγφηεξσλ 
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εμσηεξηθεπκέλσλ θαη εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

κειινληηθή ζρνιηθή θαη θνηλσληθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ (Gresham, 2016; 

Kirilova-Moutafova, 2017). Ώληίζεηα, νη ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ ζρνιηθή επίδνζε, απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα ηνπο ζηα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο, φπσο ζηε θαηάζιηςε, ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ζην θνηλσληθφ 

άγρνο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επηζεηηθή ε 

δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά (January, Casey, & Paulson, 2011). 

Γεληθφηεξα έρεη παξαηεξεζεί φηη ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο πνπ εκθαλίδεη ην θάζε παηδί, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πνηφηεηα θαη ην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ (Jones, & Doolittle, 

2017). Δ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπο δελ πξέπεη βέβαηα λα ζεσξείηαη κηα εχθνιε θαη 

απζφξκεηε δηαδηθαζία, θαζψο απαηηείηαη ρξφλνο θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζε 

πνιπάξηζκα θνηλσληθά πιαίζηα γηα ηε γελίθεπζή ηνπο (Gresham, 2016). Σν ζρνιείν 

δηαδξακαηίδεη έλα θεληξηθφ ξφιν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο, κέζσ ησλ 

απμεκέλσλ θνηλσληθψλ ηνπ πξνθιήζεσλ, θαινχληαη νη καζεηέο λα δνθηκάζνπλ, λα 

εμαζθήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηε ζέζε πνπ επηζπκνχλ ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ θαη λα 

νδεγεζνχλ ζε κηα φζν δπλαηφλ πην νκαιή ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή πξνζαξκνγή 

(Υαηδερξήζηνπ, 2015).  

Αελ είλαη σζηφζν ιίγα εθείλα ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ απφ ήπηεο έσο θαη ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε πνιιψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δπζθνιίεο 

πνπ κπνξεί λα απνδνζνχλ ζε δηάθνξνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο (Κνπξθνχηαο, 

2011). Κάπνηα απφ απηά, δελ έρνπλ θαηαθηήζεη αθφκα νξηζκέλεο αλακελφκελεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ (Υαηδερξήζηνπ, 

2015). Άιια πάιη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ιφγσ ηεο 

ειιηπνχο θαηάθηεζεο θαη κεησκέλεο επρέξεηαο θαηά ηελ αμηνπνίεζή ηνπο (Merrell, & 

Gimpel, 2014; Υαηδερξήζηνπ, 2015). Οη δπζθνιίεο απηέο εληείλνληαη ή 

επηβαξχλνληαη επηπιένλ, φηαλ ζπλππάξρνπλ θαη άιιεο δπζθνιίεο (π.ρ. 

εζσηεξηθεπκέλεο ή εμσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο) ή δηαηαξαρέο (π.ρ. 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο) (Gresham, 2016). ε θάζε πεξίπησζε, ην ζρνιείν, σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη βαζηθφο θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο, έρεη αλαιάβεη πιένλ ηελ ζπλ-επζχλε ζηελ ελίζρπζε ηεο 
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θνηλσληθήο επάξθεηαο φισλ ησλ καζεηψλ. ε αληίζεζε δειαδή κε ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο, ζηηο νπνίεο ε ζπγθεθξηκέλε επζχλε ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο, έρεη γίλεη πιένλ αληηιεπηή ε αλάγθε εθκάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο (Wilkerson, Perzigian, & Schurr, 

2013; Υαηδερξήζηνπ, 2015). 

2.3.πλαηζζεκαηηθή Δπάξθεηα 

Δ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ελφο αηφκνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηα ίδηα ηνπ 

ηα ζπλαηζζήκαηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνληαη δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ, φζν θαη κε ηελ ξχζκηζή, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο αλάινγα κε ηελ 

δεδνκέλε θαηάζηαζε (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Γεληθφηεξα, ε δηακφξθσζε ελφο 

θαζνιηθεπκέλνπ νξηζκνχ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε, θαζψο 

πξνζεγγίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη απνδίδνπλ αλαιφγσο θαη 

άιιε βαξχηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εκθάληζε θαη έθθξαζή ηνπο 

(Denham, Bassett, Way, Mincic, Zinsser, & Graling, 2012). Με ηελ επξεία έλλνηα, ν 

φξνο ζπλαηζζήκαηα, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα απνδνζεί απηφ πνπ ληψζεη 

θαλείο -βάζεη ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη- θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαβνιέο 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Lau, & Wu, 2012). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγέο, εηδηθά σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά, έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία νξηζκψλ, 

πνπ ζπλδένπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ επίδξαζε ζεκαληηθψλ εζσηεξηθεπκέλσλ ή 

εμσηεξηθεπκέλσλ εξεζηζκάησλ, πνπ νδεγνχλ ζε αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιαγέο ζηα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Θεσξείηαη ινηπφλ φηη, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα 

ζπλαηζζήκαηα, ππάξρνπλ ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο, ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (Denham, Bassett, 

Way, Mincic, Zinsser, & Graling, 2012; Lau, & Wu, 2012).  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν φξνο ξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξεηαη ζηηο ςπρνινγηθέο, 

γλσζηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κεζφδνπο, φπσο θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνζνρήο, πνπ επηζηξαηεχνληαη νη άλζξσπνη, πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί, λα δηαηεξεζεί ή λα κεηαβιεζεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ή ν 

ηξφπνο εθδήισζήο ηεο (Υαηδερξήζηνπ, 2015). χκθσλα κε ηνπο Lewis, Haviland- 

Jones θαη Barrett (2008), ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηξαηεγηθέο 

άγρνπο θαη κεραληζκνί άκπλαο, ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 
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εκπεηξηψλ ελ φςεη ησλ πνιηηηζκηθψλ απαηηήζεσλ θαη δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα. Καηά θχξην ιφγν, νη βαζηθέο ηθαλφηεηεο 

ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαπηχζζνληαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, εηδηθά κέζσ 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο π.ρ. ε αληνρή ζηηο καηαηψζεηο 

(Jones, & Doolittle, 2017). Πξάγκαηη, ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ππνκέλνπλ ηα 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο λα αλαζηαηψλνληαη ηφζν ψζηε λα ράλεηαη ν έιεγρνο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Σα παηδηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο αλαπηχζζνπλ 

παξάιιεια θαη ηελ ηθαλφηεηα εζσηεξίθεπζεο ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο (Denham, Bassett, 

Way, Mincic, Zinsser, & Graling, 2012; Jones, & Doolittle, 2017; Lewis, Haviland- 

Jones, & Barrett, 2008; Wong, Li-Tsang, & Siu, 2014).  

Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο ζπλερίδνπλ θαη εμειίζζνληαη θαηά ηε κέζε παηδηθή ειηθία, 

ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη πην έληνλα ε απφθξπςε ή ε επηιεθηηθή εμσηεξίθεπζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Σα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο έρνπλ νπζηαζηηθά επίγλσζε ηνπ πφηε, 

πνχ, ζε πνηα πξφζσπα θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Έρεη θαλεί κάιηζηα εξεπλεηηθά (Lewis, 

Haviland- Jones, & Barrett, 2008; Wong, Li-Tsang, & Siu, 2014) φηη επηρεηξνχλ λα 

απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν πάλσ ζηνπο κχεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα απνθξχςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, εθφζνλ θαηαλννχλ φηη νη εθθξάζεηο 

ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ώπφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμσηεξίθεπζε ή απφθξπςε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζεσξνχληαη νη επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο λφξκεο, ε επηζπκία αχμεζεο 

ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ κηαο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. θάπνηα επηβξάβεπζε) ή αληίζηνηρα 

ε απνθπγή αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε πξνθχιαμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ (Denham, & Brown, 2010; Υαηδερξήζηνπ, 2015). Βηδηθά 

ζην δήηεκα ηεο απηνεθηίκεζεο, παξαηεξείηαη ζπλήζσο ε απνθπγή έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο είλαη ν θφβνο, θαζψο πηζηεχεηαη απφ πνιιά παηδηά φηη έηζη 

γίλνληαη ζηφρνο γηα ζπκαηνπνίεζε θαη θνξντδία ή φηη δεκηνπξγείηαη κηα ακήραλε 

αηκφζθαηξα γχξσ ηνπο (Denham, & Brown, 2010).  

Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζηα δπν 

θχια ζπλδένληαη κε ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζηα πξνζσπηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ζηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο. Έλαο εμίζνπ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επίδξαζεο θξίλεηαη θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηα 

εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηνπ, ησλ ζρέζεσλ ηνπο, ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηνπο πξνθίι θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο απέλαληη ζην θάζε 

θχιν (Denham, Bassett, Way, Mincic, Zinsser, & Graling, 2012; Lau, & Wu, 2012; 

Lewis, Haviland- Jones, & Barrett, 2008). πγθεθξηκέλα, ε Υαηδερξήζηνπ (2015), 

ππνζηεξίδεη φηη ηα αγφξηα κπνξεί λα αηζζαλζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο ηνλ ζπκφ ή ην άγρνο, απέλαληη ζε βηψκαηα θαη εξεζίζκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (π.ρ. δηαδχγην γνλέσλ, γέλλεζε άιινπ αδεξθνχ/ήο θ.α.) 

ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα. Βθείλα, πηζαλφλ λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ θαιχηεξα 

ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ απνδνθηκαζία θαη 

ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ, θάηη πνπ δελ εκπίπηεη ζηα άκεζα ελδηαθέξνληα 

ησλ αγνξηψλ.  

Ώληίζεηα, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπλαηζζήκαηα 

φπσο έληνλε αγσλία θαη θφβν, ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Garner, Mahatmya, Brown, & 

Vesely, 2014; Υαηδερξήζηνπ, 2015). Δ κεησκέλε έθθξαζε απηψλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξηψλ ζπλδέεηαη βέβαηα θαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ελφο ζαξξαιένπ θαη δπλακηθνχ πξνθίι ζηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο (Tarasova, 2016). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έθθξαζε αξθεηψλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο π.ρ. ε αγάπε θαη ε ζπκπφληα, παξαηεξείηαη πην εχθνια, ηφζν 

ζε ζπρλφηεηα φζν θαη ζε έληαζε, ζηηο δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

θνξηηζηψλ, ελψ ηα αγφξηα ζα εθθξάζνπλ πην ζπρλά ζπλαηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο, 

ηθαλνπνίεζεο θαη εκπηζηνζχλεο (Denham, & Brown, 2010; Lau, & Wu, 2012; 

Garner, Mahatmya, Brown, & Vesely, 2014).   

 2.4. πλαηζζεκαηηθέο Γεμηόηεηεο  

Δ απφθηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο, ε αλάπηπμε δειαδή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο αηφκνπ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπ αιιειεπηδξάζεηο θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ ηφζν ζην ζρνιηθφ φζν θαη ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πιαίζην (Parhomenko, 2014). Βλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 

κεξηθέο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο, φπσο ε αλαγλψξηζε, ε 
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θαηαλφεζε θαη ε έθθξαζε –κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ- ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ, φζν θαη ησλ άιισλ αηφκσλ, ε αλάπηπμε 

ελζπλαίζζεζεο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ππνθεηκεληθψλ, εζσηεξηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο. 

(Denham, Ferrier, Howarth, Herndon, & Bassett, 2016). εκαληηθή θξίλεηαη επίζεο 

θαη ε θνηλσληθά απνδεθηή δηαρείξηζε δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ, ε 

αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο εληφο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη ε 

ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Denham, Bassett, Way, 

Mincic, Zinsser, & Graling, 2012; Lau, & Wu, 2012). Δ επίγλσζε ηεο αμίαο ησλ 

παξαπάλσ δεμηνηήησλ, δηαγξάθεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο, πνπ 

ζέηνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ ελίζρπζε ηνπο (Tarasova, 

2016). Έηζη, αλαγλσξίδεηαη φηη ε εμέιημε ησλ παηδηψλ ζε επαξθείο ελήιηθεο θαη 

παξαγσγηθνχο πνιίηεο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ππεχζπλα άηνκα, ηθαλά λα βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο, ζπκβάιινληαο ζην θνηλφ 

θαιφ θαη εληζρχνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο (Arslan, & Demirtas, 2016; Jones, & 

Doolittle, 2017; Wong, Li-Tsang, & Siu, 2014).  

Δ αλνκνηνγέλεηα ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, φζνλ αθνξά ζηηο 

παξαπάλσ δεμηφηεηεο, θαζηζηά σζηφζν απαξαίηεηε ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ηνπο, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή 

νπνηαζδήπνηε ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη εληαμηαθήο παξέκβαζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

κηα φζν δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη πξνζαξκνγή ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ πνιινί ελδναηνκηθνί ή πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ 

αζθνχλ επηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα 

δηάθνξα πιαίζηα. Γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί θαηάιιεια ν θάζε καζεηήο ζηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ θξίζηκσλ δεμηνηήησλ είλαη αλαγθαία ε ζθηαγξάθεζε φζν 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ γηα ηε γεληθή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

παηδηνχ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ 

πνπ δηέπνπλ ηα κέιε ηεο θαη ηνλ βαζκφ απνδνρήο θαη ζηήξημήο ηνπο απφ ηελ 

θνηλφηεηα (Κνπξθνχηαο, 2017; Κνπξθνχηαο, 2011; Υαηδερξήζηνπ, 2015).  
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3.Φπρνθνηλσληθά πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο ζηε 

ζρνιηθή θνηλόηεηα 

Σα ζρνιεία είλαη πιαίζηα πνπ πξνζθέξνληαη ηδαληθά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο 

θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, κέζσ 

δηαθφξσλ δξάζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Δ 

αμηνπνίεζε νιηζηηθψλ θαη πνιππαξαγνληηθψλ πξνγξακκάησλ -ζην επίπεδν ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο παξέκβαζεο- νδεγεί ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ 

δπζπξνζακνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιείν θαη πξνάγεη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

καζεηψλ ηνπ (Jones, Brown, & Aber, 2011). Βηδηθφηεξα, ηα πνιπδηάζηαηα 

πξνγξάκκαηα, επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα, ζηελ ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, ζηελ πξναγσγή ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο επάξθεηαο ησλ κειψλ ηεο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

(Κνπξθνχηαο, 2017; Μαηζφπνπινο, 2011).  

Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα είλαη επέιηθηα θαη εθαξκφδνληαη βάζεη ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ πνπ ζθηαγξαθνχληαη γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε, γη‟ 

απηφ εθαξκφδνληαη είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν είηε ζε επίπεδν ηάμεο ή αθφκα θαη 

νιφθιεξνπ ζρνιείνπ (January, Casey, & Paulson, 2011; Κνπξθνχηαο, 2017; 

Κνπξθνχηαο, 2011; Osher, Bear, Speague, & Doyle, 2010). πλήζσο, πεξηιακβάλνπλ 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, πξνγξάκκαηα νιηζηηθήο 

παξέκβαζεο θαη πξνψζεζεο ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

πξφιεςε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο 

θαη παξέκβαζεο θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Δ ζπλδπαζηηθή 

αμηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ απνηειεί, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηελ θαιχηεξε επηινγή (Κνπξθνχηαο, 2017). ηελ Βιιάδα 

εθαξκφδνληαη πιένλ, εηδηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, νινέλα θαη πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ζηελ 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κε ηδηαίηεξα ζεηηθέο 

ελδείμεηο ζην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ, φπσο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ηεο κείσζεο ησλ 
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δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ ηάμε (Μαηζφπνπινο, 2011; Κνπξθνχηαο, 2017; 

Κνπξθνχηαο, 2011; Υαηδερξήζηνπ, 2015).  

3.1.Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο θαη Αγσγήο 

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην 

ζρνιείν είλαη ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε θαη αγσγή. Οη δξάζεηο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο/ αγσγήο απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ 

πξνψζεζε εθείλσλ ησλ ηθαλνηήησλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα παηδηά λα ζπλδπάζνπλ 

ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ην ζπλαίζζεκά ηνπο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ζεκαληηθέο θαζεκεξηλέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, 

λα επηηχρνπλ ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο δσήο θαη λα εληαρζνχλ θαηάιιεια ζην 

ςπρνθνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Κνπξθνχηαο, 2017; Oberle, Domitrovich, Meyers, 

& Weissberg, 2016; Υαηδερξήζηνπ, 2015). ηφρνο ηνπο είλαη ινηπφλ, κεηαμχ άιισλ, 

λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηελ 

επίγλσζε ηνπο φζνλ αθνξά ζηηο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, ηφζν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα άιια άηνκα, λα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο, 

λα ειέγρνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη λα επηηπγράλνπλ καζεζηαθά (Jones, 

Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017).  

Κεληξηθή ηδέα ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο/αγσγήο ζην ζρνιείν είλαη φηη ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ επαθψλ 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ ίδηα ηελ κάζεζε, γεγνλφο πνπ απαηηεί βέβαηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. 

Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη ε αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ δελ είλαη 

ζεκαληηθή κφλν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αιιά γηα ηελ επξχηεξε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (Arslan, Demirtas, 2016; Smith, & Low, 2013; Oberle, Domitrovich, 

Meyers, & Weissberg, 2016; Υαδηερξήζηνπ, 2015) Γηα λα είλαη φκσο φζν δπλαηφλ 

πην απνδνηηθή ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε πξνυπνζέηεη, ζχκθσλα κε 

ηελ Υαηδερξήζηνπ (2015), ηελ έλαξμε ηεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηελ 

ζπλέρηζή ηεο έσο θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, απαηηείηαη ε 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

ζηελ ηάμε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ (Jones, & Doolittle, 2017).  
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χκθσλα κε ηνλ επίζεκν ζχλδεζκν αθαδεκατθήο, θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning- CASEL), ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο έρνπλ πέληε 

δηαζηάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνγλσζία, ηελ θνηλσληθή αληίιεςε, ηελ 

απηνδηαρείξηζε, ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηελ ιήςε ππεχζπλσλ απνθάζεσλ (CASEL, 2005). Δ απηνγλσζία 

ζπλδέεηαη κε ηελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, ηελ ξεαιηζηηθή 

αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο απηάξθεηάο ηνπ (CASEL, 

2005; Jones, & Doolittle, 2017). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θνηλσληθή αληίιεςε, 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ζηε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, εηδηθά απέλαληη ζε απηνχο, πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν (CASEL, 2005; McBride, Chung, & Robertson, 2016). Μηα 

άιιε βαζηθή δεμηφηεηα πνπ ζηνρεχεηαη είλαη ε εμνηθείσζε ζηελ απηνδηαρείξηζε, ηελ 

ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, ησλ ζθέςεσλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζε κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ 

ηεο επηκνλήο πνπ θαινχληαη λα επηδείμνπλ ζηελ επίηεπμε ελφο καζεζηαθνχ ζηφρνπ, 

παξά ηελ χπαξμε δπζθνιηψλ (CASEL, 2005; Guerin, 2014).  

Παξάιιεια, ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ καζεηψλ, ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ 

θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ πξφηππσλ ζπκπεξηθνξάο θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζπνπδαίεο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξα θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνζηηθφηεηα 

(Ashdown, & Brenard, 2012; CASEL, 2005). Έηζη απνβιέπεηαη ε ζχλαςεο θαη 

δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, ε ηθαλφηεηα ππνκνλήο κηαο αξλεηηθήο θνηλσληθήο πίεζεο 

θαη ε νκαιή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ (Denham, & Brown, 2010; CASEL, 2005). Σέινο, 

πξνσζείηαη σο βαζηθή δεμηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ε ιήςε 

ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη ε θξηηηθή ζθέςε, φζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, κε γλψκνλα ηελ επεκεξία, 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θνηλσληθή θαη εζηθή νξζφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπο, ζε ζρέζε κε 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (CASEL, 2005; Smith, & Low, 2013; 

Zins, & Elias, 2007).  
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   3.1.1.Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν νιόθιεξνπ ζρνιείν 

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο δηδάζθνληαλ θπξίσο ζε επίπεδν ηάμεο, ζηα αξρηθά ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπο, 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο ησλ καζεηψλ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαγλσξίδεηαη ε απμαλφκελε αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπο ζε επίπεδν νιφθιεξνπ 

ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα είλαη 

εθηθηή ε πξφιεςε θαη πξψηκε παξέκβαζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηελ απνπζία ησλ αλάινγσλ δεμηνηήησλ (Anyon, Nicotera, & Veeh, 2016). ε ηέηνηνπ 

είδνπο πξνγξάκκαηα βξίζθεηαη ινηπφλ ζην επίθεληξν ηεο επηθείκελεο αιιαγήο 

νιφθιεξε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη νη ζηφρνη ησλ 

πξνγξακκάησλ κέζα ζηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ (Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012). Ώπηή 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, πνπ εληζρχεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

δηαηήξεζεο ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεψλ ηνπ εηο βάζνο ρξφλνπ (Greenberg, Domitrovich, 

Weissberg, & Durlak, 2017). Οη Jones, Barnes, Bailey θαη Doolittle (2017) 

ππνζηεξίδνπλ κάιηζηα, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θαιά νξγαλσκέλα θαη 

ελζσκαηψλνληαη, βάζεη ησλ ήδε ππαξρνπζψλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ ηνπ 

δεδνκέλνπ ζρνιείνπ, ηα απνηειέζκαηα είλαη αθφκα πην ζεηηθά.  

πλήζσο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ έρνπλ 

ηελ κνξθή δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα θαιφ ζρνιηθφ θιίκα, 

πξνάγνληαο ηε ζεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζε πξνζσπηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

αθαδεκατθνχο ηνκείο (Weare, & Nind, 2010). Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο πνπ λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεί ηηο θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο λφξκεο θαη 

άμηεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη νχησ 

θαζεμήο. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα πθίζηαηαη κηα πξνεηνηκαζία θαη εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, εληφο θαη εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 

θαη λα αλαπηχζζεηαη έλα δίθηπν ππνζηήξημεο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κειψλ, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ζρνιείνπ (Jones, 
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Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017; Oberle, Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 

2016). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Jones θαη Bouffard (2012) απνζαθελίδνπλ θάπνηεο βαζηθέο 

πηπρέο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε θαηά ηνλ εηήζην ζρνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

νξζή δηεμαγσγή ηνπο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπο απφ φια ηα εκπιεθφκελα 

κέιε. Έηζη, ζεσξείηαη, πξψηα απ‟ φια, φηη νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο πξέπεη λα πξνάγνληαη κε έλαλ ζηαζεξφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

Βηδηθφηεξα, εθφζνλ νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ζε φια ηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ, είλαη αλαγθαίν λα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη λα ππάξρεη κηα ζχλδεζε θαη 

ζπλεθηηθφηεηα, πνπ λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνεθηάζεηο θαη γεληθεχζεηο ηνπο 

θαη ζηα κεκνλσκέλα πιαίζηα (π.ρ. ζηελ ηάμε, ζηελ ζρνιηθή απιή, ζηε βηβιηνζήθε 

θ.α.)(Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017; Jones, & Bouffard, 2012).  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλερφκελε πξνψζεζή ηνπο δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε επξχηεξσλ δεμηνηήησλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ (Jones, & 

Bouffard, 2012). Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εηζάγνπλ επνκέλσο ηα αλάινγα πξνγξάκκαηα ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ 

δεμηνηήησλ παξάιιεια, θαζψο εληζρχνληαη ηφζν νη γλσζηηθέο φζν θαη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπο, κεηψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

ρξφλν θαη ηνλ φγθν εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη ζπλήζσο απφ ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα 

(Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017; Jones, & Bouffard, 2012).  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, είλαη ην γεγνλφο φηη νη δεμηφηεηεο πνπ ζηνρεχνληαη 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην.  πλεπψο, νη ίδηεο νη ζρέζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ παίδνπλ έλαλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ εμάζθεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ (Schonert-Reichl, 2017). Βηδηθά ε δεκηνπξγία απζεληηθψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ κε ελήιηθεο πνπ λνηάδνληαη πξαγκαηηθά γηα ηνπο καζεηέο, πνπ 
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είλαη πξφζπκνη λα ζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα αίζζεκα θνηλφηεηαο, λα εληζρχζεη ηα θίλεηξα 

κάζεζεο θαη ηελ επηζπκία ελεξγεηηθήο ζρνιηθήο εκπινθήο ηνπο (Slaten, Irby, Tate & 

Rivera, 2015). Παξάιιεια, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη ζε κηα επξχηεξε θνηλσληθή απνδνρή ησλ παηδηψλ (Freeman, 

Anderman, & Jensen, 2007). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη επηδξάζεηο ελφο πξνγξάκκαηνο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο είλαη δπλαηφλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

θνηλσληθή θνπιηνχξα, ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηηο επηθξαηνχζεο λφξκεο ζηα δηάθνξα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ζέηνληαο ζεηηθέο βάζεηο θαη πξνζδνθίεο ζην ζχλνιν 

ηνπ (Jones, & Bouffard, 2012). 

   3.1.2.Παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

Ώπηφ πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 

νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, είλαη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο κεγηζηνπνηείηαη φηαλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Καηαξρήλ, πξέπεη λα πξνσζνχληαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο φρη 

κφλν απφ ηα ζρνιεία, αιιά θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ πεξηθέξεηα 

(Williams, & Deutsch, 2016). Οη αμίεο θαη δεμηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 

δειαδή εθηθηφ λα ιεηηνπξγνχλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ζα πξνζαλαηνιίδνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ζε φια ηα πεξηβάιινληα δξάζεο θαη 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017). 

Ώληίζηνηρα, ε ζηαζεξή επαθή θαη ζχλδεζή ηνπο κε ππνζηεξηθηηθνχο ελήιηθεο 

επηηξέπεη κηα θαιχηεξε θαη νπζηαζηηθή εμάζθεζε, εθαξκνγή θαη γελίθεπζε ησλ λέσλ 

δεμηνηήησλ. Οη ελήιηθεο πνπ θαίλνληαη δειαδή δηαζέζηκνη, πνπ λνηάδνληαη 

πξαγκαηηθά θαη αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ, είλαη πην πηζαλφ λα θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο θαη 

ζηαζεξέο ζρέζεηο καδί ηνπο, εληζρχνληαο έλα αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» (Schonert-

Reichl, 2017). Παξάιιεια, κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, 

νδεγψληαο ζηελ εζσηεξίθεπζε πνιιψλ αμηψλ θαη δεμηνηήησλ θαη επηηξέπνληαο ζηα 

παηδηά λα απνδερηνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα (π.ρ. εζληθφηεηα, θχιν, 

ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θ.α.) θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ (Hurd, 
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& Deutsch, 2017). ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

επάξθεηα απνηειεί θνηλφ «φξακα» θαη ζηφρνο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ 

επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εληζρχνπλ ηελ 

θαηάθηεζε θαη γελίθεπζε λέσλ δεμηνηήησλ (Hallam, 2009; Hurd, & Deutsch, 2017; 

Oberle, Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 2016).  

ε ζχγρξνλεο έξεπλεο, έρεη αλαδεηρηεί επηπιένλ ν θεληξηθφο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ζε ζρέζε 

κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ (Denham, 

Bassett, & Zinner, 2012; Zinsser, Shewark, Denham, & Curby, 2014). Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη νη νηθνγέλεηεο, ζηηο νπνίεο ην θάζε κέινο εθδειψλεη ηφζν ηα επράξηζηα 

φζν θαη ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ιεηηνπξγνχλ πνιχ ππνζηεξηθηηθά γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ, θαζψο 

εμνηθεηψλνληαη απφ λσξίο ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο, ζε δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα (McDowell, Kim, O‟Neil, & Parke, 2002). ε 

απηέο, νη γνλείο δηδάζθνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ νλνκαζία, ηηο ζπλεζηζκέλεο εθδειψζεηο 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, κέζσ δηαθφξσλ ζπδεηήζεσλ αιιά θαη 

ηεο άκεζεο θαζνδήγεζήο ηνπο ηελ ψξα πνπ εκθαλίδνληαη. Δ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζεσξείηαη ινηπφλ κηα ζεηηθή δηεξγαζία, ζηελ νπνία θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο, επηηξέπνληαο ζηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνχλ, κε ηε 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπο (Denham, Bassett, & Zinner, 2012; Zinsser, 

Shewark, Denham, & Curby, 2014).  

ε θάζε πεξίπησζε, θαη ε ίδηα ε αληαπφθξηζε ησλ ελειίθσλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ (αιιά θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ), ιεηηνπξγεί σο ζεκαληηθφ 

πξφηππν, πνπ επεξεάδεη ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμή ηνπο. 

Οη εγθάξδηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο αληηδξάζεηο -αθφκα θαη ζηελ εθδήισζε 

δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ- φπσο θαη ε απνδνρή ηνπο, βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε κηαο 

θαιχηεξεο απηνξξχζκηζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο (Zinsser, Shewark, Denham, & 

Curby, 2014). Ώληηζέησο, νη γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο 

σο κηα αζήκαληε ή απεηιεηηθή δηεξγαζία, ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ 

απφ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, θαηαθεχγνπλ ζπλήζσο ζε ηηκσξεηηθέο ή 



ειίδα 34 απφ 376 

 

ππνηηκεηηθέο πξαθηηθέο αληαπφθξηζεο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο εθδειψζεηο, 

νδεγψληαο ζηελ πηνζέηεζε θαη ζηαδηαθή παγίσζε αξλεηηθψλ ή αθαηάιιεισλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ (Denham, Bassett, & Zinner, 2012).   

Ώληίζηνηρα, ζηηο ηάμεηο ζηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ έλα ππνζηεξηθηηθφ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη έλα ζεηηθφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, ζηεξίδνληαο 

ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο θαη αληηκεησπίδνληαο κε επαηζζεζία θαη 

θαηαλφεζε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, είλαη πην πηζαλφ λα παξαηεξεζνχλ ζεηηθέο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ιηγφηεξεο δπζπξνζαξκνζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017; Portnow, Downer, & Brown, 

2018; Reyes, Brackett, Rivers, Elbertson, & Salovey, 2012; Schonert-Reichl, 2017). 

Γηα λα είλαη φκσο θάηη ηέηνην εθηθηφ, πξέπεη θαη εδψ νη ελήιηθεο λα αλαγλσξίδνπλ 

ηελ ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη αληαπφθξηζεο θαη λα 

ελζσκαηψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο (Zinsser, Shewark, Denham, & Curby, 2014). Δ 

ζπλερφκελε εθπαίδεπζε ησλ γνληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε δεηήκαηα 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο εμαζθαιίδνπλ ινηπφλ ηηο ζσζηέο βάζεηο, 

ψζηε λα εμειηρζνχλ νη αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο ζην κέγηζην δπλαηφ ηνπο θαη λα 

αιιεινζπκπιεξψλεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζηα δηάθνξα πιαίζηα. 

Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα αγλνείηαη ν ξφινο ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ηεο 

έγθαηξεο έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο απφ 

φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ 

εθνδίσλ πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ (Κππξησηάθε, 2009). Οη January, Casey θαη 

Paulson (2011) ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε σο ηελ ηδαληθή πεξίνδν 

γηα ηελ πξψηε επαθή θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Ώλαθέξεηαη κάιηζηα φηη, φηαλ πξνσζνχληαη νη 

αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζην δεκνηηθφ, παξαηεξνχληαη εξεπλεηηθά 

ηα ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ζηε ζρνιηθή 

ηνπο πνξεία, πηζαλφλ γηαηί πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε αλάπηπμε πξνβιεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ (January, Casey, & Paulson, 2011; Poulou, 2017; Wong, Li-Tsang, & 

Siu, 2014).  
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Οθείιεη λα ζεκεησζεί σζηφζν, φηη κηα δεχηεξε ζεκαληηθή θάζε,  θαηά ηελ νπνία νη 

καζεηέο είλαη ηδηαίηεξα δεθηηθνί ζηα εξεζίζκαηα θαη ζηηο αμίεο απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, είλαη ζηελ πξψηκε εθεβεία, πνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο γηα ηα παηδηά (January, Casey, & Paulson, 2011). Βηδηθφηεξα, ε 

ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή θάζε πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, θαζψο δηαθέξνπλ θαη απμάλνληαη νη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο, ζε ζρέζε 

κε απηέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Nix, Bierman, Domitrovich, & Gill, 2013). Σα παηδηά 

έξρνληαη ζπλεπψο αληηκέησπα κε απμεκέλεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη κε πην 

ζχλζεηεο ζρέζεηο, ζηηο νπνίεο ζπρλά δπζθνιεχνληαη λα αληαπεμέιζνπλ (January, 

Casey, & Paulson, 2011). Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο εζηηάδνπλ 

θπξίσο ζηηο δεμηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

θαη αληαλαθινχλ σο έλα ζεκείν ηηο ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηχμνπλ σο ελήιηθεο (Nix, 

Bierman, Domitrovich, & Gill, 2013). 

Πέξαλ φκσο απφ ηελ θαηάιιειε πεξίνδν έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ, ε ειηθία ησλ 

καζεηψλ, είλαη έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ δηεμαγσγή ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ νξγάλσζε θαη επηινγή ηνπο. 

Δ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεηηθά, φηαλ ην πεξηερφκελν 

θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπο αξκφδεη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ζηελ ειηθία 

ησλ παηδηψλ (Oberle, Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 2016). πσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ, ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθέο θάζεηο νη λεπξνινγηθέο θαη θπζηθέο 

αιιαγέο ησλ παηδηψλ αθελφο επεξεάδνπλ θαη εμειίζζνπλ ηηο επξχηεξεο δεμηφηεηέο 

ηνπο, αθεηέξνπ είλαη ηφζν έληνλεο πνπ θαζηζηνχλ πνιιέο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο νινέλα θαη πην αλαγθαίεο γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο 

(Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011).  

Έλα παξάδεηγκα δηεχξπλζεο ησλ δεμηνηήησλ είλαη νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ζηε κέζε παηδηθή ειηθία 

θαη ηελ εθεβεία. Έηζη, απφ ηελ απιή αλαγλψξηζε θαη θαη‟νλνκαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πεξλάεη ην παηδί ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

απφθξηζεο ησλ αλζξψπσλ -ζε κηα θνηλή θαηάζηαζε- αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο θαη πεπνηζήζεηο (Jones, & Doolittle, 2017). ζν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά 

δηεπξχλεηαη ζπλεπψο ην ξεπεξηφξηα ησλ αληηδξάζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο θαη 
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θάπνηεο πξψηκεο δεμηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ βάζεηο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε 

άιισλ (Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017).  

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ αιιάδεη κε ην ρξφλν αθνξά ζηηο εκπεηξίεο 

πνπ βηψλνπλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα αιιειεπίδξαζήο ηνπο θαη ζηελ αμία πνπ 

απνδίδνπλ ζε απηέο (Jones, & Doolittle, 2017). ζν πξνρσξάλε δειαδή ηα ρξφληα, 

κεηαηνπίδεηαη ε βαξχηεηα απφ ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη απνθηνχλ κεγαιχηεξε 

αμία ηα βηψκαηά θαη νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηηο εμσζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

(Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017). Βπνκέλσο, νη παξεκβάζεηο πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε πνηα άηνκα αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ αλάινγε 

αλαπηπμηαθή θάζε ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο (Jones, & Doolittle, 2017).   

Σέινο, έλαο αθφκα ηδηαίηεξα ζπνπδαίαο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ, αθνξά ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ παξέκβαζεο, αλάινγα κε 

ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν. ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη παηγληψδεηο ηερληθέο παξέκβαζεο, ζηε κέζε 

ζρνιηθή ειηθία ππάξρεη κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο ελεξγεηηθέο θαη 

καζεηνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζηελ εθεβεία πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ απηφλνκε εξγαζία θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ 

καζεηψλ, κε ζεβαζκφ πξνο ηελ επηθείκελε κεηάβαζή ηνπο πξνο ηελ ελειηθίσζε 

(Jones, & Doolittle, 2017).  

3.2.ηξαηεγηθέο θαη κέζα επίηεπμεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ελεξγεηηθή θαη αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε 

είλαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & 

Durlak, 2017; Humphrey, Lendrum, & Wigelsworth, 2013; Woolf, 2013). 

πγθεθξηκέλα ε Woolf (2013), ππνζηεξίδεη φηη νη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα κε ην παηρλίδη θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε, εθφζνλ 

επηηξέπνπλ ζην παηδί λα είλαη δεκηνπξγηθφ θαη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, κέζσ ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο ζηαδηαθήο αλαθάιπςεο ησλ πξνηηκήζεσλ, ησλ ζθέςεσλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ζε έλα αζθαιέο θαη απνζηαζηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Πέξαλ 
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φκσο απφ ηελ θαιχηεξε απηνεπίγλσζε, ην θνηλσληθφ θαη ζσκαηηθά 

αιιειεπηδξαζηηθφ παηρλίδη, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ειέγμνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

πην απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

απηνξξχζκηζή ηνπο (Woolf, 2013). ηαλ, γηα παξάδεηγκα, παίδνπλ παιεχνληαο, δελ 

πεηξακαηίδνληαη απιά κε ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο, αιιά εμαζθνχληαη παξάιιεια θαη 

ζηελ δηαρείξηζή ηεο. Δ εκπινθή ηνπο ινηπφλ ζε ζπλαηζζεκαηηθά «θνξηηζκέλα» 

ζελάξηα, επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο πην ζεηηθήο θαη θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο, 

δεκηνπξγψληαο έλα ξεπεξηφξην θνηλσληθά απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ (Cefai, Ferrario, 

Cavioni, Carter, & Grech, 2014).  

Γίλεηαη ζπλεπψο θαηαλνεηφ, φηη κέζσ απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ εμειίζζνληαη 

παξάιιεια θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, αθνχ αλαπηχζζεηαη ε 

ελζπλαίζζεζή ηνπο θαη εμαζθνχληαη ζηε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ, ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ζηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ, αιιά θαη ησλ άγξαθσλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ (Woolf, 2013). 

Παξάιιεια εμνηθεηψλνληαη ζηε ζπλεξγαηηθή αιιειεπίδξαζε, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

άιισλ (Cefai, Ferrario, Cavioni, Carter, & Grech, 2014). Σέινο, ηέηνηνπ είδνπο 

καζεηνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη επηηξέπνπλ ηελ ελεξγή εκπινθή θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ (Woolf, 2013). 

Γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο αμηνπνηνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο White, Moore θαη Anderson 

(2017), ελεξγεηηθέο κνξθέο κάζεζεο θαη εκπινθήο ησλ καζεηψλ, πνπ ελζαξξχλνπλ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη, ελψ δίλνληαη 

θάπνηεο βαζηθέο νδεγίεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πεηξακαηηζκνχ θαη εμάζθεζεο (π.ρ. ζε λέεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο) θαη αλάινγεο 

επηβξάβεπζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη θαζνδήγεζεο ή αθφκα θαη νξηνζέηεζεο, φπνπ 

θξίλεηαη αλαγθαίν (Anyon, Nicotera, & Veeh, 2016). Δ πξαθηηθή εθκάζεζε ησλ λέσλ 

δεμηνηήησλ (practice-based learning) δνκείηαη ζπλήζσο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη 

ζπλζήθεο εμάζθεζήο ηνπο λα είλαη παξφκνηεο κε ηηο αιεζηλέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

έξζνπλ αληηκέησπνη νη καζεηέο θαη πξνσζείηαη ε γελίθεπζε ηνπο ζε δηάθνξνπο 

ρψξνπο θαη πιαίζηα (Guerin, 2014). Δ ίδηα ε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηεο 
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ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο δηεπθνιχλεηαη θπξίσο κε ηνλ δηάινγν, ηα παηρλίδηα ξφισλ, 

ηελ ελεξγεηηθή εκπινθή, ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ άκεζε θαη 

ζπζηεκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Guerin, 2014; Raimundo, 

Marques-Pinto, & Lima, 2013; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018).  πλνιηθά 

βέβαηα, ε ζαθήο δηδαζθαιία, ε παξνρή ελφο θαηάιιεινπ πξφηππνπ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ν 

ζηνραζκφο θαη αλαζηνραζκφο, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ην θνπθινζέαηξν θαη ηα 

παηρλίδηα ξφισλ, ηα παξακχζηα θαη νη ηζηνξίεο, ην ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη θαη ηα 

θνηλσληθά ζελάξηα είλαη απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (Ashdown, & Brenard, 2012; Raimundo, 

Marques-Pinto, & Lima, 2013; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018; White, Moore, & 

Anderson, 2017).  

Ώληίζηνηρα, ε δεκηνπξγία ελφο θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ελφο ππνζηεξηθηηθνχ 

πιαηζίνπ εληφο ηεο ηάμεο, ε ζπδήηεζε κε θάζε δπλαηή επθαηξία γηα ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο έλλνηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νκαδηθή εξγαζία, ε ρξήζε κνπζηθψλ, 

ςπρνθηλεηηθψλ θαη εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εηδηθά κέζσ ηεο θνηλσληθήο ηέρλεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε, ελίζρπζε θαη έθθξαζε ηεο 

αληίιεςεο ησλ καζεηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο) 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κέζα πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, πνπ αμηνπνηνχληαη ζε πνιιά πξνγξάκκαηα (Ashdown, & Brenard, 2012; 

Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 2013; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018; 

White, Moore, & Anderson, 2017; Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012; 

Wong, Li-Tsang, & Siu, 2014; Zinsser, Shewark, Denham, & Curby, 2014). 

4.Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

4.1.Ζ  πξνζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζην 

ζρνιείν 

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πεξί ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη πνιιαπιήο λνεκνζχλεο 

έζηξεςαλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην ελδηαθέξνλ ησλ εηδηθψλ ζε δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ κέρξη ηφηε ππνβαζκίδνληαλ ζην ζρνιείν θαη νδήγεζαλ ζε κηα 

αλαδηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ησλ ζεκεξηλψλ Ώλαιπηηθψλ 



ειίδα 39 απφ 376 

 

Πξνγξακκάησλ (Υαηδερξήζηνπ, 2015). Πξάγκαηη, αλαδείρηεθε ε αλάγθε ηεο 

ζθαηξηθήο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηδηαίηεξε 

αμηνπνίεζε εθείλεο ηεο «λνεκνζχλεο», πνπ απνηειεί ην πξνηέξεκα ηνπ θάζε παηδηνχ 

μερσξηζηά (Gardner, 2010; Goleman, 2011, Gottman, 2011). ε απηά ηα πιαίζηα, 

αλαγλσξίζηεθε ε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

πνιχπιεπξε αλάπηπμή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ δπλακηθνχ ηνπο (Goleman, 2011, 

Gottman, 2011). Δ ζπγθεθξηκέλε ζηξνθή αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ ελίζρπζε 

φισλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ελφο 

αηφκνπ, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή αλαγλψξηζεο, έθθξαζεο θαη απηνξξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ πνηνηηθή αιιειεπίδξαζε θαη 

επηθνηλσλία, ηελ δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ηελ δηεθδηθεηηθφηεηα, ηελ αηνκηθή 

ππεπζπλφηεηα θαη ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ (Gillies, 2011; Goleman, 2011; Poulou, 

2017). ιεο απηέο νη δεμηφηεηεο έρνπλ αξρίζεη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη σο θεληξηθνί 

άμνλεο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, εηδηθά κεηά ηηο πνιπάξηζκεο εξεπλεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πγηψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηελ νκαιή ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ (Carthy, & McGilloway, 2015; 

Mashburn, Hamre, Downer, & Pianta, 2006; Matson, Neal, Fodstad, Hess, Mahan, & 

Rivet, 2010).  

Δ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

κάζεζε ζην ζρνιηθφ πιαίζην, είλαη έλα έξγν πνπ αλαιακβάλεη ζπλήζσο ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο –ηδαληθά κε ηελ βνήζεηα ησλ ζρνιηθψλ ςπρνιφγσλ- κέζσ 

πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο (πξνγξάκκαηα 

πξσηνγελνχο πξφιεςεο) (January, Casey, & Paulson, 2011, Υαηδερξήζηνπ 2015). Ο 

ζθνπφο ηνπο αθνξά ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, 

πνπ ζα ζπκβάινπλ επξχηεξα ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

παηδηψλ θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνζηηθφηεηα (Durlak, 

Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger,  2011). ε πνιιέο ζχγρξνλεο έξεπλεο 

(Brackett, Reyes, Rivers, Elbertson, & Salovey, 2011; Dracinschi, 2012; Oberle, 

Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 2016; Portnow, Downer, & Brown, 2018) 

παξαηεξείηαη κάιηζηα φηη, ζηα ζρνιηθά πιαίζηα ζηα νπνία αθηεξψλεηαη ρξφλνο- ζε 

ζπζηεκαηηθφ επίπεδν- γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
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δεμηνηήησλ, κεηψλνληαη νη δπζιεηηνπξγηθέο θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

απμάλνληαη νη θνηλσληθά απνδεθηνί ηξφπνη επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε πνηνηηθή 

επηθνηλσλία, ε πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα, νη ζεηηθέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη νη 

θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 Δ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ε αλάινγε 

δηαπαηδαγψγεζε, ζέηνπλ, επίζεο, ηηο βάζεηο ψζηε νη καζεηέο λα είλαη αλνηρηνί 

απέλαληη ζε έλλνηεο φπσο ηελ ελζπλαίζζεζε, ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηνλ 

αιιεινζεβαζκό (Poulou, 2017). Παξάιιεια, ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία, κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεηθφλαο ηνπο, λα αλαδείμνπλ θαιχηεξα ην 

πξνζσπηθφ ηνπο δπλακηθφ θαη λα βηψζνπλ εληνλφηεξα αηζζήκαηα ραξάο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο (Brackett, Reyes, Rivers, Elbertson, & Salovey, 2011). Έηζη, 

επλνείηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθφηεξνπ θαη πην αλζξψπηλνπ θιίκαηνο, ζην νπνία ηα 

κέιε αηζζάλνληαη επράξηζηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο 

(Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017; Wigelsworth, Lendrum, 

Oldfield et al., 2016).  Γηα λα είλαη κάιηζηα εθηθηή ε ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα ρσξίδνληαη ζε δπν 

θαηεγνξίεο, ζηα θαζνιηθά (universal) θαη ζηα ζηνρεπκέλα (targeted) (Κνπξκνχζε, 

2013; Portnow, Downer, & Brown, 2018). Βλψ νη θαζνιηθέο παξεκβάζεηο είλαη 

ινηπφλ ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε έλαλ επξχ πιεζπζκφ θαη ηείλνπλ λα 

εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε αλάπηπμεο επηθίλδπλσλ θαη αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

νη επηθεληξσκέλεο ή ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζε εηδηθέο νκάδεο, πνπ ήδε εθδειψλνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο,  δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ, θάηη πνπ εμαζθαιίδεηαη θαη κε ηελ 

εθηεηακέλε δηάξθεηα θαη ηελ εληαηηθή πξνζέγγηζή ηνπο (Duncan, Washburn, Lewis, 

Bavarian, DuBois, Acock et al., 2017; Κνπξκνχζε, 2013). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ησλ Zins θαη Elias (2007), νκαδνπνηνχληαη κεξηθέο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηε 

ζρνιηθή πνξεία θαη ζηελ επξχηεξε δσή ησλ καζεηψλ.  

Πίλαθαο 1. Παξαδείγκαηα απνηειεζκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν θαη ζηε δσή 

ηάζεηο  

 Μεγαιχηεξε αίζζεζε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο 
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 Εζρπξφηεξν αίζζεκα θνηλφηεηαο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ ζρνιείνπ σο 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην 

 Εζρπξφηεξε δέζκεπζε ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο 

 Θεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ζηε κάζεζε 

 ΐειηησκέλεο εζηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο 

 Εζρπξφηεξα αθαδεκατθά θίλεηξα θαη εθπαηδεπηηθέο θηινδνμίεο 

 Μεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφο απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

 Καιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αγρνγφλσλ παξαγφλησλ ζην ζρνιείν 

 ΐαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

πκπεξηθνξέο 

 Ώπμεκέλε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

 Ληγφηεξεο ζρνιηθέο απνπζίεο θαη απνβνιέο, δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο 

 Πην πηζαλή εχξεζε ελφο πξνζσπηθνχ ηξφπνπ κάζεζεο 

 Μείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο, ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ηεο δηαπξνζσπηθήο βίαο 

 Ληγφηεξεο ερζξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, κεησκέλα πνζνζηά 

πξνβιεκάησλ δηαγσγήο, βειηησκέλεο δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ 

 Βλεξγφηεξε καζεζηαθή ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ζηελ ηάμε  

 Βληνλφηεξε πξνζπάζεηα επίηεπμεο, ζπρλφηεξε αλάγλσζε θαη εθηφο 

ζρνιείνπ 

 Οκαιφηεξεο κεηαβάζεηο 

 Μεησκέλε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ηζηγάξσλ θαη αιθνφι θαη κεησκέλε 

εκθάληζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 Μεησκέλε εκθάληζε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, 

HIV/AIDS θαη απηνθηνληψλ 

 Ώπμεκέλε ζπκκεηνρή ζε ζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. αζιήκαηα) 

Δπηδόζεηο 

 ΐειηησκέλεο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά, ζηε γιψζζα θαη ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο 

 ΐειηίσζε ησλ επηηεπγκάησλ κέζα ζην ρξφλν (απφ ην δεκνηηθφ ζην 

γπκλάζην) 

 Τςειφηεξεο επηδφζεηο ζηα ηεζη θαη απνπζία πηψζεο ησλ επηδφζεσλ 

 Μεγαιχηεξε πξφνδνο ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε 

 ΐειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο 

 ΐειηίσζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νξγάλσζε 

 ΐειηίσζε ζηνπο κε ιεθηηθνχο ζπιινγηζκνχο 

(Zins, & Elias, 2007, ζει. 241) 

Δ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο δεκηνπξγεί 

ινηπφλ ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ψζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα εμσηεξηθεχζνπλ 
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ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηερληθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ επηινγή ησλ ιχζεσλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε θαη ηελ 

νπηηθή ησλ άιισλ (Arslan, & Demirtas, 2016, Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & 

Durlak, 2017, McCormick, Copella, O‟Connor, & McClowry, 2015; Schonert-Reichl, 

2017). Βπηηξέπνπλ επίζεο ηνλ νξηζκφ ξεαιηζηηθψλ θαη ζεηηθψλ ζηφρσλ, ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο ππάξρνπζεο αηνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο αλάγθεο θαη εληζρχνπλ 

ηε ιήςε ππεχζπλσλ θαη εζηθψλ απνθάζεσλ (Oberle, Domitrovich, Meyers, & 

Weissberg, 2016). Αελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη δεμηφηεηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη «δεμηφηεηεο δσήο» (life skills) 

(Arslan, & Demirtas, 2016). Γεληθφηεξα, ζηηο δεμηφηεηεο δσήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

θξηηηθή ζθέςε, ε δηαρείξηζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

απηνξξχζκηζε, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε απηφ-επίγλσζε, δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη έλα άηνκν ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, λα πεξηνξίδεη ηελ θνηλσληθή αδηθία θαη λα πξνσζεί ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (UNICEF, 2015).  

ια απηά ηα ζηνηρεία ζαθψο έρνπλ ηδηαίηεξε ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο· αληηζέησο, απνηεινχλ κέξνο 

ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, κέζσ ησλ πνιπάξηζκσλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλά, πξνσζψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηε 

ζεκειίσζε θαη γελίθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ (Arslan, & Demirtas, 2016, 

Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017, McCormick, Copella, 

O‟Connor, & McClowry, 2015). Πνιχ ζπρλά, νη καζεηέο έξρνληαη δειαδή ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο ή κε άιινπο αλζξψπνπο, πεξλάλε κεηαβαηηθά ζηάδην 

πξνζαξκνγήο κεηαμχ ησλ ηάμεσλ θαη βαζκίδσλ ή βηψλνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη πνιιέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο κπνξνχλ λα ηνπο νρπξψζνπλ κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ψζηε είλαη ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο κε έλαλ πην νκαιφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017, 

McCormick, Copella, O‟Connor, & McClowry, 2015; Poulou, 2017; Schonert-Reichl, 

2017).  
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4.2.Θέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη νξηνζέηεζεο ζην ζρνιείν 

Δ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ θαη ε απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ αλαπφθεπθηα ζπλδέεηαη θαη κε δεηήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη νξηνζέηεζεο ζην ζρνιείν. ια ηα παηδηά ρξεηάδνληαη ζηε δσή ηνπο 

θαλφλεο θαη φξηα, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο άιινπο (Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, 2009; 

Υαηδερξήζηνπ, 2015). Έρνπλ επίζεο αλάγθε απφ πεηζαξρία, ψζηε, κέζσ ηεο 

νξηνζέηεζεο ηνπ εαπηνχ, λα ληψζνπλ αζθαιείο θαη νηθεία ζηνπο ρψξνπο πνπ 

θηλνχληαη, θάηη πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη ζηαδηαθά λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

απηνλνκεζνχλ, θάλνληαο ηα δηθά ηνπο βήκαηα (Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, 

2009; Osher, Bear, Speague, & Doyle, 2010; Υαηδερξήζηνπ, 2015). Δ εθπαίδεπζε 

θαη θαζνδήγεζε ηνπο απφ ηα ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο δσήο ηνπο, δεκηνπξγεί ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο αλαγθαίεο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη λφξκεο (Osher, Bear, Speague, & Doyle, 2010). 

Ώληηζέησο, αθαηάιιεια πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ή αλεπηηπρείο ηξφπνη νξηνζέηεζεο 

θαη πεηζαξρίαο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επηζεηηθέο εθδειψζεηο θαη 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο θαη παξέκβαζεο 

(Κνπξθνχηαο, 2017; Υαηδερξήζηνπ, 2015).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη εκθαληζηεί φιν θαη πην έληνλα ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην 

ε αλάγθε κηαο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ λα επηηξέπεη ηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζε απηή (ηαζηλφο, 2013). Χζηφζν, πάξα ηελ απνδνρή 

θαη ππνζηήξημε ησλ εληαμηαθψλ θαη ζπκπεξηιεπηηθψλ αμηψλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, θαίλεηαη φηη, φηαλ εκθαλίδνληαη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζνβαξά 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη 

ζηε δηαρείξηζή ηνπο, πξνβαίλνληαο ζπρλά ζε αθαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο πνπ 

ππξνδνηνχλ έλαλ θαχιν θχθιν αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Κνπξθνχηαο, 2017; 

Kourkoutas, Hart, Kassis, & Graaf, 2017; McBride, Chung, & Robertson, 2016). Σν 

ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη γεληθφηεξα λα αληηκεησπίζεη έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

δπζπξνπξνζακνζηηθψλ, επηζεηηθψλ θαη βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλππαθνή, ηελ παξάβαζε ζρνιηθψλ θαλφλσλ, ηε δηαηαξαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηνλ εθθνβηζκφ θ.α. θαη έηζη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θαηαθεχγεη ζε 

εμσηεξηθέο κνξθέο πεηζαξρίαο, φπσο ηελ επηβνιή ηηκσξηψλ θαη θπξψζεσλ, πνπ 
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νδεγνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο καζεηέο 

(Buchanan, Gueldner, Tran, & Merrell, 2009; Osher, Bear, Speague, & Doyle, 2010). 

Ώπηέο νη ηεηακέλεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ φκσο ηηο 

ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο ελφο ζρνιείνπ, φπσο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή απηνεηθφλα θαη ηελ επξχηεξε επεκεξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Kourkoutas, Hart, Kassis, & Graaf, 2017).  

Βξεπλεηηθά έρεη θαλεί, φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ελίζρπζε ηεο 

απηνπεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ, απαηηείηαη ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ θαη πην 

νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξνζηαηεπηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε κείσζε ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Osher, Bear, 

Speague, & Doyle, 2010). Σν ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο, ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

δειαδή ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο κηαο ηάμεο βηψλνπλ θαη αληηιακβάλνληαη ην 

πεξηβάιινλ ηεο, θαζψο θαη νη ςπρνθνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε 

απηή, παίδνπλ, γηα παξάδεηγκα, έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ζπκπεξηθνξά, ζηελ 

νξηνζέηεζε θαη ζηηο επξχηεξεο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ (Bear,Gaskins, Blank, & 

Chen, 2011; Κνπξθνχηαο, 2017; Portnow, Downer, & Brown, 2018). Δ δηακφξθσζε 

ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν ζπκβάιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

ζηήξημε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ελζαξξχλεη ζεκαληηθά ηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία, ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη νδεγεί ζηελ 

πξνηίκεζε θνηλσληθψλ απνθξίζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα (Κνπξθνχηαο, 

2011; Portnow, Downer, & Brown, 2018; Schonert-Reichl, 2017).  

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο απηνπεηζαξρίαο απνηειεί ινηπφλ ε 

δεκηνπξγία ελφο αηζζήκαηνο ζεβαζκνχ, ππνζηήξημεο θαη εηιηθξηλνχο ελδηαθέξνληνο 

απφ ηα ζεκαληηθά κέιε ηνπ ζρνιείνπ, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θεληξηθνχο άμνλεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (Schonert-Reichl, 2017). 

Βπηπιένλ, ε επηινγή καζεηνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ δηδαζθαιίαο, αλαδεηθλχεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο καζεηέο θαη δεκηνπξγεί - παξά ηελ 

χπαξμε μεθάζαξσλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο- κηα πην νηθεία αηκφζθαηξα, ζηελ νπνία 

απνδίδεηαη ε πξέπνπζα αμία ζηελ θάζε επηηπρία ησλ καζεηψλ (Μαηζαγγνχξαο, 

2003). Έλα ηέηνην θιίκα εκπλέεη ζεηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζεβαζκφ πξνο ηνπο 

άιινπο θαη απηνζεβαζκφ, φπσο θαη κηα ζεηηθή απηνεηθφλα (Bear,Gaskins, Blank, & 

Chen, 2011). 
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Δ δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

επίζεο έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο, ηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ 

(Schonert-Reichl, 2017). Ώληίζεηα, κηα αξλεηηθή ζρέζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζνβαξά 

ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο, εηδηθά φηαλ 

ελππάξρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο (Buchanan, Gueldner, 

Tran, & Merrell, 2009; Gillies, 2011). Σν ζεηηθφ δέζηκν κε έλαλ ελήιηθα, ζηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ηα παηδηά, είλαη απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ηεο ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηελ 

απνθπγή ηεο ςπρνπαζνινγίαο (Kourkoutas, Hart, Kassis, & Graaf, 2017; 

Μαηζφπνπινο, 2011). Μηα ηέηνηα ζρέζε- εηδηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε κηαο 

έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο- είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ απνηξνπή ηνπ θαχινπ θχθινπ ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη απνξξίςεσλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Κνπξθνχηαο, 2011). Ώληίζηνηρα, ε απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ησλ 

θαλφλσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ε παξνρή 

άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη επηβξάβεπζεο θαη ε χπαξμε ζηαζεξψλ πξφηππσλ 

ζπκπεξηθνξάο, απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο αθνινπζίαο ησλ θαλφλσλ εληφο θαη εθηφο 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Bear,Gaskins, Blank, & Chen, 2011). Βμίζνπ ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη βέβαηα θαη ε αλάιεςε επζχλεο ησλ καζεηψλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ε 

παξνρή επθαηξηψλ δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ θαη νινθιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

(Υαηδερξήζηνπ, 2015). 

 Γηα λα επηηεπρζνχλ σζηφζν φια ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε αλάπηπμε κηαο 

θαιήο θαη ππνζηεξηθηηθήο ζρέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο (Bear,Gaskins, 

Blank, & Chen, 2011) θαη ε δεκηνπξγία ελφο αηζζήκαηνο απνδνρήο θαη άλεπ φξσλ 

ζηήξημεο (Young, Caldarella, Rischardson, & Young, 2012). Βίλαη ζπλεπψο 

ζεκαληηθφ λα εληζρχνληαη νη ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη 

λα πξνάγνληαη νη ζεξκέο ζρέζεηο θαη έλα αίζζεκα θνηλφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ 

καζεηψλ, ζηνηρεία πνπ επηδηψθνληαη κε άκεζν θαη έκκεζν ηξφπν ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (Bear,Gaskins, Blank, & 

Chen, 2011).  

Ώλ θαη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 
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κάζεζεο ζηνπο καζεηέο, θάπνηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαζψο θαη ζηε ζρνιηθή δηαρείξηζε (Cain, & Carnellor, 2008; MacCan, & Lipnevich, 

2012). ηηο ηάμεηο πνπ νξγαλψλνληαη ινηπφλ απνηειεζκαηηθά απηά ηα πξνγξάκκαηα, 

θαίλεηαη λα ράλεηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο ζηελ νξηνζέηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ 

(Jennings, & Greenberg, 2009), ελψ ζεκεηψλνληαη ζπρλφηεξα αηζζήκαηα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, πξνζσπηθήο επηηπρίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ ηα αμηνπνηνχλ 

(Domitrovich, Bradshaw, Berg et al., 2015). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ληψζνπλ πην ηθαλνί 

ζηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαίλεηαη 

επίζεο λα βηψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλα πην ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο, κε 

ιηγφηεξεο δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη γεληθφηεξα εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα ζηξεο θαη πςειφηεξε αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη ζηγνπξηάο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (Brackett, Reyes, 

Rivers, Elbertson, & Salovey, 2011; Collie, Shapka, & Perry, 2012; Ramana, 2013; 

Schonert-Reichl, 2017).  

Ώληηζέησο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνηπγράλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε 

επηηπρία θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνθιήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, 

παξαηεξνχληαη κεησκέλεο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη πεξηζζφηεξεο 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, νδεγψληαο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε πην «αληηδξαζηηθέο» θαη ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο ζρνιηθήο 

δηαρείξηζεο (Domitrovich, Bradshaw, Berg et al., 2015).  

4.3. Γηεζλήο Δθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο 

Δ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε δηεμαγσγή 

αλάινγσλ πξνγξακκάησλ έρεη απνηειέζεη, εδψ θαη δεθαεηίεο, κηα απφ ηηο θεληξηθέο 

θαηεπζχλζεηο πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. ε πνιιά απφ 

απηά, έρεη δνζεί ηφζε έκθαζε, ψζηε ε δηδαζθαιία ηνπο λα απνηειεί έλα αλαπφζπαζην 

κέξνο ησλ ζρνιηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηακνξθψλνληαο έλα 

«ζπλαηζζεκαηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα» (Υαηδερξήζηνπ 2015). ε άιιεο πάιη, 

ιακβάλεη ρψξα ππφ ηελ κνξθή δξαζηεξηνηήησλ, ελνηήησλ ή πξνγξακκάησλ 

ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, πξναγσγήο ησλ 

παηδηθψλ δηθαησκάησλ, πξφιεςεο ησλ θαηαρξήζεσλ θ.α. (Υαηδερξήζηνπ, 2014). 
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πγθεθξηκέλα, ζηελ Μεγάιε ΐξεηαλία, έρεη νξγαλσζεί έλα δνκεκέλν θαη 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα, ην «Excellence and Enjoyment: Social and Emotional 

Aspects of Learning (SEAL)», πνπ αθνξά ζηνπο δηεπζπληέο, ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζρνιείσλ (Wood, & Warin, 2014). ΐαζηθνί ζηφρνη ηνπ SEAL 

είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, 

φπσο θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη φζσλ δεμηνηήησλ ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ πξνζαξκνγή θαη ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

(Banerjee, Weare, & Farr, 2014; Hallam, 2009; Humphrey, Kalambouka, 

Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010; Humphrey, Lendrum, & 

Wigelsworth, 2013; Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012).  

αλ πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζε πέληε θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο 

(απηνγλσζία, δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, αλάπηπμε θηλήηξσλ, ελζπλαίζζεζε θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο), νη νπνίεο δηδάζθνληαη ζε επηά ζεκαηηθέο (New beginnings, 

Getting on and falling out, Say no to bullying, Going for goals, Good to be me, 

Relationships and Changes) (Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012; Wood, & 

Warin, 2014). ε θάζε θάζε εθαξκνγήο ηνπ SEAL, ην ίδην ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ιεηηνπξγεί ζαλ ζπείξα, ψζηε λα αλαζεσξείηαη θαη λα επαλεμεηάδεηαη θάζε ζεκαηηθή 

θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάθηεζε θαη γελίθεπζε φισλ ησλ δεμηνηήησλ (Hallam, 

2009). Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ είλαη επίζεο φηη φιεο νη ελφηεηεο ζπλνδεχνληαη 

απφ ην αληίζηνηρν πιηθφ, πνπ πξνζαξκφδεηαη αλά ηάμε, ελψ παξέρνληαη θαη επηπιένλ 

δξαζηεξηφηεηεο (Follow-up), πνπ εθαξκφδνληαη αθνχ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα. 

Σν SEAL ρξεκαηνδνηείηαη εηεζίσο απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπ ζε επίπεδν ζρνιείνπ (θαη φρη κφλν ζε επίπεδν ηάμεο), σο 

κηα εζληθή ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο, ηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ηεο ρψξαο (Banerjeea, Weare, 

& Farr, 2014; Oberle, Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 2016). 

ηελ Ώπζηξαιία, εθαξκφδεηαη επί ησ πιείζηνλ ην πξφγξακκα KidsMatter, ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ην beyondblue, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

αληίζηνηρνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ. Σν KidsMatter δίλεη έλα επξχ θάζκα 

επηινγψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ην επηιέγνπλ, δεκηνπξγψληαο 

έλα πιαίζην ππνζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή νιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ζρνιείνπ 

(Humphrey, Lendrum, & Wigelsworth, 2013; Oberle, Domitrovich, Meyers, & 

Weissberg, 2016). πγθεθξηκέλα, παξέρεη πάλσ απφ 70 δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα, πνπ 

ζπλνδεχνληαη κε πιεξνθνξίεο γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηε δνκή, ηηο ζεκαηηθέο-

ζηφρνπο, ηα ππάξρνληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, 

επηηξέπνληαο ζην θάζε ζρνιείν λα επηιέμεη εθείλν ην πξφγξακκα πνπ ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο, ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηα ηνπηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (Humphrey, Lendrum, & Wigelsworth, 2013). Οη  

Oberle, Domitrovich, Meyers θαη Weissberg (2016) αλαθέξνπλ κάιηζηα φηη κέρξη ην 

2014 ε απζηξαιηαλή θπβέξλεζε είρε ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε πάλσ απφ 2000 δεκνηηθά ζρνιεία θαη κε αλάινγνπο ξπζκνχο 

ζπλερίδεη θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

ηελ Οιιαλδία, ζην επίθεληξν φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ βξίζθεηαη ε 

πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε αλάδεημε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο θαη ε εμέιημε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο, ζε ζσκαηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Υαηδεδξήζηνπ, 2015). Δ δηάζηαζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη ν «Πξνζσπηθφο 

θαη Κνηλσληθφο Πξνζαλαηνιηζκφο» (Personal and World Orientation) 

(Υαηδερξήζηνπ, 2015; SLO, 2009). ηελ νπεδία αληίζεηα, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ελίζρπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ελφο 

ελζσκαησκέλνπ πιαηζίνπ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Kimber, & Sandell, 2009).  

Παξά ηαχηα, δηεμάγνληαη πνιπάξηζκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ απφθηεζε θπθινθνξηαθήο αγσγήο, 

ζηελ επίγλσζε ησλ αλζξσπίλσλ -θαη παηδηθψλ- δηθαησκάησλ, φπσο θαη ζηελ 

πξφιεςε θαηαρξήζεσλ (Kimber, & Sandell, 2009; Pagliano, & Gillies, 2009). Ώπφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ΐφξεηαο Εξιαλδίαο έρεη κεξηκλήζεη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ ηεο, 

κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, ηεο πξφιεςεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη ηεο εζηθήο αγσγήο (Elias, & Hatzichristou, 2016). Ώπηέο νη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πξνζεγγίδνληαη σο κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο 
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απηφ λα απνθιείεη ηελ παξάιιειε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζε πνιιά ζρνιεία (Υαηδερξήζηνπ, 2015). 

ηηο ΔΠΏ, αληίζηνηρα, ε έκθαζε ζηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ παηδηψλ έρεη θαηεπζχλεη εδψ θαη δεθαεηίεο πνιιά ζρνιεία ζηελ 

δηεμαγσγή αλάινγσλ πξνγξακκάησλ θαη ζηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην αλαιπηηθφ ηνπο 

πξφγξακκα (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011). Οη 

βαζηθφηεξεο ζεκαηηθέο πνπ πξνσζνχληαη είλαη ε θνηλσληθή επάξθεηα, ε απηνγλσζία, 

ε πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα θαη ε δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ (Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007; Durlak, Weissberg, Dymnicki, 

Taylor, & Schellinger, 2011; Portnow, Downer, & Brown, 2018). Έλα απφ ηα 

γλσζηφηεξα θαη επξέσο ρξεζηκνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηηο Δ.Π.Ώ., είλαη ην Promoting 

Alternative Thinking Strategies (PATHS) (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 

2016; Malti, Ribeaud, & Eisner, 2012).  

Χο πξφγξακκα, εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξν ην ζρνιείν θαη ελζσκαηψλεηαη ζην ήδε 

εθαξκνζκέλν  Ώλαιπηηθφ ηνπ Πξφγξακκα (Humphrey, Barlow, & Lendrum, 2018). 

Ώπεπζχλεηαη ζε καζεηέο 4-11 εηψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

θαηνλνκαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηελ απηνξξχζκηζε, ηελ θαηαλφεζε θαη αθνινπζία θαλφλσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο απηνεηθφλαο (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016). 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ αμηνπνηνχληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο γελίθεπζεο ησλ λέσλ δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

εκέξαο (Humphrey, Barlow, & Lendrum, 2018). Παξάιιεια, παξαθηλείηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην πξφγξακκα, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

κε ηα παηδηά ηνπο σο «εξγαζίεο γηα ην ζπίηη», ψζηε λα εμαζθαιηζηεί κηα νπζηαζηηθή 

εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα ππάξμεη κηα ζπλέρεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ -θαη 

δεμηνηήησλ- θαη εθηφο ζρνιείνπ (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016; 

Humphrey, Barlow, & Lendrum, 2018). Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ PATHS έρεη 

βξεζεί ζην επίθεληξν πνιιψλ εξεπλψλ θαη αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζην επφκελν 

θεθάιαην (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016; Malti, Ribeaud, & Eisner, 

2012; Humphrey, Barlow, & Lendrum, 2018).  
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ηελ Βιιάδα, έρεη μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα εγρείξεκα ελζσκάησζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο αλακφξθσζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ (Hatzichristou, & Lianos, 2016). Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο Πξάμεο 

«ΝΒΟ ΥΟΛΒΕΟ (ρνιείν 21νπ αηψλα)- Νέν πξφγξακκα ζπνπδψλ» ηνπ ΒΠΏ 

2007-2013, νξγαλψζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθή θαη Κνηλσληθή 

Γσή» γηα ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Υαηδερξήζηνπ, 2015). 

ΐαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε αιιαγή ηεο παξαδνζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ε ζηξνθή πξνο κηα πην ζθαηξηθή θαη 

πνιχπιεπξε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ (Hatzichristou, & Lianos, 2016). Δ εηζαγσγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ απνβιέπεη ινηπφλ ζηελ πξφιεςε 

εκθάληζεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ, φρη κφλν κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ αλάινγσλ δεμηνηήησλ, αιιά θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, ζε επίπεδν αηφκνπ θαη ζπζηήκαηνο (Υαηδερξήζηνπ, 2014, 2015). Χο 

πξφγξακκα, πεξηιακβάλεη θάπνηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεκαηηθέο («Βπηθνηλσλψ, 

αηζζάλνκαη..Βίκαη ν εαπηφο κνπ», «Γνχκε καδί…», «Φξνληίδσ ηνλ εαπηφ κνπ», «Σν 

ζρνιείν σο θνηλφηεηα: Γνχκε καδί θαη ζηεξίδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν»), πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο θαη άμνλεο ζπδήηεζεο 

(Υαηδερξήζηνπ, 2014).  

Πέξαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ππάξρνπλ θαη κηα ζεηξά απφ 

ειιεληθά πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη πξναηξεηηθά θπξίσο ζε επίπεδν ηάμεο, κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γη‟απηφ πνιιέο θνξέο δηαθξίλνληαη απφ έλαλ απνζπαζκαηηθφ 

ραξαθηήξα (Hatzichristou, & Lianos, 2016). Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθά γλσζηά 

πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ην 

«Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Ώγσγή ζην ρνιείν: Πξφγξακκα γηα ηελ Πξναγσγή 

ηεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Μάζεζεο ζηε ρνιηθή Κνηλφηεηα» (Υαηδερξήζηνπ, 

2011α,β), ην «Πξφγξακκα Ώηνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Αεμηνηήησλ γηα ην Αεκνηηθφ: 

ΐήκαηα γηα ηε δσή» (Κνπξκνχζε, & Κνχηξαο, 2011) θαη ην «Αεμηφηεηεο γηα παηδηά 

Αεκνηηθνχ-Πξνάγνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ» (ΚΒΘΒΏ, 1998). 
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5.Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα γηα ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

χγρξνλεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ κεγάιε αμία ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Οη πην 

πξφζθαηεο κεηα-αλαιχζεηο ζηηο Δ.Π.Ώ. (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & 

Schellinger, 2011; January, Casey, & Paulson, 2011)  θαη ζηελ Οιιαλδία (Sklad, 

Diekstra, Ritter, & Ben, 2012), αλαγλσξίδνπλ φηη ηα θαζνιηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (universal SEL interventions), πνπ 

εθαξκφδνληαη ζσζηά θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε κηαο ζεηξάο ελδναηνκηθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ηε ζηάζε απέλαληη ζην 

ζρνιείν, ηελ ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ησλ 

καζεηψλ. Βηδηθά ε βειηίσζε ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, αθελφο επεηδή ππάξρεη απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέιημε ησλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ, αθεηέξνπ επεηδή δελ 

ζηνρεχεηαη άκεζα απφ ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο.  

ε αξθεηέο έξεπλεο ησλ κεηα-αλαιχζεσλ θάλεθε ινηπφλ φηη ε κάζεζε είλαη θαη‟ 

νπζίαλ κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη σο ηέηνηα ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη 

(Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011; January, Casey, & 

Paulson, 2011; Sklad, Diekstra, Ritter, & Ben, 2012). Οη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ ζην 

ζρνιείν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ θαη κέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ζχκπξαμεο θαη ησλ θαζεκεξηλψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζπληειείηαη ε κάζεζε (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & 

Schellinger, 2011; Jones, Greenberg, & Crowley, 2015). Ώληίζηνηρα, νη καζεηέο κε 

αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηείλνπλ λα είλαη πην 

ςχρξαηκνη θαη επέιηθηνη, είλαη ζε ζέζε δηαρεηξίδνληαη θαη λα εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα ειέγρνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο, είλαη θαιχηεξα εληαγκέλνη 

ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη θαη πην ζπγθεληξσκέλνη ζην καζεζηαθφ έξγν πνπ ηνπο 

αλαηίζεηαη, ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ πζηεξνχλ ςπρνθνηλσληθά (Durlak, Weissberg, 

Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011; January, Casey, & Paulson, 2011; Jones, 

Greenberg, & Crowley, 2015). ηαλ έλα παηδί είλαη ζπλεπψο ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηνλ 
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εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, λα αιιειεπηδξά καδί ηνπο, λα ιακβάλεη ζσζηέο 

απνθάζεηο βάζεη ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ θαη λα απηνξξπζκίδεηαη, 

δηεπθνιχλνληαη απηνκάησο πνιιέο απφ ηηο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινχληαη 

κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011; 

January, Casey, & Paulson, 2011; Sklad, Diekstra, Ritter, & Ben, 2012).  

Γεληθφηεξα βέβαηα, ζην επίθεληξν ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ βξέζεθε ε αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο θαη ε εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή εθαξκνγή 

ηνπο. Έηζη ινηπφλ, νη Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, Lennie, θαη 

Farrell (2010), εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε κηαο ζχληνκεο παξέκβαζεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο “New Beginnings” ζε παηδηά 

δεκνηηθήο ειηθίαο. Σν δείγκα ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 253 

καζεηέο ειηθίαο 6-11 εηψλ (159 καζεηέο ζηελ πεηξακαηηθή θαη 94 καζεηέο ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ), πνπ θνηηνχζαλ ζε 37 δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Ώγγιίαο. Οη καζεηέο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπκκεηείραλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζε κηθξέο νκάδεο 

παξέκβαζεο, γηα κηα ζρνιηθή ψξα (45 ιεπηά) ζε έλα δηάζηεκα εθηά εβδνκάδσλ. Σα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξηλ θαη κεηά απφ ηελ έξεπλα (pre-test-

post-test) γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ήηαλ ε θιίκαθα απηναλαθνξάο 

ησλ καζεηψλ ηνπ Emotional Literacy Assessment Instrument (ELAI) θαη νη 

αληίζηνηρεο θιίκαθεο γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Βξσηεκαηνιφγην Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δ παξέκβαζε ζεκείσζε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, κέζσ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο θιίκαθεο απηναλαθνξέο,  νη νπνίεο 

δηαηεξήζεθαλ γηα έλα δηάζηεκα εθηά εβδνκάδσλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, φπνπ 

έγηλαλ νη επαλαιεπηηθέο (follow-up) κεηξήζεηο. Χζηφζν, απηέο νη ζεηηθέο επηδξάζεηο 

δελ έγηλαλ, ζηνλ ίδην βαζκφ, αληηιεπηέο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ησλ 

νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αξθεηά ζηαζεξά πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε, 

γεγνλφο πνπ ίζσο αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα παξεκβάζεηο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, 
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πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε φια ηα πιαίζηα δξάζεο ησλ 

παηδηψλ (Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010). 

ε αλάινγν πιαίζην, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Merrell, Juskelis, Tran θαη 

Buchanan (2008) κηα επηζθφπεζε ηξηψλ πηινηηθψλ εξεπλψλ, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

Strong Kids θαη Strong Teens ζηηο Δ.Π.Ώ. ηελ πξψηε έξεπλα ζπκκεηείραλ 120 

καζεηέο δεκνηηθνχ (5
ε
 ηάμε), ζηελ δεχηεξε 65 καζεηέο γπκλαζίνπ (7

ε
 -8

ε
 ηάμε), ελψ 

ζηελ ηξίηε ζπκκεηείραλ 14 καζεηέο εηδηθψλ ζρνιείσλ (9
ε
 -12

ε
 ηάμε), νη νπνίνη 

εθδήισλαλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο. ηηο πξψηεο δπν νκάδεο δηεμήρζε ην 

πξφγξακκα Strong Kids θαη ζηελ ηξίηε ην πξφγξακκα Strong Teens. ε θάζε 

πεξίπησζε, ζηφρνο ηεο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα έλα δηάζηεκα 12 

εβδνκάδσλ (γηα κηα ψξα εβδνκαδηαίσο), ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο επίγλσζεο ησλ 

καζεηψλ γηα ηηο πγηείο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ε κείσζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρηθή ηνπο επεκεξία.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο θαη ησλ 

δηαηαξαρψλ ζπλαηζζήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Strong Kids κηα ζχληνκε θιίκαθα 

απηναλαθνξάο ηεο ςπρνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ (20 εξσηήζεηο ζην 

“Knowledge Test”) θαη κηα δεχηεξε θιίκαθα γηα ηα εζσηεξηθεπκέλα ζπκπηψκαηα (10 

εξσηήζεηο ζην “Symptoms Test”), πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε (pre-post test). 

Ώληίζηνηρα, ζην Strong Teens αμηνπνηήζεθε κηα θιίκαθα απηναλαθνξάο γηα ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ (35 

εξσηήζεηο) θαη κία άιιε γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο/δπζθνιίεο (35 

εξσηήζεηο). Σα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηαζκίζηεθαλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο κέζσ ησλ 

δχν πξνγξακκάησλ. πλνιηθά, ε έξεπλεο αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε 

θαη θιηληθά αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ηφζν ζηελ επίγλσζε ησλ πγηψλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φζν θαη ζηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ (Merrell, Juskelis, Tran, & 

Buchanan, 2008).  

Ώληίζηνηρα, πνιπάξηζκεο κειέηεο, βαζηζκέλεο ζε δείγκαηα πνπ έρνπλ επηιεγεί 

«ηπραία», έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ην πξφγξακκα PATHS, 
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αλαδεηθλχνληαο ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο (Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007), ζηελ ςπρηθή πγεία (Crean, & 

Johnson, 2013) θαη ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα (Schonfeld, Adams, Fredstrom et al., 2014). ε απηέο ηηο 

κειέηεο, θαίλεηαη φηη ελψ ην PATHS έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε, 

εηδηθά ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε δνκέο εηδηθήο 

αγσγήο, δηαηεξψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηηο επηδξάζεηο ηνπ εηο βάζνο ρξφλνπ 

(Humphrey, Barlow, & Lendrum, 2018). Παξάιιεια, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

βειηίσζε θαη ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «πςειήο επηθηλδπλφηεηαο», 

φηαλ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο (Malti, Ribeaud, & Eisner, 

2012). Δ κεγάιε δεκνηηθφηεηα ηνπ PATHS έρεη νδεγήζεη αξθεηνχο εξεπλεηέο ζηελ 

πξνζπάζεηα γελίθεπζήο ηνπ ζε άιιεο ρψξεο, ψζηε λα εμεηαζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζε καζεηηθνχο πιεζπζκνχο κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη 

ππφβαζξν (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016).  

Βηδηθφηεξα, κηα αλεμάξηεηε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε (independent randomized trial) 

ζηελ Βιβεηία αλέθεξε ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηνπ PATHS ζηελ κείσζε ηεο 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο/ ππεξθηλεηηθφηεηαο 1675 

καζεηψλ πξψηεο δεκνηηθνχ, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά 

δηαηεξήζεθαλ εηο βάζνο ρξφλνπ, ρσξίο φκσο λα παξαηεξεζεί θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δηεμήγαλ ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνίεζαλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε ην Βξσηεκαηνιφγην Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο (Social Behavior 

Questionnaire- SBQ) θαη πξαγκαηνπνίεζαλ επηπιένλ θάπνηα άηππα ηεζη κε ηνπο 

καζεηέο, ηα νπνία αλέδεημαλ ηα παξαπάλσ κεηθηά απνηειέζκαηα  (Malti, Ribeaud, & 

Eisner, 2012).  

ηελ Σνπξθία αληίζεηα, νη Arda θαη Ocak (2012) δηεμήγαγαλ κηα κηθξήο θιίκαθαο 

αλεμάξηεηε εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ PATHS πξνζρνιηθήο αγσγήο. Βλελήληα πέληε 

καζεηέο ειηθίαο έμη εηψλ, ρσξίζηεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία ζηελ πεηξακαηηθή 

(Ν=50) θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ (Ν=45). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ 

αλαδείρηεθαλ κέζσ pre-post test κηαο ζεηξάο εξγαιείσλ (Promoting Alternative 

Thinking Strategies Preschool Evaluation Kit, Kusche Emotional Inventory, Head 

Start Competence Scale–Teacher Version, Teaching Style Rating Scale, Classroom 
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Atmosphere Rating Scale), έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε 

κείσζε ηεο επηζεηηθήο θαη δπζιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη βειηίσζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ησλ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο (Arda, & Ocak, 2012). 

ε κεηθηά απνηειέζκαηα θαηαιήγεη κηα κεγαιχηεξε ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε 

κειέηε (cluster randomized control trial) ησλ Humphrey, Barlow, Wigelsworth, 

Lendrum, Pert, Joyce, θαη ζπλεξγαηψλ (2016). ηελ έξεπλά ηνπο, αμηνινγήζεθε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ PATHS, σο κέζν βειηίσζεο ησλ θνηλσληθφ-

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ, ζε ζαξάληα πέληε 

ζρνιεία ηνπ Μάληζεζηεξ ηεο Ώγγιίαο, ηα νπνία θαηαηάρηεθαλ ηπραία ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Οη ζπλνιηθά 4516 καζεηέο, ειηθίαο 7-9 

εηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηεηή έξεπλα, αμηνινγήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε κέζσ ηεο θιίκαθαο Social Skills Improvement System (SSIS) θαη ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ (SDQ).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, φζνλ αθνξά ζηε δηαηαξαρή 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά θαη απμεκέλα επίπεδα θνηλσληθήο εκπινθήο θαη ζεηηθήο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ- ζηελ νπνία είρε ζπλερηζηεί ε ηππηθή δηδαζθαιία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα- φζνλ αθνξά ζηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ 

ζπλνκειίθσλ, ελψ παξάιιεια ππεξηεξνχζαλ θαη ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο κείσζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο εηθάδνπλ 

φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κεηθηά απνηειέζκαηα πηζαλφλ λα απνδίδνληαη ζε δπζθνιίεο 

εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο, φηαλ αμηνπνηνχληαη απφ εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην PATHS, πνπ πξνέξρεηαη θαη βαζίδεηαη ζην ακεξηθαληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα (Humphrey, Barlow, Wigelsworth, Lendrum, Pert, & Joyce, et al., 2016). 

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη ε πεηξακαηηθή έξεπλα ησλ Wigelsworth, 

Humphrey,  θαη Lendrum (2012), γηα ην πξφγξακκα SEAL, πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

επίπεδν νιφθιεξνπ ζρνιείνπ. ηελ έξεπλά ηνπο, εμεηάζηεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο 

πγείαο ησλ καζεηψλ, ζε 22 ζρνιεία ηεο Ώγγιίαο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ηπραία σο 

πεηξακαηηθή νκάδα (2360 καζεηέο), ελψ 19 άιια ζρνιεία θαηαηάρηεθαλ ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ (1991 καζεηέο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

δπν ρξφληα, αμηνινγήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε νη θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο θιίκαθαο απηναλαθνξάο 

Emotional Literacy Assessment and Intervention Instrument (ELAI) θαη ηα 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, φπσο θαη ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζσ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ (SDQ) (Wigelsworth, Humphrey, 

& Lendrum, 2012).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, νχηε παξαηεξήζεθε αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο ηνπο πγείαο, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Οη εξεπλεηέο πηζαλνινγνχλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα απνδίδνληαη 

ζε δπζθνιίεο εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο ηνπ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλνπ πξσηφθνιινπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη ζηελ έιιεηςε επαξθνχο ζηήξημεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο 

ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε απνθπγή ηέηνησλ 

θσιπκάησλ (Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012).  

Πξάγκαηη, ηα παξαπάλσ κεηθηά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ πξνθαιέζεη 

έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη δηαθσλίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηνπο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Jones, & Doolittle, 2017). Πνιινί απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο 

ησλ πξνγξακκάησλ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηθαηνινγήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα θαη έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ κείσζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ 

παξαθσιχνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο (Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 

2013). Έηζη, κηα απφ ηηο πηζαλέο εμεγήζεηο πνπ έρεη απνδνζεί ζε απηφ ην θαηλφκελν 

είλαη ε δπζθνιία γεληθεπζηκφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο (Garner, Mahatmya, Brown, & Vesely, 2014). Πνιιά γλσζηά 

πξνγξάκκαηα πξνέξρνληαη, επί ησ πιείζηνλ, απφ ηηο Δ.Π.Ώ. θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε 
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δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη θνπιηνχξεο νδεγεί ζπρλά ζηε κείσζε ησλ ζεηηθψλ ηνπο 

επηδξάζεσλ, φζνλ αθνξά ζε βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ζηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ηελ ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα (Wigelsworth, Lendrum, Oldfield et al., 2016). αθψο, 

θάπνηεο επηθαλεηαθέο πξνζαξκνγέο είλαη ζεκηηέο θαη σθέιηκεο (π.ρ. αιιαγέο ζηα 

νλφκαηα, ζην ιεμηιφγην, ζηηο εηθφλεο θ.α.), αιιά φηαλ νη κεηαηξνπέο αθνξνχλ 

ζεκειηαθά ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Durlak, 2016; Zins, & Elias, 2007). Βίλαη ζπλεπψο 

αλαγθαία ε επηθπιαθηηθή εμέηαζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο, θαζψο θάζε κεγαιχηεξε 

ηξνπνπνίεζε δεκηνπξγεί ζηελ νπζία έλα λέν πξφγξακκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ππνζηεί εθ λένπ αμηνιφγεζε ζρεηηθά ζηφρνπο ηνπ θαη ηελ επξχηεξε εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ηνπ (Durlak, 2016; Garner, Mahatmya, Brown, & Vesely, 2014; 

Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012; Wigelsworth, Lendrum, Oldfield et al., 

2016).  

ε δηάθνξεο έξεπλεο ππνδεηθλχνληαη επηπιένλ κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

πηζαλφλ λα ζπλεπζχλνληαη γηα ηα κεηθηά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Έλαο παξάγνληαο 

πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ησλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο είλαη νη εζθαικέλε επηινγή ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, ε νπνία νδεγεί ζε αθαηάιιειεο κεηξήζεηο (Durlak, 2016; 

Jones, & Doolittle, 2017). Βλψ πνιιέο παξεκβάζεηο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε 

δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, πνιιά απφ ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ κέηξεζε 

επξχηεξσλ δεμηνηήησλ (π.ρ. θαη αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ) ή αμηνινγνχλ έλα κεγάιν 

ξεπεξηφξην θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, παξ‟ φηη ζηνρεχνληαλ κφλν 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ζηα εθάζηνηε πξνγξάκκαηα, νδεγψληαο ζε παξεξκελείεο 

θαη αθαηάιιειεο κεηξήζεηο (Jones, & Doolittle, 2017).  

Έλαο άιινο ζνβαξφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο είλαη ε εκπινθή ησλ δεκηνπξγψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζψο ηίζεηαη ζέκα ζπκθεξφλησλ θαη 

«δηαθάλεηαο» ησλ απνηειεζκάησλ (Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012). ε 

κηα αλαζθφπεζε ςπρηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ θάλεθε, γηα παξάδεηγκα, φηη ζηηο 

έξεπλεο πνπ ππήξρε δήηεκα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο άκεζεο αλάκεημεο 
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ησλ δεκηνπξγψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ πέληε θνξέο πην πηζαλφ λα επλννχλ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, έλαληη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε αλεμάξηεηεο κειέηεο (Perlis, Perlis, Wu, Hwang, Joseph, & 

Nierenberg, 2005). Δ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ 

πξέπεη επνκέλσο λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο, γηα λα είλαη 

αδηάβιεηε ε δηαδηθαζία ηεο θαη λα αλαδεηθλχνληαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπο, 

ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 

2012; Wigelsworth, Lendrum, Oldfield et al., 2016).  

Άιια βαζηθά εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζρεηίδνληαη κε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Δ δηάξθεηα ηνπο παίδεη, γηα παξάδεηγκα, 

έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή αλάπηπμε θαη γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζηνρεχνληαη (Durlak, 2016). Ώξθεηά πξνγξάκκαηα, ζηελ πξνζπάζεηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο, πξνηείλνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπο κφλν κηζή 

κε κηα ψξα εβδνκαδηαίσο θαη ζπλήζσο γηα έλα ζχληνκν  ρξνληθφ δηάζηεκα (Rimm-

Kaufman, Larsen, Baroody, Curby, Ko., Thomas et al., 2014). Δ κηθξή απηή δηάξθεηα 

δελ κπνξεί, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λα πξνζθέξεη επαξθή εξεζίζκαηα ζηα παηδηά θαη 

εηδηθά, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ν εθηεηακέλνο καζεζηαθφο θφξηνο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, είλαη ζρεδφλ δεδνκέλεο πεξαηηέξσ παξαιείςεηο ή 

αλνινθιήξσηνη ηεξκαηηζκνί ησλ πξνγξακκάησλ, κεηψλνληαο ηε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017; Zins, & Elias, 

2007). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιεη θαη ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο 

ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, έλαληη ησλ αθαδεκατθψλ, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξψησλ σο δεπηεξεχνληεο ή ιηγφηεξν 

επηηαθηηθέο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ θαηά βνχιεζε θαη πεξηζηαζηαθή δηδαζθαιία 

ηνπο θαη φρη σο βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

(Buchanan,, Gueldner, Tran, & Merrell, 2009; Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 

2012).  

Ώληίζηνηρα, έλαο επηπιένλ επηβαξπληηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε επαξθνχο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ ππεχζπλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο, πνπ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη είηε ζηελ απνθπγή ηνπο είηε ζε ιάζνο ρεηξηζκνχο (Durlak, & DuPre, 2008; 
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Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017; Gottfredson, Cook, Gardner, Gorman-

Smith, Howe, Sandler et al., 2015). Γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ δπζθνιηψλ ζπζηήλεηαη 

απφ ηνπο Buchanan, Gueldner, Tran θαη Merrell (2009), ε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, ε ζπλερήο 

αλαηξνθνδφηεζή ηνπο, ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα εμάζθεζε θαη βειηίσζε ηεο 

πξαθηηθήο ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο δηαρείξηζεο άγρνπο θαη ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ ελειίθσλ (Schonert-Reichl, 2017). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έρνπλ νκαδνπνηεζεί απφ ηνλ Durlak (2016) κεξηθνί απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη πξηλ απφ ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ θαη εκπνδίσλ. 

Πίλαθαο 2. Παξαδείγκαηα παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

Ι. ε επίπεδν επξύηεξεο θνηλόηεηαο 

    Ώ. Βπηζηεκνληθή ζεσξία θαη έξεπλα 

    ΐ. Πνιηηηθέο Πηέζεηο 

    Γ. Αηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

    Α. Βθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θπξηφηεηα 

ΙΙ. ε επίπεδν εκπιεθόκελσλ κειώλ 

    Ώ. Ώλαγλψξηζε αλαγθαηφηεηαο θαη ζπνπδαηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

    ΐ. Ώλαγλψξηζε νθειψλ ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ  

    Γ. Ώπηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο 

ηνπ 

    Α. Βπαξθήο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΙΙΙ. ε επίπεδν πξνγξάκκαηνο 

    Ώ. πκβαηφηεηα κε ηελ απνζηνιή, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη αμίεο ηνπ ζρνιείνπ 

    ΐ. Πξνζαξκνζηηθφηεηα: δπλαηφηεηα αιιαγψλ ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ θαη 

πξνηηκήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ 

IV. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν θαη ηελ πεξηνρή: Οξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε 

    Ώ. Γεληθνί νξγαλσηηθνί παξάγνληεο 

1.Θεηηθφ εξγαζηαθφ θιίκα 

2.Οξγαλσηηθή επειημία πξνζαξκνγήο ζε αιιαγέο 

3.Εθαλφηεηα ελζσκάησζεο ελφο λένπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε ήδε ππάξρνπζεο 
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πξαθηηθέο θαη ξνπηίλεο 

4.Κνηλφ φξακα, νκνθσλία/ ζπκθσλία πξνζσπηθνχ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

    ΐ. Βηδηθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

1.Ώπφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ 

2.πληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο αλαγθαίνπο νξγαληζκνχο 

3.πρλή θαη αλνηρηή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο θνξείο 

4.Ώθνινπζία ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηνρνζεζίαο 

    Γ. Βηδηθνί παξάγνληεο πξνζσπηθνχ 

1.Ώπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

2.Όπαξμε θαηάιιεισλ αηφκσλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη επίιπζε δπζθνιηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ 

3.Ώπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη επίβιεςε 

V. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

1.Ώπνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθαξκφδεη ην πξφγξακκα 

2. πλερήο ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θηλήηξσλ θαη δεμηνηήησλ 

(Durlak, 2016, ζει. 339) 

6.Η εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αμηνπνίεζε ησλ παξακπζηώλ 

Έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηά πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη αλάπηπμεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ είλαη ηα παξακχζηα. Σα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ε 

θχζε θαη γξαθή ηνπο, ηα θαζηζηνχλ έλα ηδηφηππν ινγνηερληθφ είδνο, πνπ ιεηηνπξγεί 

πνιχ ειθπζηηθά ζηα παηδηά (Μαιαθάληεο, 2006). Δ δσεξή θαη παξαζηαηηθή 

εηθνλνγξάθεζή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επνπηηθφηεηα θαη δξακαηηθφηεηα ηνπ 

ιφγνπ ηνπο, δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε ησλ παηδηψλ κε ηνπο ήξσεο θαη ηηο πεξηπέηεηέο 

ηνπο θαη κέζσ απηήο ηεο ηαχηηζεο, πξνάγεηαη ε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ε πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ ςπρνινγηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ηνπο ζπγθξνχζεσλ (Fleer, & 

Hammer, 2013; Μαιαθάληεο, 2006). Σα παξακχζηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

πεξηζζφηεξα ςπρνθνηλσληθά ή εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπιεξσκαηηθά ή 

πεξηζηαζηαθά, σο έλα κέζν πξνψζεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζηνρεχνληαη. Ώλ ιάβεη 

φκσο θαλείο ππφςε ηελ ςπρνεθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή θαη πνιιέο θνξέο ζεξαπεπηηθή 

ηνπο αμία κπνξεί λα αλαδεηρηνχλ σο έλα πνιχηηκν κέζν πξναγσγήο θαη ελίζρπζεο 

ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη λα αλαιάβνπλ 

έλαλ πην θεληξηθφ ξφιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη 

πξνζεγγίζεηο ηνπο. 
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6.1.Ζ ςπρνθνηλσληθή πξνζθνξά ησλ παξακπζηώλ 

Σα παξακχζηα απνηεινχλ έλα πνιηηηζηηθφ κέζν πξνψζεζεο ηφζν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο φζν θαη ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Δ 

κνλαδηθφηεηα θαη ζεκαζία ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δεκηνπξγνχλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα θαληαζηηθή θαηάζηαζε, πνπ είλαη 

απίζαλν λα έρνπλ βηψζεη πξνζσπηθά ζηελ «πξαγκαηηθή» ηνπο δσή (Massi, 2016). 

Ώπηή ε επαθή ηνπο κε θαληαζηηθνχο θφζκνπο θαη γεγνλφηα, κηα εκπεηξία ηδηαίηεξα 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε, πξνάγεη ηελ απφθηεζε επίγλσζεο γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηνπο απηνξξχζκηζεο (Fleer, & Hammer, 2013). Έηζη ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε ησλ 

κεραληζκψλ δηαρείξηζεο ησλ έληνλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ, κε ηα 

νπνία αλαπφθεπθηα έξρνληαη αληηκέησπα ηα παηδηά, ζηα πιαίζηα ηεο ηππηθήο 

αλαπηπμηαθήο ηνπο πνξείαο, ζπλαηζζήκαηα πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ 

λα ηα θαηαθιχζνπλ (Preda, & Cocoradă, 2016). Βλφςεη ινηπφλ ηεο θαιχηεξεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο, θξίλεηαη νπζηαζηηθή ε χπαξμε θαιήο απηνγλσζίαο θαη 

απηναληίιεςεο ησλ ζπλεηδεηψλ πηπρψλ ηνπ ςπρηζκνχ ηνπο, φπσο θαη ε ζηαδηαθή 

αλάδπζε ησλ αζπλείδεησλ πηπρψλ ηνπ (Naunheim, 2017). Δ νλεηξνπφιεζε θαη νη 

θαληαζηψζεηο, πνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηα κηθξά παηδηά, είλαη έλαο ηξφπνο 

δηνρέηεπζεο αζπλείδεησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζε ζπλεηδεηέο θαληαζηψζεηο, 

πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα (Hohr, 

2000). Πάλσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζηεξίδνληαη ηα παξακχζηα, πξνζθέξνληαο 

επηπιένλ λέεο δηαζηάζεηο ζηε παηδηθή θαληαζία.  

Έλα νπζηαζηηθφ πξνηέξεκα ηεο ρξήζεο ησλ παξακπζηψλ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ θχζε 

ηνπο, πνπ επλνεί ηελ ηαχηηζε ηνπ αλήιηθνπ αθξναηή κε έλαλ ραξαθηήξα, έλα γεγνλφο 

ή θάπνην ζέκα ηεο ηζηνξίαο, θέξλνληαο ηνλ ζε ζηελή επαθή κε ηα εζσηεξηθά ηνπ 

βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα (Rudy, & Greenhill, 2017). ηηο παηδηθέο ηζηνξίεο 

εκθαλίδνληαη άλζξσπνη, δψα, θαληαζηηθά πιάζκαηα θαη πνιιψλ εηδψλ άςπρα 

αληηθείκελα (καγηθά θαη κε), πνπ έρνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα, ηηο ζθέςεηο, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο (Geldard, & Geldard, 2011). Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα φια απηά ηα ζηνηρεία θαη ε ηαχηηζε πνπ ζπληειείηαη –

έζησ ζε αζπλείδεην επίπεδν- είλαη απνηέιεζκα ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

εξψσλ θαη ηεο πξνβνιή δηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πάλσ ζε απηνχο 
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(Kuciapinski, 2014; Preda, & Cocoradă, 2016). Με ηελ πξνβνιηθή ηαχηηζε 

δηεπθνιχλεηαη ινηπφλ ε επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθνχ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ζπλνλζπιεχκαηνο, ε ελδπλάκσζε θαη ζηαδηαθή σξίκαλζή ηνπ (Dewan, 2016). Βθηφο 

απηνχ, κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ γεγνλφησλ ελφο παξακπζηνχ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζηάζεσλ ηεο δηθή ηνπ δσήο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζεκάησλ (Dorina, 

2015; Geldard, & Geldard, 2011).  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ςπρνθνηλσληθήο ρξήζεο ησλ παξακπζηψλ, φπσο αμηνπνηνχληαη 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζρεηίδνληαη ινηπφλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ, ψζηε 

λα αλαγλσξίζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αγσλίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ θαη λα 

νδεγεζεί ζηελ επεμεξγαζία ηνπο (Cooper, 2007). Δ αλαγλψξηζε, αληίζηνηρα, 

νξηζκέλσλ επαλαιακβαλφκελσλ ζεκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ κνηίβσλ ηεο δσήο 

ηνπο (π.ρ. κηα κφληκε αίζζεζε δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο) ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζε κηα 

πξψηε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπο (Preda, & Cocoradă, 2016). H Sunderland 

(2017), παξαηεξεί γηα παξάδεηγκα φηη πνιιά παξακχζηα αγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο θαη εηδηθά απηά πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

θαη αληηπαξαζέζεηο. Μέζσ ηεο πινθήο ηνπ παξακπζηνχ, είλαη ζαλ λα παξαθνινπζνχλ 

δειαδή έλα ζελάξην πνπ επηθεληξψλεηαη ζε θάπνηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη πνπ 

ππαγνξεχεη ιχζεηο, ηηο νπνίεο δχζθνια ζα δηέθξηλαλ κφλα ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, παξνπζηάδνληαη ελαιιαθηηθέο εμνκάιπλζεο ησλ βαζηθψλ νηθνγελεηαθψλ 

ζπγθξνχζεσλ, σζψληαο ηα παηδηά ζηελ αλαδήηεζε ηεο αηνκηθήο ρεηξαθέηεζεο θαη 

απηνλνκίαο ηνπο (Fleer, & Hammer, 2013; Sunderland, 2017).  

Έλα άιιν ζηνηρεία πνπ παξαηεξείηαη ζηα παξακχζηα είλαη ε αίζζεζε ελδπλάκσζεο 

πνπ πξνζθέξνπλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά 

ζηνλ εαπηφ ηνπο, ηεο παξάβιεςεο ηεο θπζηθήο ηνπο «αδπλακίαο» θαη ηεο 

ζπκθηιίσζεο ηνπο κε ην ζψκα ηνπο (Sunderland, 2017). Ώπηφ δηθαηνινγείηαη, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ 

ελειίθσλ, πνπ κπνξεί λα ηνπο δεκηνπξγήζεη κηα εληχπσζε αδπλακίαο ή 

θαησηεξφηεηαο (Μαιαθάληεο, 2006). Σν παηδί έρεη ινηπφλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ηαπηηζηεί κε ηνλ ήξσα, ν νπνίνο αθφκα θαη αλ μεθηλήζεη σο έλα αδχλακν, 

πεξηθξνλεκέλν ή αγλνεκέλν πξφζσπν, βξίζθεηαη ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο κε 

ππέξκεηξεο δπλάκεηο, ηθαλφο λα επηβιεζεί θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
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(Μαιαθάληεο, 2006; Sunderland, 2017). Σν παξακχζη, θαηαθέξλεη επνκέλσο λα 

ηνλψζεη ην απηνζπλαίζζεκα, λα επηδξάζεη παξεγνξεηηθά ζην άηνκν θαη λα ην γεκίζεη 

ζάξξνο θαη αηζηνδνμίαο (Sunderland, 2017). 

Σα παξακχζηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επηπιένλ σο κηα ηδαληθή αθνξκή γηα ηε 

δηδαζθαιία λέσλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ είλαη πην θαηάιιειεο απφ εθείλεο πνπ 

εθδήισλαλ ηα παηδηά ζην παξειζφλ (Kuciapinski, 2014). Έηζη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

δηαπξαγκάηεπζε κηαο ζεηξάο δεηεκάησλ ή γλσζηηθψλ πεξηνρψλ, φπσο είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ν απνρσξηζκφο, ε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα θ.α., κέζσ ησλ αλάινγσλ παξαδεηγκάησλ 

θαη εκπεηξηψλ ησλ εξψσλ ηεο εθάζηνηε ηζηνξίαο (Geldard, & Geldard, 2011). 

Παξάιιεια, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, πνπ ζπλδέεηαη κε 

θνηλσληθά κε απνδεθηέο εκπεηξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εθδειψζεηο έληνλεο 

δήιεηαο ή επηζεηηθφηεηαο, πνπ δηεπθνιχλεηαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνχ 

βηψκαηνο θαη ζπλαηζζήκαηνο θαη απφ άιια παηδηά (Geldard, & Geldard, 2011; Hours, 

2014). Ώληίζηνηρα, πξνάγεηαη ε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε δηάθνξα 

πξνβιήκαηά ηνπο είηε πηνζεηψληαο ην παξάδεηγκα πνπ έζεζε ε ηζηνξία είηε 

αλαινγηδφκελνη ηηο πηζαλέο θαη δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη 

(Hours, 2014). Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο απνβιέπνπλ ζπλεπψο ζηελ ζηαδηαθή 

ζπκθηιίσζε ηνπ παηδηνχ κε ηα βηψκαηα ηεο δσήο ηνπ, ζηελ ελδπλάκσζε θαη 

σξίκαλζή ηνπ, φπσο θαη ζηελ πηνζέηεζε θαηαιιειφηεξσλ ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ (Geldard, & Geldard, 2011; Hours, 2014; Sanyal, & Dasgupta, 2017).  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ παξακπζηψλ είλαη φηη ζε απηά, ν ήξσαο –θαη 

ηα παηδηά- θαινχληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα εζηθφ, 

θηινζνθηθφ ή εθπαηδεπηηθφ δίιεκκα (Hohr, 2013). Μέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο απφθαζεο φζνλ αθνξά ζηε «ζσζηή επηινγή» θαη ηελ πηζαλή 

ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, εληζρχνληαη νη δεμηφηεηεο 

απηνξξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Fleer, & Hammer, 2013; Shchepacheva, 

Komar, Makhinina, Sidorova, & Berdnikova, 2017; Tesar, Kupferman, Rodriguez et 

al., 2016). Σα παξακχζηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ ινηπφλ σο έλα ηζρπξφ κέζν 

πξνβνιήο ησλ αμηψλ, θαλφλσλ θαη ηεο θνηλσληθήο λφξκαο, πξνάγνληαο ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ αθξναηψλ ηνπο (Hohr, 2013; Tesar, Kupferman, Rodriguez et al., 
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2016). Οη Henderson θαη Malone (2012) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παξακχζηα κπνξεί λα 

εμππεξεηήζνπλ κάιηζηα θαη σο θνηλσληθά ζελάξηα, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ θψδηθα 

εζηθήο θαη δενληνινγίαο ζε καζεηέο. Βηδηθά ε παξαηήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ ησλ εξψσλ ππνδεηθλχνπλ ηελ κεηάβαζε απφ ηελ 

εγσθεληξηθή θαη ελζηηθηψδε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, ζε κηα πην ζπιινγηθή θαη 

θνηλσληθή ζθαίξα, ζηελ νπνία νη πξάμεηο ηνπο θαζνξίδνληαη κε γλψκνλα ηνλ 

ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο (Hohr, 2000; Mitchell, 2010). Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζπκβάιεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ε παξνπζίαζε απινπνηεκέλσλ 

ραξαθηήξσλ θαη θαηαζηάζεσλ (Kuciapinski, 2014). Γηα λα απνθεπρζεί δειαδή ε 

ζχγρπζε κηαο ζχλζεηεο πινθήο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ηαχηηζε ησλ παηδηψλ, ην 

«θαιφ» ή ην «θαθφ» αλαπαξίζηαληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο, πνπ θέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο αληηθξνπφκελα ραξαθηεξηζηηθά (Kuciapinski, 2014; Sanyal, & Dasgupta, 

2017). 

6.2.Ο ζπλδπαζκόο παξακπζηνύ κε βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Δ αλάγλσζε ελφο παξακπζηνχ, θαίλεηαη λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

εζσηεξηθήο αλαζθφπεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο ησλ κηθξψλ 

αθξναηψλ ηνπο. Ώπηφ πνπ δηεπθνιχλεη σζηφζν ηελ αθνκνίσζε ηεο λέαο γλψζεο θαη 

ηε ζχλδεζε κηαο εμσηεξηθήο εκπεηξίαο (φπσο είλαη ε επαθή κε ην παξακχζη) κε κηα 

εζσηεξηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία είλαη ε βησκαηηθή κάζεζε (Σξηιηβά, & 

Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνάγνπλ 

ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ, ζηηο νπνίεο φινη ζπκκεηέρνπλ 

ηζφηηκα θαη ελεξγά ζηηο επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κε πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπινθή (Σξηιηβά, & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008; Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Δ 

βησκαηηθή κάζεζε απνηειεί ινηπφλ κηα δηεπξπκέλε κνξθή κάζεζεο, πνπ ζπλδπάδεη 

ηε γλψζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηα πιαίζηα ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο (Κνπξθνχηαο, 2017). Ώπφ ηα βαζηθφηεξα ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά, είλαη φηη ζπληζηά κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

ρσξίο λα εκκέλεη ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο, αιιά δίλεη ζεκαληηθή έκθαζε ζηε 

δηαδξνκή θαη ζηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (Matsuo, 2015). Ώληίζηνηρα, 

απνηειεί κηα εκπεηξία πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ησλ δεμηνηήησλ ιήςεο 
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απνθάζεσλ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ελψ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ (Baker, Jensen, & Kolb, 2005; Hedin, 2010). 

Σν πιένλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο είλαη φηη αλαπηχζζεηαη 

κέζα απφ κηα δηεξγαζία ζρέζεσλ θαη έλα ζπζηήκαηα ζπλδηαιιαγήο θαη επαθήο 

(ζσκαηηθήο, νπηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θιπ.) κε ηνλ άιινλ (Κνπξθνπηαο, 2017), πνπ 

επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη πεδίσλ ηνπ εγθεθάινπ, 

εληζρχνληαο ηελ εκπινθή ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ 

(ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, κνπζηθή, ρσξνθηλεηηθή, ελζπλαηζζεηηθή, κεηαγλσζηηθή 

λνεκνζχλε θ.ν.θ.) (Moran, Kornhaber, & Gardner, 2006; Saricaoğlu & Arikan, 

2009). Βηδηθά ε ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο/δηαπξνζσπηθήο 

λνεκνζχλεο ζεσξείηαη βαζηθφ πξνηέξεκα, θαζψο παξαηεξείηαη ζε κεησκέλα επίπεδα 

ζε πνιιά παηδηά κε ΒΒΏ θαη αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ελίζρπζεο κηαο 

επηηπρεκέλεο έληαμεο, πέξα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ελφο γλσζηνθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Gardner, 2010). ηελ βησκαηηθή κάζεζε ελεξγνπνηνχληαη ινηπφλ πνιχ 

πην πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο αηζζεζηνθηληηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε επαθή κε ην ζψκα, ε θίλεζε, ην παηρλίδη, ε ζσκαηηθφηεηα, κέζσ 

ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο απζφξκεηεο κάζεζεο, ηνπ απηνζρεδηαζκνχ,  

θαη δηεξγαζίψλ πνπ εκπιέθνπλ ηηο αηζζήζεηο, ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε θ.α. 

(Κνπξθνχηαο, 2017, Schaefer & Drewes, 2014).  

δηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ νη πξαθηηθέο θαη ηερληθέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη ηε Θεξαπεία κέζσ Σέρλεο (arts-

therapy, art-based interventions) (Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010; Vitalaki, 

Kourkoutas, & Hart, 2018). Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε αθεγεκαηηθή ηέρλε, ε 

κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή θαη ηα εηθαζηηθά απνηεινχλ ηδαληθά εξγαιεία γηα κηα 

νπζηαζηηθή ελδνζθφπεζε θαη πξνάγνπλ ηελ νιφπιεπξε ζπκκεηνρή ηνπ εαπηνχ 

(Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Ώμηνπνηψληαο δειαδή ελεξγά ηηο αηζζήζεηο, ην 

ζπλαίζζεκα θαη ην ζψκα ηνπ, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηνλ θφζκν θάησ απφ έλα λέν 

πξίζκα. Έηζη δηεπθνιχλεηαη ε πιεξέζηεξε έθθξαζε, ε αλάδπζε ησλ θξπκκέλσλ θαη 

αζπλείδεησλ πηπρψλ, φπσο θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ δπλακηθνχ ηνπ αηφκνπ (Fleer, & 

Hammer, 2013; Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). 
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Δ ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ παξακπζηψλ κε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

θαίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ ακθηηαιάληεπζε θαη ζπλχπαξμε δχν θφζκσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί 

δειαδή εξεπλεηηθά έλαο έληνλνο πεηξακαηηζκφο ηνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ –φζνλ 

αθνξά ζηα παηρλίδηα ξφισλ- αλάκεζα ζηα φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ 

θαληαζηηθνχ θφζκνπ (Baumer, Ferholt, & Lecusay, 2005; Baumer, & Radsliff, 2010; 

Zaporozhets, 2005). Βηδηθά ε αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ εμππεξεηεί ζεκαληηθά 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο δελ πξνζθέξεη κφλν κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ 

βησκάησλ ηνπ ήξσα, αιιά μεθαζαξίδεη ηηο αιεζηλέο πξάμεηο ηνπ παηδηνχ απφ ηηο 

θαληαζηηθέο-ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ (Baumer, Ferholt, & Lecusay, 2005). 

πλεπψο, ε ακθηηαιάληεπζε αλάκεζα ζηνλ θαληαζηηθφ θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηνπ παξακπζηνχ ζπκβάιεη 

ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξξχζκηζεο, κέζσ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο θαη ηεο απφζπξζεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ ηζηνξία (Fleer, 

& Hammer, 2013). Ώπηή ε γλσζηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζε θαληαζηηθέο δξάζεηο θαη θαηνξζψκαηα, επηιέγνπλ ην ηδαληθφ 

ζελάξην θαη βηψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη πξάμεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο, νδεγεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

γλσζηηθή ηνπο εμέιημε, κέζσ ηνπ παξακπζηνχ (Dorina, 2015; Fleer, & Hammer, 

2013). 

6.3. Δξεπλεηηθά ηνηρεία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξακπζηώλ 

Παξά ηε ζεξαπεπηηθή αμία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ην παξακχζη, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ιίγεο -θπξίσο πνηνηηθέο- έξεπλεο, κε κηθξά δείγκαηα, γηα ηελ επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ, σο απηφλνκν κέζν ελίζρπζεο ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Δ Hibbin (2016), αμηνπνίεζε έλα ζρνιείν 

σο κειέηε πεξίπησζεο θαη εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηεο πξνθνξηθήο δηήγεζεο γλσζηψλ 

παξακπζηψλ θαη ηελ αλαδηήγεζή ηνπο απφ ηα παηδηά, γηα πάλσ απφ κηζφ ζρνιηθφ 

έηνο. Δ αλαδηήγεζε ζπλδπάζηεθε παξάιιεια κε δηάθνξεο παηδαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζχλδεζε ησλ παηδηψλ κε ηελ 

ηζηνξία, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο απαηηνχζαλ νκαδηθή ζπλεξγαζία (ζε δεπγάξηα ή 

κηθξέο νκάδεο ή θαη νιφθιεξε ε ηάμε). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε 

αλαδηήγεζε ησλ ηζηνξηψλ πξνζθέξεη ζηα παηδηά ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα έθθξαζε, 
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ηαχηηζε θαη αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ βησκάησλ κε ηνπο ήξσεο, αιιά θαη θαιχηεξε 

απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε. Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δηεπθφιπλε ζπλνιηθά ηελ 

απηνξξχζκηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ ησλ 

παηδηψλ, ηε κείσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο δπζθνιηψλ, φπσο θαη ηελ αλαγλψξηζε 

θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, κε έλαλ έκκεζν ηξφπν. Σα παηδηά θάλεθε 

επίζεο λα παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ κέζσ 

ελδνπξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δηαδηθαζηψλ. ην ηέινο ηεο έξεπλαο, ε 

εξεπλήηξηα θαη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζεκείσζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή αλάγθε 

γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ ρξήζεο πξνθνξηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ φρη κφλν ηε γισζζηθή, αιιά θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν (Hibbin, 2016). Δ αλαδηήγεζε γλσζηψλ παξακπζηψλ θάλεθε λα 

απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

ηελ πηινηηθή έξεπλα ηεο Mylonakou-Keke (2012), ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξακχζηα 

θαη δηάθνξα ςπρνεθπαηδεπηηθά κέζα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 152 καζεηψλ δεκνηηθήο ειηθίαο, κε θαη ρσξίο 

ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο. ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο εμάκελεο έξεπλαο ήηαλ ε αλάπηπμε 

ζεβαζκνχ γηα θάζε κνξθή δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο 

θάζε αλζξψπνπ. Χο κέζα παξέκβαζεο αμηνπνηήζεθαλ παξακχζηα, ππνζεηηθά 

ζελάξηα, εηθνλνπνηεκέλεο ηζηνξίεο, βίληεν θαη ηαηλίεο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 

επλννχζε δηάθνξα επίπεδα αλάγλσζεο, θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο. Δ ζπκβνιηθφηεηα 

ηνπ πιηθνχ επέηξεπε ηελ εμνηθείσζε  κε ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζρέζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζηε 

δσή ησλ αλζξψπσλ (Mylonakou-Keke, 2012).  

Δ ζπλνιηθή επαθή ησλ παηδηψλ κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ ήηαλ αιιειεπηδξαζηηθή θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχζαλ ήηαλ δνκεκέλεο ζηα πιαίζηα ηεο βησκαηηθήο θαη 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, κέζσ ηεο ελεξγήο ηνπο ζπκκεηνρήο (π.ρ. ζηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο ηζηνξίαο, ζηελ αιιαγή ηεο πινθήο ηεο θ.α.), κε θαηάιιειε έκθαζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηήξσλ ηνπ 

ζελαξίνπ. Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ πνηνηηθά ηα δεδνκέλα απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 

ςπρνιφγσλ), ζηα νπνία αλαδείρηεθαλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ 
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επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο ζηάζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο απέλαληη ζε απηή (Mylonakou-Keke, 2012).  

Πξνο κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ζηξάθεθαλ νη Looyeh, Kamali, Ghasemi 

θαη Tonawanik (2014), πνπ αμηνπνίεζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο ζεξαπεπηηθά ην παξακχζη, 

γηα ηελ ππνζηήξημε παηδηψλ κε θνηλσληθή θνβία. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο, 

επέιεμαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία έλα δείγκα 24 αγνξηψλ κεηαμχ 10-11 εηψλ, πνπ 

είηε δηέζεηαλ ήδε δηάγλσζε θνηλσληθήο θνβίαο είηε πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα 

πηζαλή δηάγλσζε κέζσ ηνπ CSI (Children‟s Symptom Inventory). Γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο, κνηξάζηεθαλ ηα παηδηά ηπραία ζε δπν κηθξφηεξεο νκάδεο (12 ζηελ 

πεηξακαηηθή θαη 12 ζηελ νκάδα ειέγρνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα μεθίλεζε κηα αθεγεκαηηθή 

παξέκβαζε κέζσ παξακπζηνχ θαη δηαθφξσλ παηγλησδψλ δξαζηεξηνηήησλ, δπν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα γηα ελελήληα ιεπηά, πνπ αθνξνχζε κφλν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

(ζχλνιν 14 ζπλεδξίεο). ε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο, κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο παξακπζηψλ, ησλ παηγλησδψλ δξαζηεξηνηήησλ αλάιπζεο ησλ ηζηνξηψλ 

θαη ηεο επίιπζεο θνηλσληθψλ ζελαξίσλ ππνζηεξίρηεθαλ ηα παηδηά ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα ηα επεμεξγαζηνχλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο -πην θνηλσληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο- ζπκπεξηθνξέο, κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο ελδπλάκσζεο.  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο ρνξεγήζεθε πξηλ θαη κεηά απφ 

ηελ παξέκβαζε ε θιίκαθα ηεο θνηλσληθήο θνβίαο ηνπ CSI-4 (Children‟s Symptom 

Inventory) θαη ζηηο δπν νκάδεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο ζηελ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ππέξ 

ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ηα νπνία δηαηεξήζεθαλ θαη έλαλ κήλα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο 

(follow-up). πλνιηθά, ε έξεπλα, παξά ην πεξηνξηζκέλν ηεο δείγκα (ζε κέγεζνο θαη 

θχιν) θαη ηε κηθξή ηεο δηάξθεηα, θάλεθε λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ αλάπηπμε πην επέιηθησλ θαη θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο πνπ πξνζέθεξε ην παξακχζη θαη ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Looyeh, Kamali, Ghasemi, & Tonawanik, 2014). 
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Κάπνηα απφ ηα κέιε ηεο παξαπάλσ εξεπλεηηθήο νκάδαο δηεμήγαγαλ κηα παξφκνηα 

έξεπλα ζε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ, κε εμίζνπ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

πγθεθξηκέλα, νη Kamali, θαη Looyeh (2012), εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

αθεγεκαηηθήο παξέκβαζεο κέζσ παξακπζηνχ ζε έλα δείγκα 14 θνξηηζηψλ 9-11 εηψλ, 

πνπ δηέζεηαλ είηε επίζεκε δηάγλσζε ΑΒΠ-Τ είηε πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο ΑΒΠ-Τ, 

ζχκθσλα κε ην CSI-4 (Children‟s Symptom Inventory). Σα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδα (7 θνξίηζηα) ζπκκεηείραλ ινηπφλ δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα -γηα κηα ψξα- ζε 

ζπλνιηθά 12 ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχζαλ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη κεηαμχ ησλ ζπλεδξηψλ. ηφρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ε 

αλαγλψξηζε ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ ηνπο ζπκπεξηθνξψλ, ε εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ, ε πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ε αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεραληζκψλ απηνξξχζκηζεο, κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ θνηλσληθψλ θαη παηγλησδψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ θαη 

κεηά απφ ηελ παξέκβαζε θαη απφ ηηο δπν νκάδεο ε θιίκαθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ CSI-4 

(Children‟s Symptom Inventory) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο ζηελ 

κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΑΒΠ-Τ, ππέξ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, πνπ 

δηαηεξήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα ελφο κήλα, φπνπ έγηλαλ νη 

επαλακεηξήζεηο. Δ ζεξαπεπηηθή ρξήζε ησλ παξακπζηψλ θάλεθε λα δεκηνπξγεί 

ζπλνιηθά έλα αζθαιέο θαη δηαζθεδαζηηθφ πεξηβάιινλ παξέκβαζεο, πνπ παξαθίλεζε 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Παξ‟ φηη 

απαηηείηαη ινηπφλ ε επαλάιεςε παξφκνησλ εξεπλψλ ζε κεγαιχηεξα θαη κεηθηά 

δείγκαηα (απφ άπνςε θχινπ), θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή αληαπφθξηζε 

ησλ παηδηψλ κε δηάθνξεο δπζθνιίεο ζε παξεκβάζεηο κέζσ παξακπζηνχ (Kamali, & 

Looyeh, 2012). 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη κέζσ ηνπ παξακπζηνχ απνβιέπνπλ ινηπφλ κεηαμχ 

άιισλ ζηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δπζιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ νκαιή θνηλσληθή θαη ζρνιηθή πξνζαξκνγή φισλ αλεμαηξέησο 
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ησλ παηδηψλ. Βίλαη πξάγκαηη γεγνλφο, φηη ζηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο θαη 

εληαμηαθήο θηινζνθίαο ησλ ζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, φιν θαη 

πεξηζζφηεξα παηδηά κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ή δηαηαξαρέο θνηηνχλ ζηα γεληθά 

ζρνιεία. Γηα λα είλαη σζηφζν φζν δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζπάζεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλείδεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλαγθψλ 

θαη δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα πιεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

7.Έληαμε, πκπεξίιεςε θαη Φπρηθή Αλζεθηηθόηεηα 

ηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο 

ηππηθέο ηάμεηο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη αλαγθαία ε πξνψζεζε ελφο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη κηαο επξχηεξεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζα εληζρχεη ηελ 

απνδνρή, ηελ ακνηβαία θαηαλφεζεο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο (Khalnou and Wray, 2014). ηαλ πξνάγεηαη έλα εληαμηαθφ θαη 

ζπκπεξηιεπηηθφ θιίκα ζηα γεληθά ζρνιεία δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ησλ καζεζηαθψλ θαη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ φισλ αλεμαηξέησο ησλ παηδηψλ, κέζα ζε έλα 

ζπλεξγαηηθφ θαη αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ (Ainscow, Dyson, Goldrick and 

West, 2012). Ώπηφ έρεη ζπλήζσο σο απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αθαδεκατθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη απνδνρήο, εηδηθά ησλ καζεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ δπζθνιηψλ 

(Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018).  

Παξ‟ φια απηά, παξαηεξείηαη φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ θσιχκαηα 

ζηελ ελζάξξπλζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πηζαλφλ επεηδή έρνπλ κείλεη πξνζθνιιεκέλνη ζην ηαηξηθφ 

κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, πνπ δίλεη έκθαζε ζε ελδναηνκηθνχο 

θαη εγγελείο παξάγνληεο, έλαληη ησλ πην ζχγρξνλσλ νιηζηηθψλ θαη πνιππαξαγνληηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ησλ δπζθνιηψλ, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, 

ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηα 

βαζηθά θνηλσληθά ηνπο πιαίζηα (Κνπξθνχηαο, 2011; Κνπξθνχηαο, 2017). Έηζη, νη 

πεξηζζφηεξνη δάζθαινη γεληθήο αγσγήο εμαθνινπζνχλ λα εκκέλνπλ ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κέηξεζε παξαδνζηαθψλ καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ θαη απζηεξψλ γλψζεσλ, νη 
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νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηζνπεδσηηθά θαη πεξηνξηζηηθά γηα πνιινχο καζεηέο, 

εκπνδίδνληαο ηελ νπζηαζηηθή ζχλδεζή ηνπο κε ην ζρνιείν (Vitalaki, Kourkoutas, & 

Hart, 2018). 

ηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ ςπρνθνηλσληθή 

ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλζεθηηθφηεηαο, θάπνηεο 

πξφζθαηεο έξεπλεο (Adhikari, Upadhaya, Satinsky, Burkey, Kohrt, & Jordans, 2018; 

Gallegos, Beretvas, Benavides, & Linan- Thompson, 2012; Powell, & Holleran-

Steiker, 2017) αλαθέξζεθαλ ζε κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηα ζρνιεία θαη πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, παξεκβάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ θξίζεσλ, πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο κάζεζεο, ηελ αλάπηπμε ελφο 

ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ελφο θιίκαηνο απνδνρήο (Κνπξθνχηαο, 2017; 

McCormick, Copella, O‟Connor, & McClowry, 2015).  

Γεληθφηεξα, ε ινγηθή ησλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ, αιιά, θπξίσο, απηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ή πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο έρνπλ 

θαζπζηεξήζεη ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ (Κνπξθνχηαο, 2011). Μέζσ 

απηήο ηεο ππνζηήξημεο ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ, δηαπξνζσπηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ ηνκέα 

ζεσξείηαη εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ζπλαίλεζεο, αιιειναπνδνρήο θαη 

ζπλεξγαζίαο κέζα ζηε ηάμε ή αθφκα θαη ζε νιφθιεξν ην ζρνιείν θαη ε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζηε κειινληηθή αλαπηπμηαθή 

πνξεία ησλ παηδηψλ (Weare, & Nind, 2011). Βηδηθά θαηά ηελ είζνδν ζην ζρνιείν, 

έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ κε δηαθφξσλ εηδψλ δπζθνιίεο (ζπλαηζζεκαηηθέο, 

θνηλσληθέο, καζεζηαθέο θ.α.), πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ή 

αθφκα θαη θάπνηνπ είδνπο νξγαλσκέλεο παξέκβαζεο (Κνπξθνχηαο, 2017). Σν 

ζρνιείν ζεσξείηαη πιένλ έλαο θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηα παηδηά πνπ κπνξνχλ ραξαθηεξηζηνχλ 

πςειήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ή ζρνιηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα αλαιάβεη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο πνπ ην αλαινγνχλ (Κνπξθνχηαο, 2011).    
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Ώθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΒΒΏ), πνπ είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ λα ζπλαληήζεη θάπνηνο 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε ηνπ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα 

ζπλππνινγίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνζπάζεηα 

παξέκβαζεο.  

8.Παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Δ Αηαηαξαρή Ώπηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΑΏΦ) είλαη κηα ζχλζεηε λεπξναλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή κε κεγάιε εηεξνγέλεηα, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη πνιινί αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο (Tachibana, Miyazaki, Ota, Mori, Hwang, Kobayashi et al. 2017). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έλαο νινέλα θαη απμαλφκελνο αξηζκφο παηδηψλ κε 

ΑΏΦ ζηα γεληθά ζρνιείν, ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηηο δνκέο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθά απφ ηνλ ζεζκφ εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο 

(παξάιιειε ζηήξημε), ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπλεθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ηππηθέο ηάμεηο 

(ηαζηλφο, 2013). χκθσλα ινηπφλ κε ηελ πέκπηε έθδνζε ηνπ Αηαγλσζηηθνχ θαη 

ηαηηζηηθνχ Βγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ Αηαηαξαρψλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ κε ΑΏΦ αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα επίκνλα ειιείκκαηά ηνπο ζηελ 

θνηλσληθή επηθνηλσλία, πνπ ιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ κνξθή θαζπζηεξήζεσλ ή θαη 

απνπζίαο ιφγνπ, κεησκέλεο θνηλσληθήο ή ζπγθηλεζηαθήο ακνηβαηφηεηαο, αδπλακηψλ 

ζηε ζεσξία ηνπ λνπ θαη ζηελ απηφ-αλαπαξάζηαζε, δπζθνιηψλ ζηε ρξήζε θαη 

θαηαλφεζε εμσιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη θσιπκάησλ ζηελ θαηαλφεζε, ζηε 

δεκηνπξγία ή δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (APA, 2013; Broome, McCabe, 

Docking, & Doble, 2017).  

Παξάιιεια, παξαηεξνχληαη κνηίβα ζπκπεξηθνξψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρνπλ 

έλαλ επαλαιεπηηθφ, ζηεξεφηππν θαη πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα θαη είλαη πνιιέο θνξέο 

αζπλήζηζηα, είηε ζε έληαζε είηε ζε εζηίαζε (π.ρ. ζηεξενηππηθνί κελλεξηζκνί, έιιεηςε 

επειημίαο ζηηο αιιαγέο, επηκνλή ζηηο ξνπηίλεο θ.α.) (APA, 2013). Βπηπιένλ, είλαη 

ζχλεζεο θαηλφκελν λα εκθαλίδνπλ επαηζζεζία ζε δηάθνξα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, 

πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή αζπλήζηζησλ ή έληνλσλ αληηδξάζεσλ ζε πθέο, 

αγγίγκαηα, ήρνπο θαη γεχζεηο (Thye, Bednarz, Herringshaw, Sartin, & Kana, 2018). Ο 

αθξηβήο ρξφλνο θαη ν ηξφπνο εθδήισζεο απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ δηαθέξεη απφ 

παηδί ζε παηδί, ελψ σο δηαηαξαρή δηαρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα βαξχηεηαο, αλάινγα 
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κε ην βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ (APA, 2013). 

Ώπηέο νη δηαβαζκίζεηο είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο πξνζδηνξίδνπλ ην εχξνο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ κε ΑΏΦ (Tager-Flusberg, 

2014).  

Σα παηδηά κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο (emotional and 

behavioral problems) είλαη κηα άιιε θαηεγνξία παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ιφγσ 

ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ ή εμσηεξηθεπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

(Poulou, 2017· Πνχινπ, 2008). Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο (π.ρ. κεησκέλεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ππεξβνιηθή απφζπξζε ή/ θαη ληξνπαιφηεηα, άγρνο απνηπρίαο 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ή απνθπγή ηνπο, απμεκέλε εμάξηεζε απφ ελήιηθεο θ.ά.), 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δελ γίλνληαη ζπλήζσο 

αληηιεπηέο σο ελνριεηηθέο απφ ηνπο άιινπο (Heward, 2011; ηαζηλφο, 2013). 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο (π.ρ. δπζπξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, αλεζπρία-λεπξηθφηεηα, αλππαθνή, αθαηαζηαζία, πβξηζηηθή γιψζζα 

θ.ά.), έρνπλ ζπλδεζεί κε ηηο εμσηεξηθεπκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, πνπ βηψλνληαη 

πεξηζζφηεξν σο αληηθνηλσληθέο θαη ελνριεηηθέο απφ ηνλ πεξίγπξν ησλ παηδηψλ 

(Heward, 2011; MacFarlane, & Woolfson, 2013). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δελ 

εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα κνξθή θαη έληαζε ζε φια ηα παηδηά θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη ππφ ηελ νπηηθή ηνπ θάζκαηνο ησλ δπζθνιηψλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ 

ήπηα ζπλαηζζεκαηηθά ή ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα έσο θαη ζνβαξέο δηαηαξαθηηθέο 

ή αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (Κνπξθνχηαο, 2017). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν 

απμεκέλνο αξηζκφο παξνπζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπζθνιηψλ έρεη εξκελεπηεί απφ 

ηνπο Steele, Wong, Karahalios, Johnson, Weston, Kremer θαη ζπλεξγάηεο (2015), σο 

απνηέιεζκα ησλ πην πεξίπινθσλ πξνβιεκάησλ ησλ ζεκεξηλψλ νηθνγελεηψλ, θαζψο 

ηεο βειηίσζεο ησλ κεραληζκψλ αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηα θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα.  

Δ Αηαηαξαρή Βιιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΑΒΠ-Τ) ζπληζηά κία 

άιιε δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη ζε αξθεηά πςειά πνζνζηά ζηνλ καζεηηθφ 

πιεζπζκφ, ελψ έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ εξεπλεηψλ φζν θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ εμαηηίαο ησλ έθδεισλ επηδξάζεψλ ηεο (Kotnala, & Halder, 2018; 
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ηαζηλφο, 2013). Ο νξηζκφο ηεο ΑΒΠ-Τ έρεη δηακνξθσζεί βάζε ελφο ζπλδπαζκνχ 

επίκνλσλ ζπκπεξηθνξηθψλ ειιεηκκάησλ, ηηο ζνβαξέο δειαδή δπζθνιίεο ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο, ηελ ππεξθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αδπλακία ειέγρνπ 

ησλ παξνξκήζεσλ (Heward, 2011; ηαζηλφο, 2013; Trevis, 2018). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

δπζθνιίεο έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, 

φπσο ζηε καζεζηαθή, επηθνηλσληαθή θαη θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηά (Heward, 

2011). Δ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΑΒΠ-Τ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηα αηζζήκαηα καηαίσζεο ή απνηπρίαο πνπ βηψλνπλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ επηπιένλ 

ζηελ εκθάληζε δεπηεξνγελψλ δπζθνιηψλ, φπσο είλαη ε Αηαηαξαρή Αηαγσγήο, νη 

Ώγρψδεηο θαη Καηαζιηπηηθέο Αηαηαξαρέο θ.α. (Trevis, 2018). Άιιν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ΑΒΠ-Τ είλαη ε εκθάληζε ζεκαληηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ σο πξνο ηελ έληαζε θαη ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

(Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016), αιιά θαη ν ζηαζεξφο θαη 

επίκνλνο ραξαθηήξαο εκθάληζήο ηνπο, ζε φιε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ, 

αλ δελ ππάξμεη πξψηκε θαη ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε (ΐάξβνγιε & Γαιάλε, 2007; 

McLennan, & Sparshu, 2018). 

ε κηθξφηεξα πνζνζηά ζπλαληψληαη ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο παηδηά κε πξνβιήκαηα 

αθνήο, ηα νπνία φκσο έρνπλ εμίζνπ αλάγθε απφ θαηάιιειεο ςπρνπαηδαγσγηθέο 

παξεκβάζεηο θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνζαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα. 

Με ηνλ φξν «πξνβιήκαηα αθνήο» λννχληαη νη δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία 

γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο αθνήο, ιφγσ θάπνηαο πξνζσξηλήο ή 

θπκαηλφκελεο αθνπζηηθήο βιάβεο (Heward, 2011). Έλα βαξήθνν παηδί πηζαλφλ λα 

εκθαλίδεη ζνβαξά αθνπζηηθά ειιείκκαηα, πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαίεο θάπνηεο εηδηθέο 

πξνζαξκνγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε αθνπζηηθνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

νκηιίαο (Granlund, Hazan, & Mahon, 2018). Οη ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο θαίλεηαη 

ινηπφλ λα επηβαξχλνπλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, φπσο ηνλ 

αθαδεκατθφ, ηνλ θνηλσληθφ, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, αλ θαη νθείιεη λα 

παξαηεξεζεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθά αλνκνηνγελή νκάδα (Appelbaum, 

Howell, Chapman, Pandya, & Dodson, 2018). Γεληθφηεξα, ζε καζεζηαθφ επίπεδν 

ζεκεηψλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ αξθεηά ζνβαξά ειιείκκαηα, ζε 
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φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα 

καζεκαηηθά (Vitova, & Balcarova, 2012).  

Ώληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμή ησλ παηδηψλ, ζεκεηψλνληαη θαη εθεί δπζθνιίεο, θαζψο δελ είλαη ζπάλην 

θαηλφκελν λα έρνπλ κεησκέλεο θνηλσληθέο επαθέο, πνπ ζπλνδεχνληαη, ζχκθσλα κε 

ηνπο Chilver-Stainer, Gasser θαη Perrig-Chiello (2014) απφ αηζζήκαηα απνκφλσζεο, 

απφζπξζεο, δπζηπρίαο ή αθφκα θαη θαηάζιηςεο. Βπηπιένλ, είλαη πηζαλφηεξν λα 

εκθαλίζνπλ θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αθνχνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο (Granlund, Hazan, & Mahon, 2018). ε θάζε πεξίπησζε 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη ζπλέπεηεο ηεο κεησκέλεο αθνήο ζηηο 

επηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ζηε καζεζηαθή πνξεία θαη ζηελ θνηλσληθή 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ην βαζκφ θαη ην 

είδνο ηεο βαξεθνΎαο, ηελ ειηθία έλαξμήο ηεο, ηελ χπαξμε ζπλλνζεξφηεηαο, ηελ 

ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Heward, 2011).    

9.Πξνβιεκαηηθή παξνύζαο κειέηεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί ζηα ζρνιεία ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ εκθαλίδνπλ έλα επξχ 

θάζκα δπζθνιηψλ ζηνπο καζεζηαθνχο θαη ςπρνθνηλσληθνχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο 

θαη πξνζαξκνγήο ηνπο (Evans, Scourfield, & Murphy, 2015). Δ εκθάληζε 

πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο ζηε ζθέςε, ζηε δηάζεζε 

ή/θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, πνπ κπνξεί λα έρoπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε 

θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηα (Meyers, Tobin, Huber, Conway, & Shelvin, 2015). 

ε απηέο, πεξηιακβάλνληαη πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα, ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηα (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016). ε παγθφζκηα 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία έρεη αλαδεηρηεί φηη πάλσ απφ ην 20% ησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ βηψλνπλ ρξφληεο θαη θιηληθά ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ςπρηθήο πγείαο (Centers 

for Disease Control & Prevention, 2013; Maras, Thompson, Lewis, Thornburg, & 

Hawks, 2015).  

νβαξέο αλεζπρίεο εγείξεη σζηφζν θαη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ηα κηζά πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο ησλ ελειίθσλ έρνπλ ηηο απαξρέο ηνπο ζηα παηδηθά ηνπο ρξφληα. Οη 
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αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπζθνιηψλ είλαη πνιχ 

ζνβαξέο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ κεησκέλε πνηφηεηα δσήο, ειιηπή νηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα θαη πςειφηεξα πνζνζηά αμηνπνίεζεο δνκψλ εηδηθήο αγσγήο, ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο (Belfer, 2008; Meyers, Tobin, Huber, Conway, & 

Shelvin, 2015). Δ πξφιεςε θαη πξψηκε παξέκβαζε ησλ παξαπάλσ δπζθνιηψλ 

απνηειεί ζπλεπψο νινέλα θαη απμαλφκελν ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ςπρνεθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ (Humphrey, Barlow, 

Wigelsworth et al., 2016).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαζίζηαηαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε απφθηεζε 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νινέλα θαη 

απμαλφκελα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, δπζπξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

θαηάρξεζεο νπζηψλ, πνπ ζέηνπλ ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ ζεηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ, φπσο θαη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο δσήο ηνπο (Centers for Disease 

Control & Prevention, 2013; Evans, Scourfield, & Murphy, 2015). Πην εηδηθά, ζηηο 

Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ε έξεπλα ζπκπεξηθνξψλ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ησλ λέσλ 

(Youth Risk Behavior Survey), πνπ εμέηαζε παηδηά κεηαμχ 10-17 εηψλ ην 2013, 

θαηαδεηθλχεη φηη 30% ησλ καζεηψλ αλέθεξαλ θαζεκεξηλά αηζζήκαηα ζιίςεο θαη  

απειπηζίαο ζην δηάζηεκα 30 εκεξψλ πξηλ ηελ έξεπλα, 17% είραλ ζθεθηεί ζνβαξά ην 

ελδερφκελν ηεο απηνθηνλίαο ην δηάζηεκα 12 κελψλ πξηλ ηελ έξεπλα, 20% είραλ 

ππνζηεί ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, 25% είραλ εκπιαθεί ζε ηνπιάρηζηνλ κηα ζσκαηηθή 

δηέλεμε, 7% είραλ απεηιεζεί ή ηξαπκαηηζηεί κε θάπνην φπιν ζην ζρνιείν θαη 21% 

είραλ θαηαλαιψζεη ζπλερφκελα ηνπιάρηζηνλ πέληε αιθννινχρα πνηά ζε δηάζηεκα 30 

εκεξψλ πξηλ απφ ηελ έξεπλα (Kann, Kindchen, Shanklin et. al., 2014).  

Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη αξθεηνί καζεηέο δελ ληψζνπλ θάπνηα ηζρπξή ζχλδεζε κε 

ην ζρνιείν θαη εκθαλίδνπλ κηα ακέηνρε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ηνπ (Henry, Knight, 

& Thornberry, 2012; Zins, & Elias, 2007). Μηα αδηάθνξε ή απαζήο ζηάζε απέλαληη 

ζην ζρνιείν είλαη σζηφζν ηζρπξνχο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πηζαλή 

ζρνιηθή δηαξξνή θαη ηελ παξνπζία ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη 

πξνζαξκνγήο ζηελ κειινληηθή πνξεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ (Zins, & Elias, 

2007). πλεπψο, ηα αλεζπρεηηθά πςειά πνζνζηά ελδείμεσλ γηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο θαη δπζπξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ 

κειινληηθή πνξεία ησλ καζεηψλ (Henry, Knight, & Thornberry, 2012; Zins, & Elias, 



ειίδα 77 απφ 376 

 

2007). Δ απφθηεζε δεμηνηήησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη, κεηαμχ άιισλ, σο πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο έλαληη ησλ επηθείκελσλ 

δπζθνιηψλ, θαζψο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ θαηαιιειφηεξα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ελψ ε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα βειηηψλεη ην 

ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ ζχλδεζε ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ φζν θαη κε ην ίδην ην 

πιαίζην (Zins, & Elias, 2007). 

Οη παξεκβάζεηο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπλεπψο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξα πνιιά πξνηεξήκαηα, 

θαζψο ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, 

αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο επξχηεξεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ (Maras, 

Thompson, Lewis, Thornburg, & Hawks, 2015). Σν ζρνιείν παίδεη, θαηαξρήλ, έλαλ 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη επνκέλσο νη παξεκβάζεηο 

πνπ ζπληεινχληαη ζην ρψξν ηνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο, 

αθφκα θαη ζε εθείλνπο πνπ ρξήδνπλ ππνζηήξημεο θαη ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζηεξνχληαη 

πξφζβαζεο ζε ςπρνεθπαηδεπηηθέο ή ηαηξνπαηδαγσγηθέο δνκέο (Dvorsky, Girio-

Herrera, Owens, 2014; Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 201).  

πγθεθξηκέλα, ηα αλάινγα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην 75% ησλ 

παηδηψλ κε αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε εηδηθέο ππεξεζίεο ζηήξημεο (Dvorsky, Girio-Herrera, Owens, 2014; 

Oberle, Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 2016). Οη παξεκβάζεηο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ επηηξέπνπλ ινηπφλ ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θνηλσληθννηλνκηθή ηνπο ηάμε θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε (Greenberg, 

Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017). Παξάιιεια, κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ ζην 

ζρνιείν απνθεχγεηαη ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε φζσλ καζεηψλ έρνπλ 

πεξηζζφηεξν αλάγθε απφ ππνζηήξημε, θαζψο πξνσζείηαη κηα εληαμηαθή θαη 

ζπκπεξηιεπηηθή πξαθηηθή, πνπ απεπζχλεηαη ζε φια ηα φια κέιε ηεο νκάδαο, ρσξίο λα 

μερσξίδνπλ κεκνλσκέλα παηδηά (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 

2017; Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016). Έηζη, επλνείηαη θαη ε 

δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην ζρνιηθφ θιίκα, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ, 

πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεξκνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιαίζηα, κε θαηάιιειεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο, ελζπλαίζζεζε, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη κε 
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ιηγφηεξα δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο (Humphrey, 2013; 

Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016; Portnow, Downer, & Brown, 2018).  

Σν απμεκέλν ινηπφλ ελδηαθέξνλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ γηα πξνγξάκκαηα 

πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο, κε εληαμηαθφ, πξνιεπηηθφ ή εζηηαζκέλα 

ςπρνπαηδαγσγηθφ, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ ή αθφκα θαη ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα, 

δηθαηνινγείηαη απφ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ  ζηελ πξναγσγή ησλ 

αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ, αιιά θαη απφ ηα απμεκέλα πνζνζηά ησλ παηδηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα 

ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο (Kaufmann & Landrum, 2013). Πξάγκαηη, έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θνηλσληθνεθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηεο Βιιάδαο, 

πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ πην 

επηηαθηηθή απφ πνηέ (Kourkoutas, Hart, Kassis, & Graaf, 2017).  

Δ ξαγδαία αχμεζε ησλ επηπέδσλ αλεξγίαο θαη εκθάληζεο ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ 

εληφο ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ, ζπλδέεηαη δειαδή άκεζα κε ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο ππνζηήξημεο, πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 25%-30% (Anagnostopoulos & Soumaki, 2012; Kourkoutas, Hart, Kassis, & 

Graaf, 2017). Πνιινί γνλείο κάιηζηα, δελ ληψζνπλ ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

παξνχζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο θαη λα ρεηξηζηνχλ ηηο αλαπηπμηαθέο 

απαηηήζεηο θαη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, κεηαζέηνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

επζχλεο ζηα ζρνιεία (Anagnostopoulos & Soumaki, 2012). Βθφζνλ φκσο, ε κέγηζηε 

δπλαηή αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ δελ 

είλαη κηα απηφκαηε θαη δεδνκέλα δηαδηθαζία, αιιά επεξεάδεηαη απφ ηα 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & 

Durlak, 2017). ηαλ ππάξρνπλ ζσζηά πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, δηεπθνιχλεηαη 

ζεκαληηθά ε αλάπηπμε θαη θαζεκεξηλή πηνζέηεζε ησλ αλακελφκελσλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, γη‟ απηφ θαη θξίλεηαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, πνπ ζπκβάινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζή ηνπο (Denham, & Brown, 2010). 
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Παξά ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη αγσγήο, δελ παξαηεξείηαη φκσο αθφκα 

κηα γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

νξηζκέλνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ ίδησλ ησλ πξνγξακκάησλ (Davies, 

2012; Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017). Ώπηέο νη δπζθνιίεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα κεηθηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ζηε 

ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηε δηεμαγσγή πεξαηηέξσλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ησλ αληηθαηηθψλ θαη 

αφξηζησλ επξεκάησλ θαη ζα εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επξχηεξεο ςπρηθήο πγείαο ησλ 

καζεηψλ.  

Βηδηθά ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, νη αλάινγεο κειέηεο είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλεο θαη ηα εξεπλεηηθά θελά θαη εξσηήκαηα είλαη αθφκα πνιιά. Αελ έρνπλ 

εμαθξηβσζεί ζπλεπψο κε ζαθήλεηα φιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζπλδένληαη ηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, πνπ αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο ησλ 

θαλνληθψλ ηάμεσλ, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ θαη καζεηέο κε πξνβιήκαηα, ψζηε λα 

ππάξρνπλ νθέιε θαη ζηηο δχν πιεπξέο.  

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξνρσξήζακε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο πηινηηθήο έξεπλαο, γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 

παξακπζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο, ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο κε πξνιεπηηθφ θαη 

παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ απεπζχλεηαη ηφζν ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη δπζθνιίεο, φζν θαη ζε καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ κηα ηππηθή αλαπηπμηαθή 

πνξεία.  

ε θάζε πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηδηψθεηαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο, σο πξνο ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ θαη 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε, 
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έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, ζηελ πξναγσγή ηεο 

θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνγλσζίαο θαη απηνεηθφλαο ησλ παηδηψλ, δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα 

νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη καζεζηαθή πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε. 

Σν πηινηηθφ πξφγξακκά καο, βαζίδεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ζε ήδε γλσζηά 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, εηζάγνληαο παξάιιεια θαη 

λέα πξσηνπνξηαθά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχκε φηη αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθηνχ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο), ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο ηάμεο πνπ εθαξκφζηεθε. Με βάζε δειαδή ηελ θηινζνθία θάπνησλ 

γλσζηψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη αγσγήο, 

αλαπηχμακε έλα ζπλεθέο πξφγξακκα, αμηνπνηψληαο εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

αμηνινγνχληαη ζεηηθά απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα δεδνκέλα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα έλα λέν πξσηνπνξηαθφ 

πξφγξακκα, βαζηκέλν ζηελ ηέρλε.  

Πην εηδηθά, πηνζεηήζεθαλ θαηαξρήλ κέξε ηεο θηινζνθίαο ηνπ PATHS, φζνλ αθνξά 

ζηε δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα ζην PATHS, γίλεηαη αξρηθά κηα 

εηζαγσγή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζηελ νπνία πιαηζηψλεηαη ην ζέκα, αθνινπζεί ε 

βαζηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη θιείλνληαο αλαθεθαιαηψλνληαη νη λέεο γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ θαη ππάξρεη ην πεξηζψξην πεξαηηέξσ ζπδήηεζεο (Humphrey, Barlow, 

Wigelsworth et al., 2016; Malti, Ribeaud, & Eisner, 2012). Σν PATHS έρεη ινηπφλ ηε 

κνξθή ζπείξαο, θαζψο επαλαθέξνληαη θαη αλαπιαηζηψλνληαη παιαηφηεξα ζέκαηα θαη 

δεμηφηεηεο, ππάξρεη κηα ηεξάξρεζε ησλ ζεκαηηθψλ ηνπ βάζεη αλαπηπμηαθνχ βαζκνχ 

δπζθνιίαο ηνπο, γίλνληαη ζπλδέζεηο ηεο παιαηάο κε ηε λέα γλψζε, ελψ νη ίδηεο νη 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ βειηηψλνληαη θαη πιεζχλνληαη, κε θάζε επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε κηαο ελφηεηαο (Humphrey, Barlow, & Lendrum, 2018; Humphrey, 

Barlow, Wigelsworth et al., 2016). Χο πξφγξακκα δηεμάγεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ ηκήκαηνο, δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα (γηα 30-40 ιεπηά), θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016). ια απηά ηα ζηνηρεία 

ηαηξηάδνπλ ηδηαίηεξα θαη κε ηε θηινζνθία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, νπφηε ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ηνπ.  
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Πέξα απφ ην PATHS, αμηνπνηήζεθαλ αξθεηά ζηνηρεία ηεο δνκήο άιισλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο ηνπ Strong Kids. ηα δψδεθα βαζηθά καζήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεηαη θαηαξρήλ έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα, 

ζην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ε αξρηθή θιίκαθα απηναλαθνξάο (pretest), γίλεηαη κηα 

αλαζθφπεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη ησλ θαλφλσλ 

ηνπ, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο θαη ραιάξσζεο 

(Kramer, Caldarella, Young, Fischer, & Warren, 2014). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ 

δπν καζήκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θαηάιιειε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(νξηζκφο θαη απφθηεζε ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ), έλα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ 

θαη άιιν έλα κάζεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, φζνλ αθνξά ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Merrell, Juskelis, Tran, & Buchanan, 2008). ηα επφκελα 

καζήκαηα δηδάζθνληαη ηερληθέο ζεηηθήο θαη θνηλσληθήο ζθέςεο, δεμηφηεηεο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη κέζνδνη επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπ θάζε αηφκνπ (Kramer, Caldarella, Young, Fischer, & Warren, 2014; 

Merrell, Juskelis, Tran, & Buchanan, 2008). ην ηειεπηαίν κάζεκα , ζπκπιεξψλεηαη 

ε ηειηθή θιίκαθα απηναλαθνξάο (posttest) θαη πξαγκαηνπνηείηαη έλαο ζπλνιηθφο 

απνινγηζκφο ησλ δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ή εμειίρζεθαλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κηα επαλάιεςε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ πνπ 

δηαπξαγκαηεχηεθαλ, ελψ ηίζεηαη θαη έλαο κειινληηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ζηφρνπο 

ηφζν γηα ηελ ζπλνιηθή νκάδα, φζν θαη γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά (Kramer, 

Caldarella, Young, Fischer, & Warren, 2014).  

Βίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, ελψ θάζε κάζεκα έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ 

παξαπάλσ ζηνρνζεζία, δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα ηελ επαλάιεςε πξνεγνχκελσλ 

ζεκάησλ θαη δεμηνηήησλ, παξέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε θαη επηβξάβεπζε, ελψ 

πξνσζείηαη ε εμάζθεζε θαη γελίθεπζε λέσλ δεμηνηήησλ (Merrell, Juskelis, Tran, & 

Buchanan, 2008).  Γεληθφηεξα, σο πξφγξακκα, αμηνπνηεί έλαλ ζπλδπαζκφ γλσζηηθψλ-

ζπκπεξηθνξηθψλ ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζπλαηζζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη παξ‟ φηη αθνινπζνχληαη πξνθαζνξηζκέλεο 

νδεγίεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο (Kramer, 

Caldarella, Young, Fischer, & Warren, 2014).  

ε παξφκνηα πιαίζηα έρεη δνκεζεί θαη ην πξφγξακκα SEAL, ζην νπνίν θάζε κάζεκα 

αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε κνξθή. Έηζη ινηπφλ μεθηλάεη κε 
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ηνλ ραηξεηηζκφ, ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ην πψο 

ληψζνπλ θαη αθνινπζνχλ θάπνηεο εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηε κνξθή ζχληνκσλ 

παηρληδηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο νκάδαο 

θαη ηελ εμάζθεζε δεμηνηήησλ, φπσο ηελ ελαιιαγή ηεο ζεηξάο θαη ηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο ζηνλ εθάζηνηε νκηιεηή (Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, 

Lennie, & Farrell, 2010). Ήδε απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα θαζνξίδεηαη ε αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά θαη νη πξνζδνθίεο πνπ ππάξρνπλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ππελζπκίδνληαη 

κε ζηαζεξφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε θάζε κάζεκα, φζν εμειίζζεηαη ην πξφγξακκα 

(Banerjee, Weare, & Farr, 2014). Πξηλ πξνρσξήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηε δηδαζθαιία 

λέσλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ, γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο 

θαη ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο επθαηξίεο εθαξκνγήο ησλ ήδε 

δηδαγκέλσλ δεμηνηήησλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Humphrey, Kalambouka, 

Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010).  

ηαλ έξρεηαη πάλησο ε ψξα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θαηεμνρήλ λέαο δεμηφηεηαο ή 

ελφηεηαο, πξνεγείηαη ε ζαθήο ελεκέξσζε ησλ επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο 

ζε κηθξέο νκάδεο (Banerjee, Weare, & Farr, 2014). Έπεηηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ αλαζθφπεζε θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζηηο λέεο δεμηφηεηεο θαη ηνλ πηζαλφ 

ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο ηηο αθφινπζεο κέξεο (Wood, & Warin, 2014). Σέινο, ππάξρεη 

κηα εηζαγσγή ζηε ζηνρνζεζία ηεο επφκελεο ζπλάληεζεο θαη ην κάζεκα θιείλεη κε κηα 

ζεηξά αζθήζεσλ ραιάξσζεο (Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, 

Lennie, & Farrell, 2010). πλνιηθά, ην ίδην ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ιεηηνπξγεί ζαλ 

ζπείξα, ψζηε λα αλαζεσξείηαη θαη λα επαλεμεηάδεηαη θάζε ζεκαηηθή, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη εθηθηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάθηεζε, επαλάιεςε θαη γελίθεπζε ησλ 

δεμηνηήησλ (Hallam, 2009). 

Σν πξφγξακκά καο, δέρηεθε επηδξάζεηο θαη απφ ην πξφγξακκα «Πξναγσγή ηεο 

Φπρηθήο Τγείαο θαη ηεο Μάζεζεο: Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Ώγσγή ζην 

ρνιείν», πνπ απνηειεί έλα παξεκβαηηθφ πξφγξακκα πξσηνγελνχο πξφιεςεο, πνπ 

απνβιέπεη ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ελφο 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Υαηδερξήζηνπ, 2011α). Εδηαίηεξν 
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ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλά καο έρεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο ζρνιηθήο θαη ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο, ζηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, φπσο θαη 

ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ ζεσξήζεσλ γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο 

πξάμεο (Υαηδερξήζηνπ, 2011α,β). Έηζη ινηπφλ, απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη δηαθξίλεηαη απφ επηά ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζηελ αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη 

δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, ζηηο δηαζηάζεηο ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο, 

ζηελ αληηκεηψπηζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ/ 

ζπγθξνχζεσλ, ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηε ζηήξημε ησλ παηδηψλ 

ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ (Υαηδερξήζηνπ, 2011α). Σν ζπγθεθξηκέλν ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ζπκβαδίδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε θηινζνθία θαη ηηο ζεσξίεο πάλσ ζηηο 

νπνίεο βαζίζηεθε ην παξφλ πξφγξακκα, ελψ παξάιιεια νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ελφηεηεο ηνπ αμηνπνηήζεθαλ είηε σο απηνηειείο ελφηεηεο είηε ελζσκαηψζεθαλ σο 

επηκέξνπο ελφηεηεο-ζηφρνη ζην πξφγξακκά καο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, αθνινχζεζε ινηπφλ ζε αξθεηά ζεκεία ηελ επξχηεξε 

δνκή θάπνηνλ γλσζηψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη 

αμηνπνίεζε –κε πξνζαξκνγέο- εθείλα ηα ζεκεία ηνπο, πνπ ηαίξηαδαλ ηδηαίηεξα ζηε 

θηινζνθία ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, νξγαλψζεθε ην θάζε κάζεκα, ψζηε λα 

ππάξρεη κηα ζηαδηαθή εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο-ζηφρνπ, λα αθνινπζεί ε βαζηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο νκάδαο 

θαη ηελ εμάζθεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ θαη θιείλνληαο, λα αλαθεθαιαηψλνληαη νη 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, κε παξάιιειε πξνψζεζε επθαηξηψλ γηα πεξαηηέξσ 

ζπδήηεζε, επαλαθνξά θαη αλαπιαηζίσζε παιαηφηεξσλ ζεκάησλ/ δεμηνηήησλ. Οη ίδηεο 

νη ζεκαηηθέο αθινπζνχλ κηα αχμνπζα ζεηξά δπζθνιίαο, βάζεη ησλ αλαπηπμηαθψλ 

απαηηήζεσλ ηεο θαηαλφεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο, ελψ ππάξρεη ε πξφζεζε 

δηεχξπλζεο θαη εκπινπηηζκνχ ησλ ίδησλ ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε ελφηεηαο.  

ην επίθεληξν ησλ βαζηθψλ ζεκαηηθψλ βξίζθνληαη ε αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ, ε αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ελίζρπζε 

ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο, ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ε ελαιιαθηηθή 
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ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Πξηλ απφ ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νξίδνληαη 

απφ θνηλνχ νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, νη 

νπνίνη ππελζπκίδνληαη κε ζηαζεξφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε θάζε κάζεκα, ελψ 

ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο (pre test) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ώθνχ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα γίλεηαη κηα απνηίκεζε ησλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ δηδάρηεθαλ ηα παηδηά θαη ζπκπιεξψλνληαη θαη πάιη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (post-test). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, πνπ ζηεξίδνληαη ζε ήδε 

εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, 

αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα ζηελ επηδησθφκελε δνκή θαη ζηνρνζεζία ηνπ παξφληνο 

πξνγξάκκαηνο θαη γη‟απηφ αμηνπνηήζεθαλ θαη αλαπξνζαξκφζηεθαλ θαηάιιεια, κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

10. Η Φύζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Έρνληαο δηαπηζηψζεη κε βάζε ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία, αιιά θαη ηε δηεζλή έξεπλα 

εκπφδηα ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ςπρνθνηλσληθέο 

δπζθνιίεο/ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηελ θαλνληθή ηάμε, θαζψο θαη ηηο νινέλα θαη 

απμαλφκελεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο παηδηψλ πνπ ζεσξείηαη φηη 

αθνινπζνχλ κηα ηππηθή αλαπηπμηαθή πνξεία, ζα εξεπλήζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ηφζν ζηα εζσηεξηθεπκέλα φζν θαη ζηα εμσηεξηθεπκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ.  

10.1.  Σν εξεπλεηηθό πξόβιεκα 

ηελ Βιιάδα, έρνπλ γίλεη ιίγεο έξεπλεο ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κε ηε κνξθή πξνγξακκάησλ ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, 

ζρεδηαζκέλα ψζηε λα μεθηλνχλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ θαη λα 

απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, κέζα απφ κηα νιηζηηθή, ζθαηξηθή, ζπζηεκηθή 

αληίιεςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Σν εξεπλεηηθφ 

πξφβιεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηίδεηαη ζπλεπεπψο ζηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

αγσγήο, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξφηεηεο 

(δπζθνιίεο θαη δπλαηφηεηεο) ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πνηνηηθνχ απηνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο.  

10.2.θνπόο ηεο Έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο 

ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, κε ηελ 

έλλνηα ηεο εθκάζεζεο θαη βειηίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, εληφο ηεο ηάμεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Ώθνξά ζην ζπλφιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, καζεηέο ρσξίο ηππηθή 

δηάγλσζε θαη απνβιέπεη ζηε κείσζε ησλ δπζθνιηψλ ςπρηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο/ 
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πγείαο, φπσο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/δπζθνιίεο (ΒΒΏ).  

10.3.Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί 

Γηα είλαη πην μεθάζαξεο νη έλλνηεο πνπ κειεηψληαη νθείιεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, κε ηνπο φξνπο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο λννχληαη 

εθείλεο δηαπξνζσπηθέο θαη ελδνπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζην παηδί λα 

ρεηξίδεηαη θαηάιιεια ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχζζεη θίλεηξα 

κάζεζεο θαη ζχλδεζεο κε ηελ ηαμε. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δπζθνιίεο ςπρηθήο 

πγείαο αλαθέξνληαη ζε έλαλ ζχλζεην φξν πνπ πεξηγξάθεη ηα εζσηεξηθεπκέλα θαη 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, ηηο δπζθνιίεο ζχλδεζεο κε ηελ ηάμε/κε 

ηηο καζεζηαθέο δηαδηαθζίεο, θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο κάζεζήο ηνπο (Wigelsworth, 

Humphrey, & Lendrum, 2012). 

10.4.Μεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο  

ηελ έξεπλα πηνζεηείηαη ε κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ πξηλ 

θαη κεηά ηελ εθαξνκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θιαζζηθή,  αλαγλσξηζκέλε πξαθηηθή, κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο ζηνηρεία. πσο 

αλαθέξζεθε, δηεξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο επίδξαζεο-

εθαξκνγήο ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, 

πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ελίζρπζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ εμεηάζηεθαλ ζε δπν ρξνληθέο πεξηφδνπο, πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε (pre-posttest). Οη κεηαβιεηεο νη νπνίεο δηεξεπλψληαη φηη 

αιιάδνπλ ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ πξγξάκκαηνο (εμαξηεκέλεο κεηαβιεηεο) είλαη νη 

ίδηεο νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 4 ηνκείο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ηεο έξεπλαο (1.αλαγλψξηζε- έθθξαζε θαη 

απηνξξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, 2. απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηα, ελζπλαίζζεζε θαη 

κείσζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, 3. θνηλσληθέο δεμηφηεηεο-θνηλσληθή επάξθεηα, 

4. απηνγλσζία-απηνεηθφλα). 

10.5.Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα  

1. Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηελ αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ θνηλσληθή επάξθεηα, ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηελ 
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απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηε κείσζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο απηναληίιεςεο, απηνγλσζίαο θαη απηνεηθφλαο ησλ 

παηδηψλ; 

2. Θα ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή εηθφλα ησλ παηδηψλ 

ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο;  

3. Θα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή 

εηθφλα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ θαη εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο 

πγείαο ησλ καζεηψλ, κε βάζε ηελ θιίκαθα Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ; 

11. Η επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ 

Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε 

έξεπλα δξάζεο (actionresearch), ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηεξεχλεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο.  

11.1. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα δξάζεο 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

έξεπλαο δξάζεο (action research), ε νπνία είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηχπνο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

είηε αηνκηθά, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Γεληθφηεξα, αλαθέξεηαη σο εθαξκνζκέλε 

έξεπλα, θαζψο είλαη εζηηαζκέλε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη επαγγεικαηίεο ζηελ εξγαζία ηνπο, κέζσ ηεο δξάζεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ (Gibbs, Cartney, Wilkinson, Parkinson, Cunningham, Reynolds et al. 

2017; αξαθίδνπ, 2011). Ώθεηεξία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο απνηειεί 

ζπλεπψο κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ή έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ πνπ 

απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαζηζηά αλαγθαία ηελ πηνζέηεζε βειηησηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ (Creswell, 2011). Έηζη, αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλσλ ιχζεσλ ζε ζχλζεηεο εθπαηδεπηηθέο θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κφλν κέζα ζην πεξηβάιινλ εκθάληζήο ηνπο, κε 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηε δξάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Davis, Clayton, & Broome, 
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2015; Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2014). ΐαζηθφο ζηφρνο φιεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο 

νπνίαο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη κέξνο, ε αμηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ ηεο, ε δηάγλσζε ησλ βαζχηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο, ε αχμεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ γλψζεσλ πάλσ ζηα ππφ εμέηαζε θαηλφκελα θαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ άκβιπλζήο θαη αιιαγήο ηνπο (Creswell, 2011; Walker, & Loots, 2018). 

πλνιηθά, νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο δξάζεο -ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε- ηελ θαζηζηνχλ 

ηφζν έλα κέζν επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηκφξθσζεο, πνπ εθνδηάδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε λέεο δεμηφηεηεο, φζν θαη έλα κέζν εηζαγσγήο πξφζζεησλ ή 

θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία (Walker, & Loots, 2018). Παξάιιεια, ε 

πξνψζεζε ηεο θαηά θαλφλα πεξηνξηζκέλεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο θαη ε παξνπζίαζε κηαο ιχζεο 

πξνηηκφηεξεο απφ ηε κε εκπεξηζηαησκέλε επίιπζε πξνβιεκάησλ, δηεπθνιχλεη ηε 

ζπκπεξίιεςε ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008).  

Ώπηφ πνπ ραξαθηεξίδεη βέβαηα θαηά θαλφλα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία γίλεηαη απφ ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

έξεπλαο δξάζεο θαη θηάλεη φρη απιά σο ηελ ηειηθή αμηνιφγεζή ηεο, αιιά 

επεθηείλεηαη, αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο, ζε κηα πνξεία 

επάιιεισλ εξεπλεηηθψλ θχθισλ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008; Creswell, 

2011). Ώπηή ε κεζνδνινγία πξνηξέπεη δειαδή ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλερφκελα 

επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ππάξρεη έξεπλα, ζρεδηαζκφο, δξάζε θαη 

παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θξηηηθφο αλαζηνραζκφο θαη επαλαζρεδηαζκφο, πνπ 

νδεγεί ζηελ επαλάιεςε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο (Mylonakou-Keke, 2012).  

Βίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη φια ηα ζηάδηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

δελ ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο ηνπο, ζε θάζε θάζε φκσο γίλεηαη κηα βαζχηεξε 

πξνζέγγηζε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ (Wood, & 

Warin, 2014). Δ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ είλαη επνκέλσο 

ελδεηθηηθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ψζηε λα είλαη εθηθηή κηα 

κνξθή απινπνίεζεο θαη κειέηεο ησλ ζχλζεησλ θαη πνιππαξαγνληηθψλ δηαδηθαζηψλ 
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ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο (Mylonakou-Keke, 2012). Ώληίζηνηρα, ε 

ίδηα ε ζπιινγή δεδνκέλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ 

ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηελ παξαηήξεζε θαη ζε δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο, 

πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Leeman, Van Koeven, & Schaafsma, 

2018). Άξα, βαζηθφ ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ είλαη ν εκπεηξηθφο ηεο ραξαθηήξαο, πνπ 

πξνσζεί ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη, αληαιιάζζνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη, αθνινπζψληαο ζρεηηθέο εκπεηξίεο (Cohen, Manion, & Morrison, 2008; 

Creswell, 2011). Δ δηαζηαχξσζε απηψλ ησλ εκπεηξηψλ ή πιεξνθνξηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη νπηηθέο («ηξηγσλνπνίεζε») είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη κε ηε 

ζεηξά ηεο ηα ζηνηρεία εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008; Creswell, 2011). 

ε θάζε πεξίπησζε, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θαη πην ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έξεπλαο δξάζεο είλαη ην γεγνλφο, φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη παξάιιεια θαη 

εξεπλεηήο. Οη άλζξσπνη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο εκπιέθνληαη δειαδή ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία φρη σο αληηθείκελα έξεπλαο, ζηελ νπνία δηελεξγνχλ θάπνηνη 

εμσηεξηθνί εξεπλεηέο, αιιά σο ζπλ- εξεπλεηέο, νη νπνίνη εμεηάδνπλ κε 

ακνηβαηφηεηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη πξνεηνηκάδνπλ απφ θνηλνχ λέεο 

παξεκβάζεηο (Walker, & Loots, 2018). Ώπηέο νη παξεκβάζεηο, νξγαλψλνληαη κε 

βάζε ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθή δηαδηθαζία, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί σο εξεπλεηέο ηεο 

δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο (εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο, teachers-as-researchers) 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλερφκελε δηαδηθαζία ζηνραζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ (Davis, 

Clayton, & Broome, 2015; Spencer, & Molina, 2018).  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο θαη εξκελείαο φζσλ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε ηνπο, ζπζρεηίδνληαο ηηο δξάζεηο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη 

πξνβαίλνληαο ζε κηα θξηηηθή αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη 

αληηκέησπνη (Davis, Clayton, & Broome, 2015). Δ αμία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

αλαδεηθλχεηαη ζπλεπψο σο κέζν ππνζηήξημεο ησλ ζεσξεηηθψλ αληηιήςεσλ, θαζψο 

ε ζεσξία δελ απνηειεί έλα νξηνζεηεκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην πξνο εθαξκνγή, 

αιιά ε «πξαθηηθή γλψζε» είλαη απηή πνπ επλνεί ηελ αλάδεημε ηεο δηδαθηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεσξηψλ πνπ απηή απερεί 

(Leeman, Van Koeven, & Schaafsma, 2018).  
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Ώμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα νθέιε ηεο έξεπλαο δξάζεο δελ έρνπλ κφλν άκεζεο 

επηδξάζεηο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αιιά επλννχλ πξσηίζησο ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Βηδηθφηεξα, ε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμειίζζεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, κέζσ ηεο ζπλερφκελεο αλαζθφπεζεο, απηνθξηηηθήο 

θαη αλαζεσξήζεηο πνπ επέξρεηαη απφ ηελ αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία νδεγεί 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο (Davis, Clayton, & Broome, 2015). 

Παξάιιεια, πξνζθέξεη έλα επέιηθην πιαίζην νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο, ην νπνίν 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ θάζε ζρνιείν θαη ηεο εθάζηνηε έξεπλαο, 

γεγνλφο πνπ δίλεη έλα επξχ θάζκα ειεπζεξηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, βνεζψληαο 

ηνπο ζηελ εμέηαζε θαη παξέκβαζε ησλ δηθψλ ηνπο δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ 

(Gibbs, Cartney, Wilkinson, Parkinson, Cunningham, Reynolds et al. 2017).  

Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, δελ ππάξρνπλ ζηελ έξεπλα δξάζε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, αιιά κφλν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ δηαηππψλνληαη αδξά 

βάζεη θάπνησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ, δίλνληαο έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ έξεπλα θαη 

επηηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ θάζεσλ θαη βεκάησλ (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2008; Leeman, Van Koeven, & Schaafsma, 2018). Έηζη, ελψ 

ππάξρεη κηα νξγαλσκέλε δξάζε θαη παξέκβαζε, νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί 

κέλνπλ πάληα αλνηρηνί ζε απξφνπηεο θαη αλαπάληερεο ηξνπέο θαη θαηαζηάζεηο 

(Walker, & Loots, 2018). Ώληίζηνηρα, νη θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο πνπ εηζάγνπλ, δελ 

επηβάιινληαη σο ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο, αιιά δνθηκάδνληαη ζπλερψο ζηηο αλάινγεο ζπλζήθεο, εμειίζζνληαη θαη 

αλαλεψλνληαη δεκηνπξγηθά, ζηα πιαίζηα κηαο δηαξθνχο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

δηαδηθαζίαο θαηαλφεζεο, βειηίσζεο θαη αμηνιφγεζεο (Creswell, 2011; Spencer, & 

Molina, 2018). 

ιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο γίλνληαη κε γλψκνλα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έξεπλαο δξάζεο, πνπ είλαη ν ζπκκεηνρηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο ηεο ραξαθηήξαο, ε 

δηαζχλδεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο (κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο έξεπλαο), ε θπθιηθή-ζπεηξνεηδή εξεπλεηηθή ηεο δηαδηθαζία, ην ζηνραζηηθφ θαη 

αλαζηνραζηηθφ ηεο επίπεδν δξάζεο θαη ε επαθή ηεο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Ώπηά ηα θαηλνηφκα θαη 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο δξάζεο είλαη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θξίζεθε σο 

ε πην ηαηξηαζηή κέζνδνο δηεξεχλεζεο ηεο επίδξαζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 
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πηινηηθνχ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, φπσο θαη ηεο 

πξφιεςεο πεξαηηέξσ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο 

ηνπο. Άιινο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο ζεσξνχληαη νη αιιαγέο πνπ 

πξνσζεί ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν δνκήο θαη πξνζθέξεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο ζρνιηθήο έληαμεο θαη ησλ 

επξχηεξσλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο, γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αληίζηνηρσλ δπζθνιηψλ (Vitalaki, Kourkoutas, 

& Hart, 2018). Δ έξεπλα δξάζεο, ζηνρεχεη θαη ζπκβάιεη ζπλεπψο ζε αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο. Παξάιιεια, επηηξέπεη ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο θαη ζηελ νπζία ηελ απνπζία ελφο απζηεξά πξνζρεδηαζκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο επλνεί ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ, βάζεη ησλ εθάζηνηε δεδνκέλσλ πνπ 

αλαδχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Mertens, 2009). 

11. 2. Ζ παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο κεζόδνπ 

   11.2.1.Γείγκα 

ηελ παξνχζα εξγαζία, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο κηα 

ηάμε κε 21 καζεηέο Ώ‟ Αεκνηηθνχ (6-7 εηψλ),  απφ ηνπο νπνίνπο νη 11 ήηαλ αγφξηα 

θαη νη 10 ήηαλ θνξίηζηα (ΐι. Πίλαθα 1). Βλψ πξφθεηηαη γηα κηα ηάμε ελφο γεληθνχ 

ζρνιείνπ, ππήξραλ καζεηέο κε δηαγλσζκέλεο θαη (θαηά ηελ πξνζσπηθή γλψκε ηεο 

εξεπλήηξηαο θαη ησλ ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ) αδηάγλσζηεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.  

Φύιν Σππηθή 

Γηάγλσζε 

Άηππε 

Γηάγλσζε 

Δπηκέξνπο 

Δζσηεξηθεπκέλεο 

Γπζθνιίεο 

Δπηκέξνπο 

Δμσηεξηθεπκέλεο 

Γπζθνιίεο 

Αγόξηα:   11 1 ΑΏΦ 1 ΑΒΠ-Τ - 4 

Κνξίηζηα:10 1 ΐαξεθνΎα 1 Γισζζηθή 

δηαηαξαρή 

3 - 

ύλνιν:   21 2 2 3 4 

Πίλαθαο 1: Ιδηαηηεξόηεηεο δείγκαηνο έξεπλαο 
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Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, πνπ ζπλειέγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο 

(Οθηψβξηνο- Μάηνο), αθνξνχζαλ ηφζν ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/ 

δπζθνιίεο φζν θαη ζηα ππφινηπα παηδηά, θαζψο ην πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζην 

ζχλνιν ηεο ηάμεο. πγθεθξηκέλα, ππήξρε ζηελ ηάμε έλαο καζεηήο κε επίζεκε 

δηάγλσζε ΑΏΦ, πνπ ππνζηεξίδνληαλ απφ εθπαηδεπηηθφ παξάιιειεο ζηήξημεο, κηα 

καζήηξηα κε βαξεθνΎα θαη ζπλνδέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο, 

έλαο καζεηήο κε ζνβαξέο ππνςίεο ΑΒΠ-Τ, ν νπνίεο παξαπέκθζεθε ζηελ πνξεία ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο γηα επίζεκε δηάγλσζε θαη αξθεηνί καζεηέο κε εμσηεξηθεπκέλεο θαη 

εζσηεξηθεπκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο κε ΑΏΦ παξνπζίαδε ειιείκκαηα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε, ηδηαίηεξα ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη απηνδηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. 

Βίρε έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα, έθιαηγε ζπρλά (πνιιέο θνξέο κέζα ζηε 

ζρνιηθή κέξα), δεηνχζε επίκνλα λα απνρσξήζεη απφ ην ζρνιείν, είρε επηζεηηθή θαη 

απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πνιιέο θνξέο έλησζε απεηιεκέλνο ή αδηθεκέλνο απφ 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ (π.ρ. πνιχ ζπρλά αλέθεξε φηη νη άιινη καζεηέο ηνλ 

θνηηάλε πεξίεξγα, ηνλ ζρνιηάδνπλ, ηνλ κηζνχλ, ζέινπλ ην θαθφ ηνπ θιπ.) θαη ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο είρε έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά μεζπάζκαηα. 

Παξάιιεια, ήηαλ επαίζζεηνο θαη απνγνεηεχνληαλ εχθνια, φηαλ ηα άιια πξφζσπα ή 

νη θαηαζηάζεηο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ. Ώλαδεηνχζε επίκνλα ηελ 

θνηλσληθή απνδνρή θαη θηιηθή επαθή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (θαη εηδηθά απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα αγνξηψλ), ρσξίο φκσο κεγάιε αληαπφθξηζε. ΐαζηθή δπζθνιία 

ηνπ ήηαλ ε κεησκέλε θνηλσληθή ηνπ επειημία, ηα ειιείκκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο 

πξαγκαηνινγίαο, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ λνπ (π.ρ. δχζθνια έκπαηλε 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, δελ ελδηαθέξνληαλ αλ απηά πνπ ήζειε λα πεη είλαη θαηάιιειε 

ζηηγκή λα εηπσζνχλ, εθθξαδφηαλ κε ππεξβνιηθή εηιηθξίλεηα, ζε ζεκείν πνπ 

πξνζέβαιιε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θιπ.). Βκπφδηα ζηελ νκαιή θνηλσληθή θαη 

ζρνιηθή ηνπ πξνζαξκνγή απνηεινχζε επίζεο ε δηαζπαζηηθόηεηα θαη ππεξθηλεηηθόηεηά 

ηνπ, φπσο θαη ε επηζεηηθόηεηά ηνπ (ζε ιεθηηθφ θαη ζσκαηηθφ επίπεδν) απέλαληη ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη απέλαληη ζε αληηθείκελα. ε 

αλάινγεο ζηηγκέο κπνξεί λα έθαλε επηπιένλ ρεηξνλνκίεο ή λα ρξεζηκνπνηνχζε 

ηδηαίηεξα αθαηάιιειεο εθθξάζεηο (βσκνινρίεο) απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε έρεη 
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ζπκψζεη (ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο ηνπ) ή κπνξεί λα επηρεηξνχζε λα 

πεδήμεη ηα θάγθεια ηνπ ζρνιείνπ γηα λα θχγεη. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ν καζεηήο κε ΑΒΠ-Τ αληηκεηψπηδε επίζεο ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή. Δ δηάζπαζε πξνζνρήο ηνπ, κε 

ηελ νπνία δελ ήηαλ εχθνιν λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα γηα κεγάιν δηάζηεκα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε ππεξθηλεηηθόηεηά ηνπ νδεγνχζε ζπλήζσο ζην λα 

αζρνιείηαη κε άιια πξάγκαηα απφ ην δεηνχκελν, λα κελ αθνινπζεί νδεγίεο θαη λα 

είλαη φξζηνο (είηε απηναπαζρνινχκελνο είηε πεηξάδνληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ) ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. ηηο θνηλσληθέο ηνπ επαθέο, εκθάληδε επίζεο 

έληνλεο δπζθνιίεο, θαζψο ήηαλ παξνξκεηηθόο, εχθνια ζσκαηηθά θαη ιεθηηθά 

επηζεηηθόο (αθφκα θαη ζε ηδηαίηεξα επηθίλδπλν επίπεδν) θαη δελ ηεξνχζε ηνπο θαλφλεο 

παηρληδηνχ. Δ δπζπξναζαξκνζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά αθνξνχζε θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ παξαηεξνχληαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα, αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

αλαγλψξηδαλ ηηο αλάγθεο ηνπ, ρσξίο ν ίδηνο λα ηεο εθθξάζεη ιεθηηθά (π.ρ. αλ είρε 

μεράζεη ην κνιχβη ηνπ θαη δελ είρε παξαηεξεζεί απφ ηε δαζθάια, ρσξίο φκσο λα 

δεηήζεη ν ίδηνο βνήζεηα). ηελ ππφινηπε νκάδα ησλ καζεηψλ ππήξραλ επίζεο αξθεηά 

παηδηά (θπξίσο αγφξηα) πνπ εκθάληδαλ εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

ηα νπνία παξαθψιπαλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο θαη επεξέαδαλ 

αξλεηηθά ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, εληφο 

θαη εθηφο ηάμεο.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θνξηηζηνχ κε βαξεθνΐα, νη επηζεηηθέο, 

αθαηάιιειεο θαη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο απνδίδνληαη ελδερνκέλσο 

ζηα ειιείκκαηα θαηάιιειεο επηθνηλσλίαο ησλ επηζπκηψλ ηεο, ζηηο δπζθνιίεο 

αιιειεπίδξαζήο ηεο κε ηα άιια παηδηά θαη ζηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λέαο ζρνιηθήο δνκήο. ηα ππφινηπα παηδηά, κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα 

απνδνζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο -κεηαμχ άιισλ- ζε θάπνηεο 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο εκπεηξίεο θαη θαηαζηάζεηο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα πξφζθαην ην δηαδχγην ησλ 

γνλέσλ, εγθπκνζχλεο ησλ κεηέξσλ κε πεξηπινθέο θαη λνζειεχζεηο, απψιεηεο 

γηαγηάδσλ θαη παππνχδσλ θαη νη γελλήζεηο λέσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 
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ηα αξθεηά θνξίηζηα παξαηεξνχληαλ, απφ ηελ άιιε, θάπνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο, θαζψο εκθαλίδνληαλ ηδηαίηεξα ζπλεζηαικέλα, κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαθπκάλζεηο, κε έληνλεο δπζθνιίεο ζηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ζηελ πξνζέγγηζε 

άιισλ παηδηψλ, ζηελ έθθξαζε  ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο, ελψ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο 

δηαθαίλνληαλ ζηνηρεία κηαο ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη απηνεηθφλαο. Παξ‟ φηη φκσο 

ππήξραλ έληνλα παξάπνλα φηη, εηδηθά γηα ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο, ήηαλ 

απνκνλσκέλα θαη δελ είραλ κε πνηνλ λα παίμνπλ ή λα θάλνπλ παξέα, παξνπζίαδαλ 

δπζθνιίεο ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο άξλεζε λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Βηδηθά έλα θνξίηζη, κε κηα αξθεηά ζνβαξή γισζζηθή δηαηαξαρή, ήηαλ ηειείσο 

απνκνλσκέλε απφ ηελ ππφινηπε ηάμε θαη αθφκα θαη κε παξφηξπλζε θαη κε 

παηγληψδεηο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξλνχληαλ νη ζπκκαζεηέο ηεο λα 

αιιειεπηδξάζνπλ καδί ηεο. Γεληθφηεξα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο απνηξαβεγκέλνη θαη πεξλνχλ 

θάπσο απαξαηήξεηνη ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα (Poulou, 2017). Παξ‟ φια απηά 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηαη εγθαίξσο φηη δελ πξφθεηηαη απιά γηα 

ζπλεζηαικέλα παηδηά, αιιά ππάξρεη ε αλάγθε ππνζηήξημεο, ελίζρπζεο θαη 

ελζάξξπλζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο 

(Heward, 2011). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δελ δερηνχλ ηελ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε ή παξέκβαζε κπνξεί λα απμεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή, 

θνηλσληθή θαη καζεζηαθή επαισηφηεηα ηνπο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κεγαιχηεξε ςπρνινγηθή θαηάπησζε ή αλαζθάιεηα. Ώπηφ ην θαηλφκελν 

δηαπηζηψλεηαη αθφκα ζπρλφηεξα ζε παηδηά κηθξφηεξσλ ειηθηψλ, θαζψο δελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί επαξθψο νη γλσζηηθνί θαη ζπκπεξηθνξηθνί κεραληζκνί πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ ππνζηεξηθηηθά ζε κηα πην ελεξγή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζέηνληαο ηελ αλάγθε παξέκβαζεο αθφκα πην πςειά ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κνπξθνχηαο, 2011).  

   11.2.2.Σερληθή Γεηγκαηνιεςίαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα, πνπ απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο επηιέρζεθε ζπλεηδεηά ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα σο δείγκα ηεο έξεπλαο, θαζψο ε εξεπλήηξηα ήηαλ ε δαζθάια 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ καζεηή κε Αηαηαξαρή Ώπηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο, πνπ αληηκεηψπηδε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο θνηλσληθήο 
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θαη ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο, έληνλε δηαηαξαθηηθή θαη δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, 

αδπλακία έθθξαζεο θαη απηνξξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη πνιιέο άιιεο 

δπζθνιίεο. Δ θαζεκεξηλή επαθή ηεο δαζθάιαο εηδηθήο αγσγήο θαη νη αλαζηνραζηηθέο 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, νδήγεζε φκσο ζηελ αλαγλψξηζε 

κεγάισλ ςπρνθνηλσληθψλ δπζθνιηψλ ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαζθαλ ζην ηκήκα αλέθεξαλ κάιηζηα φηη δελ έρνπλ 

μαλαζπλαληήζεη ηφζν «δχζθνιν» ηκήκα, κε ηφζα παηδηά πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

φηη έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/ δπζθνιίεο.  Παξάιιεια, νη έληνλεο 

ζπγθξνπζηαθέο θαη επηζεηηθέο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ε 

δηαζπαζηηθή θαη δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά πνιιψλ απφ απηνχο, ην 

βεβαξεκέλν θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, ε έιιεηςε απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε 

παξνπζία κεησκέλσλ θηιηθψλ ζρέζεσλ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε εθαξκνγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, ζηελ πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ηεο ςπρνθνηλσληθήο εηθφλαο, ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο 

ησλ καζεηψλ, ηεο θαιχηεξεο έληαμεο θαη ζπκπεξίιεςεο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο ή 

δηαηαξαρέο ζηελ ηάμε.  

Δ ζπγθεθξηκέλε ηάμε, φπσο επηιέρζεθε σο δείγκα ηεο έξεπλαο, είλαη ζπλεπψο κηα 

αζηηθή ηάμε ελφο θεληξηθφ ζρνιείνπ ησλ Υαλίσλ, ε νπνία σζηφζν εκθαλίδεη έλαλ 

απμεκέλν αξηζκφ παηδηψλ κε δπζθνιίεο θαη ΒΒΏ, ε ππνζηήξημε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη 

αλαγθαία θαη παξνπζηάδεη παξάιιεια εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

   11.2.3. Σν πηινηηθό πξόγξακκα 

ηελ παξνχζα έξεπλα, επηιέρηεθε ε δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, ψζηε λα εμεηαζηεί ν 

απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ 

ζηνρεχεηαη. Οη πηινηηθέο έξεπλεο είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα εθείλνπο ηνπο εξεπλεηέο 

πνπ ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ λέεο παξεκβάζεηο θαη λα εμεηάζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε κηθξφηεξνπο πιεζπζκνχο, πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή 

κεγάισλ θιηληθψλ κειεηψλ (Παπαλαζηαζίνπ, & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Οη 

ζρεδηαζκφο πηινηηθψλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξέκβαζε, φπσο είλαη 

ε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξεπλεηψλ, ε αληίδξαζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θ.α. θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη δηαηππσζεί κφλν κηα αξρηθή εθηίκεζε 
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(Merrell, Juskelis, Tran, & Buchanan, 2008). Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο 

πνπ θαζηζηά φκσο ηφζν ζεκαληηθά ηα πηινηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, είλαη φηη ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηππψλεη κηα εηθφλα ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ησλ ελδερφκελσλ αιιαγψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, ζε πξαγκαηηθά ζρνιηθά 

πιαίζηα (πξαγκαηηθέο θαη φρη πεηξακαηηθέο/εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο), θαζψο θαη ηηο 

δπζθνιίεο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά ζπζηήκαηα (ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα/ λννηξνπία). Δ αλαθεθαιαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο 

πξνζθέξνπλ επίζεο ζηνπο εξεπλεηέο ηελ επθαηξία λα αληηπαξαζέζνπλ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο δεδνκέλα, αμηνπνηψληαο θαη επξήκαηά ησλ  

ππνινίπσλ εξεπλψλ, δίλνληαο ρξήζηκα εξεπλεηηθά ζηνηρεία γηα ην ηη κπνξεί θαη ηη 

πξέπεη λα πξνζέμνπλ ή λα  δηνξζψζνπλ ηα εκπιεθφκελα κέιε  (Παπαλαζηαζίνπ, & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2016). ηηο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δειαδή παξφκνηα 

εξγαιεία, ζηξαηεγηθέο θαη κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζήο ηνπο, ψζηε λα ηζρπξνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε κεκνλσκέλεο παξέκβαζεο (Creswell, 2011). Ώπηή 

ε πξαθηηθή  δελ απμάλεη κφλν ηελ απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ηνπ θάζε 

εξεπλεηή φζνλ αθνξά ζηα επξήκαηά ηνπ, αιιά εληζρχεη ηελ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα 

θάζε έξεπλαο θαη ηεο ζπλνιηθήο παξέκβαζήο ηνπο (Creswell, 2011; Παπαλαζηαζίνπ, 

& Παπαλαζηαζίνπ, 2016).  

Δ ρξεζηκφηεηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζηηο κεκνλσκέλεο 

έξεπλεο γίλεηαη πην θαηαλνεηή αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δπζρεξαίλεη ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (Creswell, 2011). ε απηή ηελ θαηεγνξία 

εκπίπηνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζπρλά ζε πνιιέο 

παξακέηξνπο θαη κεηαβιεηέο, ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ, 

π.ρ. νη ζπκκεηέρνληεο, ζε πνιιά επίπεδα (δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ, 

κνξθσηηθφ, πνιηηηζκηθφ, εζληθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν θ.α.). πλεπψο, δεδνκέλεο 

ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, κηα ζχλζεζε 

πηινηηθψλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ εθαξκφδνπλ θνηλέο κεζφδνπο ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, δηεπθνιχλεη ηε ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε ησλ εξεπλεηψλ 

γηα ηα δηθά ηνπο επξήκαηα (Merrell, Juskelis, Tran, & Buchanan, 2008).  
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Σν παξφλ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ινηπφλ ζε έλαλ πξψην ζρεδηαζκφ πνπ 

αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ησλ καζεηψλ 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ θσιπκάησλ θαη αλαγθψλ 

πξνζαξκνγήο ηνπ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κείσζεο ησλ κεζνδνινγηθψλ 

πεξηνξηζκψλ άιισλ εξεπλψλ, ζπκβάιινληαο ζηνλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Δ εξεπλεηηθή ηνπ πνξεία, πνπ αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά 

γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, πεξηιάκβαλε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλαδήηεζε ζρεηηθψλ 

παξακπζηψλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, γηα ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ώθνινχζεζε ε δξάζε πνπ αθνξνχζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία 

νη εθπαηδεπηηθνί- ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξεπλήηξηα- ιεηηνχξγεζαλ σο εκςπρσηέο, 

θαζψο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ, πξνβιεκαηίζηεθαλ, 

ελζνπζηάζηεθαλ, εθάξκνζαλ ηερληθέο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχζαλ φηη ζα ηνπο 

δπζθφιεπαλ θαη ηειηθά δέζεθαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, εληζρχνληαο ηελ 

αιιειναπνδνρή φισλ, κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώπφ ηελ άιιε, 

αλαγλψξηζαλ φινη νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κέζα απφ θνηλέο δηδαθηηθέο δξάζεηο, πεξηνξίδνληαο ην 

αίζζεκα ηεο κνλαμηάο ζηελ ηάμε, ηνπ νπνίνπ ηε ζέζε ηνπ πήξε ε απνδνρή θαη ε 

θαηαλφεζε.  

Δ εξεπλεηηθή πνξεία ζπκπεξηιάκβαλε βέβαηα θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηνλ ζηνραζκφ, πνπ 

αθνξνχζε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο θιείδεο 

παξαηήξεζεο θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ, ηα νπνία νδεγνχζαλ ζε 

αλαζεσξήζεηο, λέεο πξνηάζεηο θαη ζε κηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο. πλνιηθά, ε 

θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε κεζνδνινγίαο ηεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη 

είλαη θαη ηα δχν πνιχ επέιηθηα, ρσξίο λα  ράλεηαη ε ηαπηφηεηα θαη ε νπζία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ έρεη ζαλ βάζε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

παξακπζηψλ θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε, πνπ πξνάγεηαη δεκηνπξγηθά κέζσ ηεο 

ηέρλεο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνλ πιπζπζκφ, ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

(δπζθνιίεο-δπλαηφηεηεο) ησλ παηδσλ θαη ηεο ηαμεο, ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε γεληθφηεξε αλαδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

11.2.4. Βαζηθή ζηνρνζεζία, κέζα επίηεπμεο θαη εξεπλεηηθό ππόβαζξν ηνπ πηινηηθνύ 
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πξνγξάκκαηνο 

ην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

βξίζθεηαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Μέζα ζε απηέο, θεληξηθή ζέζε έρνπλ ε 

αλαγλώξηζε, έθθξαζε θαη θαηάιιειε απηνξξύζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε αλάπηπμε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, φπσο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ, ελώ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε απόθηεζε κηαο 

θαιήο απηνγλσζίαο θαη απηνεηθόλαο. 

11.2.4.1. Δλίζρπζε ηεο αλαγλώξηζεο, έθθξαζεο θαη απηνξξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Ώπφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο ησλ αλζξψπσλ ζεσξείηαη ε 

αλαγλώξηζε, ε θαηαλόεζε θαη ε έθθξαζε –κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ιεμηινγίνπ- 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ, φζν θαη ησλ άιισλ αηφκσλ θαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ππνθεηκεληθψλ, εζσηεξηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηηο 

εμσηεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο, ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Denham, Ferrier, Howarth, 

Herndon, & Bassett, 2016). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απηνξξύζκηζε είλαη κηα 

δεμηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζην παηδί λα έρεη ζπλείδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, λα ηα 

δηαρεηξίδεηαη, λα ηα αιιάδεη θαη λα ηα εθθξάδεη κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη θαηάιιεια ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ 

έξρεηαη αληηκέησπν. Χο δεμηφηεηα, πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαρείξηζε άγρνπο θαη 

δηάθνξσλ θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ, ηελ πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα 

(π.ρ. κεηάβαζε απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ), ηελ απηνελίζρπζε θαη ηνλ νξηζκφ 

κειινληηθψλ ζηφρσλ θαη αξθεηνχο παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αθαδεκατθή 

θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη επηηπρία ησλ καζεηψλ (εξγαδφκελε κλήκε, πξνζνρή, 

δηαρείξηζε παξνξκήζεσλ θ.α.) (Denham, & Brown, 2010). Δ ζπλαηζζεκαηηθή 

απηνξξχζκηζε –θαη εηδηθά ε απνπζία ηεο- έρεη ζπλδεζεί φκσο θαη κε πνιιά 

θαηλφκελα πξνβιεκαηηθήο θαη δπζπξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν, πνπ 

παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Οη Smith θαη  Low (2013) παξαηεξνχλ, γηα 

παξάδεηγκα, κηα ζχλδεζε κεηαμχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

απηνξξχζκηζεο. Οη καζεηέο, δειαδή, πνπ είλαη πην πηζαλφ λα αζθήζνπλ ζρνιηθφ 

εθθνβηζκφ ζε άιινπο, δηαζέηνπλ ζπλήζσο κεησκέλεο δεμηφηεηεο απηνειέγρνπ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξξχζκηζεο. Ώληίζηνηρα, νη πςειέο δεμηφηεηεο ξχζκηζεο θαη 
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ειέγρνπ ηζρπξψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο είλαη ν ζπκφο, ν θφβνο, ε δήιηα θαη ε ληξνπή, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνπνίεζε θαη γελίθεπζε ζηξαηεγηθψλ απηνξξχζκηζεο, ψζηε λα 

κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο, κέζσ ηεο επίδεημεο ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζέηνπλ έλαλ καζεηή εχθνια ζην ζηφραζηξν ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (π.ρ. κέζσ 

εθξεθηηθψλ αληηδξάζεσλ, θιακάησλ θ.α.).  

Οη δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο, έθθξαζεο θαη εηδηθά ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξξχζκηζεο 

εληζρχνπλ ζπλνιηθά θαη ηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο αμηνπνίεζεο 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε δχζθνιεο θαη πξνθιεηηθέο θαηαζηάζεηο.  Γηα 

ηε βειηίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ απαηηνχληαη ζρέδηα δξάζεο, ηερληθέο 

απηνξξχζκηζεο θαη θπξίσο βησκαηηθή θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

ζηελ θαηάιιειε εμσηεξίθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη ππεχζπλνη ψζηε νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ελαιιαθηηθνχο θαη θνηλσληθά 

απνδεθηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη έθθξαζεο, βάζεη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζε δχζθνια θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνθιεηηθά δεηήκαηα. Δ πξνεηνηκαζία, 

ε εμάζθεζε ή αθφκα θαη ε ππελζχκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηνξξχζκηζεο ζε 

απαηηεηηθέο ζηηγκέο, παίδνπλ έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

(Smith, & Low, 2013).  

11.2.4.2. Δλίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

Δ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, παίδεη έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην επίπεδν θνηλσληθήο 

επάξθεηαο πνπ ζα αλαπηχμεη ην θάζε παηδί. Χο φξνο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη 

ηελ θαηαλφεζε κηαο άκεζεο ή έκκεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο δήισζεο ελφο άιινπ 

αηφκνπ θαη ζπλδέεηαη κε ην πψο αηζζάλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε 

(Υαηδερξήζηνπ, 2015). Ώπηή αθξηβψο ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο, θαηαλφεζεο θαη 

θαηάιιειεο αληαπφθξηζεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ, 

δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, θνηλσληθά 

απνδεθηήο επίιπζεο δηαθσληψλ, αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη κείσζεο 

πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (Smith, & Low, 2013). Οη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο Smith θαη Low (2013), λα εληζρχζνπλ θαζεκεξηλά ην 

επίπεδν ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο απιά θαη κφλν κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη 

θαηνλνκαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κε θάζε δπλαηή επθαηξία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
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βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ φζν θαη 

ησλ άιισλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Τπνζηεξίδεηαη επηπιένλ φηη είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξα ε αλάγλσζε ηζηνξηψλ, εηδηθά κε ήξσεο πνπ δηαθέξνπλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, θαζψο ηνπο δίλεηαη έηζη ε επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηα ζπλαηζζήκαηα δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ. Σα παηδηά, πνιιέο θνξέο, δπζθνιεχνληαη 

λα θαηαλνήζνπλ φηη δελ έρνπλ φινη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηειείσο 

δηαθνξεηηθά ζε απηά. Τπάξρεη ινηπφλ έλα επξχ θάζκα παηδηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη επαίζζεηα δεηήκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ θαηαλφεζε, 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελζπλαίζζεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηα δεηήκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, θνηλσληθήο απνκφλσζεο, 

δηαθνξεηηθφηεηαο θ.α.(Smith, & Low, 2013). 

11.2.4.3. Δλίζρπζε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ- Κνηλσληθήο Δπάξθεηαο- Κνηλσληθήο Δπίγλσζεο 

Οη δεμηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε έλα πξφγξακκα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο, φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ο δηαρσξηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ελδεηθηηθφο, 

θαζψο ζηελ πξάμε, θάζε δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνηεί ηαπηφρξνλα πνιιέο δεμηφηεηεο. 

Βηδηθά ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο εκπεξηθιείεη έλα επξχ θάζκα 

δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε, νη 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα ζχλαςεο θαη δηαηήξεζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ, ε 

ζεηηθή δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ (Denham, & 

Brown, 2010; Oberle, Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 2016). Σν θάζε παηδί, ζα 

πξέπεη ινηπφλ λα εμνηθεησζεί ζηαδηαθά ζηελ ζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ άιισλ παηδηψλ 

γηα παηρλίδη, ζηελ έλαξμε θαη λα δηαηήξεζε κηαο ζπδήηεζεο, ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ 

πξνζνρή θαη αθνζίσζε, ζηελ αλακνλή θαη ηελ ελαιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ παηδηψλ 

ζηελ εμάζθεζε ζηηο δεμηφηεηεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. λα 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε κηθξέο νκάδεο, λα εθθξάδεη ηελ επραξίζηεζε θαη 

επγλσκνζχλε ηνπ, λα δεηάεη θαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα, λα κνηξάδεηαη θ.α.). ηηο 

δεμηφηεηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη θνηλσληθήο επίγλσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, 

παξάιιεια, ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε δηαπξαγκάηεπζε, ν ππνινγηζκφο φρη κφλν 

ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ, αιιά θαη απηψλ ηνπ πεξίγπξνπ θαη ε αλάπηπμε ελφο 

δπλακηθνχ θαη θαηεγνξεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ αληηπαξαηίζεηαη ζηελ πίεζε ησλ 
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ζπλνκειίθσλ, εηδηθά φηαλ αθνξά ζηελ εκπινθή ζε επηθίλδπλεο, αλήζηθεο ή 

παξάλνκεο ελέξγεηεο (Denham, & Brown, 2010). 

 πλήζσο, ε απνηειεζκαηηθή πξνψζεζή ηνπο πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε θαη 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ αλάινγσλ δεμηνηήησλ, ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ 

χπαξμε ζεηηθψλ πξνηχπσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηελ 

παξνρή πνιπάξηζκσλ επθαηξηψλ γηα εμάζθεζε θαη εμέιημή ησλ δεμηνηήησλ, ζε έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ (Denham, & Brown, 2010; Oberle, Domitrovich, Meyers, & 

Weissberg, 2016; Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 2013). Δ δξακαηνπνίεζε 

ηζηνξηψλ είλαη, γηα παξάδεηγκα, έλα ηζρπξφ κέζν εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, θαζψο επηηξέπνπλ ηε δηδαζθαιία, ηε κίκεζε θαη ηελ εμάζθεζε λέσλ 

δεμηνηήησλ θαη ελλνηψλ, πξνάγνληαο ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθά απνδεθηψλ ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη εληζρχνληαο ηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ θαη ηε 

ζπκπεξίιεςε φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ (Oberle, Domitrovich, Meyers, & 

Weissberg, 2016; Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 2013). Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή βνεζάεη ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ηδέεο, ηηο 

εζσηεξηθέο ηνπο ζπγθξνχζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα ζπλδεζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζέζε ελφο άιινπ αηφκνπ. Δ επαθή ηνπο κάιηζηα κε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

αθφκα θαη εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ πνιιέο ζπλαλαζηξνθέο, εληζρχεη ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη ηε ζπζπείξσζε ηεο νκάδαο. Ώληίζηνηρα, ε 

χπαξμε ξφισλ δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα επζχλεο ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέιε (π.ρ. νη 

ζεαηέο πξέπεη λα είλαη ήζπρνη θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε, νη εζνπνηνί λα 

αθνινπζνχλ ην ζελάξην, ν εθπαηδεπηηθφο λα ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά θαη ξπζκηζηηθά 

φπνπ ρξεηάδεηαη θ.α.), πνπ νδεγεί ζηελ απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηεο νκάδαο. (Wright, Diener, & Kemp, 

2013).  

Παξάιιεια κε ηνπο βησκαηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο, δελ πξέπεη λα αγλνείηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο Raimundo, Marques-Pinto θαη Lima (2013), ην πην απιφ κέζν 

επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηηο ζεηηθέο θνηλσληθέο λφξκεο, πνπ είλαη ε ζπδήηεζε κε θάζε 

δπλαηή επθαηξία γηα ηνλ ελδεδεηγκέλν θαη θνηλσληθφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο, αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε. Βηδηθά νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδνληαη κέζα ζηελ ηάμε, 

δεκηνπξγνχλ κηα αξρηθή εηθφλα γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ απφ απηνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εκπινπηίδνληαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ 
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πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην πξφγξακκα (Smith, & Low, 2013). Οη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ, επηπιένλ, λα εληζρχζνπλ ηηο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο θαη κέζσ ηεο δηθήο ηνπο 

δηαπξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπο (Raimundo, 

Marques-Pinto, & Lima, 2013). Οη καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο επλννχλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, πξνάγνληαο ηηο 

επξχηεξεο θνηλσληθέο, επηθνηλσληαθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, εθείλνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζηεξίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο 

ηνπο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηελ γλψκε, ηελ 

απηνλνκία θαη ηελ επηδεμηφηεηά ηνπο, αθήλνληαο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγνχλ ζπλήζσο έλα ζεηηθφ 

ζρνιηθφ θιίκα θαη πξνάγνπλ ηε ζπλνιηθή κάζεζε θαη εκπινθή ησλ παηδηψλ 

(Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017). Σέινο, ε δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ γηα εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζην λα αθνχλε ηνπο άιινπο, λα μεθηλάλε θαη 

λα δηαηεξνχλε κηα ζπδήηεζε, λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

κνηξάδνληαη θ.α. είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο κεηέπεηηα θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπο (Denham, Bassett, 

Zinnser & Wyatt, 2014). 

11.2.4.4. Δλίζρπζε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο  

Οη καζεηέο πνπ εθδειψλνπλ επηζεηηθή θαη δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζπρλά 

εθείλνη πνπ παξεξκελεχνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θψδηθεο θαη ηα θνηλσληθά δεδνκέλα, κε 

απνηέιεζκα λα εθιακβάλνπλ πνιιά εξεζίζκαηα σο πην ερζξηθά ή επηζεηηθά απ‟ φηη 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη εκθαλίδνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθαηάιιειεο 

αληηδξάζεηο ζηηο δηαθσλίεο θαη ζηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο (Cook et al., 2010; Denham, 

Bassett, Zinnser & Wyatt, 2014). Δ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

ζηνρεχνπλ επνκέλσο ζηελ ζεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζε 

δηάθνξεο θνηλσληθά απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο (Smith, & Low, 2013). Παξάιιεια, ε 

ηθαλόηεηα θξηηηθήο ζθέςεο είλαη κηα δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηηξέπεη ζην παηδί λα ιακβάλεη απνθάζεηο, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζε ινγηθά θξηηήξηα. Δ θξηηηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη ινηπφλ ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ μεθάζαξεο 

αληίιεςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

εμάζθεζε ζηνλ απηνέιεγρν (Ashdown, & Brenard, 2012). Δ θξηηηθή ζθέςε επεξεάδεη 
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ζπλεπψο ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, θαζψο δηεπθνιχλεη 

ηελ επηινγή θνηλσληθά απνδεθηψλ αληηδξάζεσλ ζε αλάινγεο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη 

ην αληίζηξνθν.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε φηη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ε ιήςε ππεύζπλσλ απνθάζεσλ απαηηνχλ φρη κφλν εμαηνκηθεπκέλεο 

παξεκβάζεηο πάλσ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, θαζψο είλαη αλαγθαία ε 

αμηνπνίεζε πνιιψλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηαπηφρξνλα. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε ζε κηα ζχγθξνπζε, πηζαλφλ λα 

ρξεηαζηεί ην παηδί λα αλαπηχμεη θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

αληηδξάζεσλ ησλ άιισλ αηφκσλ, ηθαλφηεηα ιήςεο κηαο εζηθήο απφθαζεο, κε 

ελζπλαίζζεζε θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο θ.α. Βίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη κηα ζπλερφκελε αλαηξνθνδφηεζε θαη επαλάιεςε θαη ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεμηνηήησλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε θαηάθηεζε ησλ 

επφκελσλ (Denham, & Brown, 2010). ε θάζε πεξίπησζε, ε αλάπηπμή ηνπο ίζσο 

απαηηεί αξρηθά ηελ εμνηθείσζε κε πην εχθνιεο πξνθιήζεηο, φπσο κε ηε ζπλεξγαζία ή 

ηελ εμάζθεζε ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ ζελαξίσλ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ ζηαδηαθά ζε πην ζχλζεηα δεηήκαηα.  

Βηδηθά γηα ηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα πξνζθέξεηαη ηδαληθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ην θνηλσληθνδξακαηηθφ παηρλίδη, ην νπνίν απμάλεη ηηο επθαηξίεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη πξνάγεη ηελ πγηή θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή 

εμέιημή ηνπο, θαζψο επηηξέπεη, κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ηνπ ζεάηξνπ, λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα, λα δηαρεηξίδνληαη ζπγθξνχζεηο, λα αληηκεησπίδνπλ θφβνπο, λα 

εμαζθνχληαη ζηελ απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζήκαησλ ηνπο θαη λα πηνζεηνχλ λέεο 

αληηιήςεηο (Wright, Diener, & Kemp, 2013). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνηείλεηαη απφ 

πνιιά πξνγξάκκαηα ε ζαθήο δηδαζθαιία θαη ε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ πξφηππνπ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη ε ρξήζε νπηηθψλ εξεζηζκάησλ (π.ρ. 

αθηζψλ) κέζα ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο, ψζηε λα ππάξρεη κηα ζηαζεξή θαη ζπζηεκαηηθή 

ππελζχκηζε θαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη καζεηέο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

(Denham, Bassett, Zinnser & Wyatt, 2014; Smith, & Low, 2013).  
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11.2.4.5. Δλίζρπζε Απηνγλσζίαο- Απηνεθηίκεζεο 

Δ απηνγλσζία πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνπο Denham θαη Brown (2010), ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αμίεο 

θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Με ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηα 

αηζζήκαηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο γίλνληαη φιν θαη πην ζεκαληηθά θαη 

απνηεινχλ αηηία έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ, θαζηζηψληαο ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ηνπο 

θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο απηνεηθόλαο αθφκα πην αλαγθαίν (Denham, & 

Brown, 2010; Υαηδερξήζηνπ, 2015). Δ επεμεξγαζία ηζηνξηψλ θαη παξακπζηψλ είλαη 

κηα ζεκαληηθή ςπρνθνηλσληθή δηαδηθαζία γηα ηα παηδηά, εθφζνλ δηεπθνιχλεη ηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο θαη ζπκβάιεη 

ζηελ αλάπηπμε κηαο βαζχηεξεο απηνγλσζίαο (Fleer, & Hammer, 2013). Σα παηρλίδηα 

ξφισλ αληίζηνηρα, πνπ εκπεξηέρνπλ αλαζηνραζκφ θαη έλαλ θαληαζηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, κπνξεί λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο 

ζηελ εθηφλσζε ησλ ζθέςεψλ ηνπο (Kilgour, Reynaud, Northcote, & Shields, 2015). 

Ώληίζηνηρα, νη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνπλ  ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηξφπνπ έθθξαζήο ηνπο θαη ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο, κέζσ ησλ δηαθφξσλ 

πιηθψλ, αιιά θαη κέζσ ησλ αλαζηνραζηηθψλ θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα εκπιαθνχλ (Craft, Cremin, Hay, & Clack, 2014).  

   11.2.5. Σα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ είλαη πξνζηηή ζηνπο ζχγρξνλνπο επηζηήκνλεο κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

κεζφδσλ. ε απηέο, πεξηιακβάλνληαη ζπλήζσο ε άκεζε θαη ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε, νη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηα ηεζη αλάιεςεο ξφισλ 

(role-play test) θαη πνηθίιεο θνηλσληνκεηξηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Σα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα, σζηφζν, ε πην ζπρλά αμηνπνηεκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη νη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο (Gresham, 

2016). Σα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξγαιεία επηηξέπνπλ κηα αξθεηά 

αληηπξνζσπεπηηθή πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ππφ 

παξαηήξεζε πξνζψπνπ θαη αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζεσξνχληαη 

ζπρλφρξεζηα κέζα γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ γνληψλ θαη ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, θαζψο ε δηαπηζησκέλε 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο, ε επθνιία ζηε ρνξήγεζε θαη ζηε βαζκνινγία, ε 

απνπζία θφζηνπο (ζε ρξφλν θαη ζε ρξήκαηα), ιεηηνπξγνχλ ηδηαίηεξα επλντθά ζηελ 

πξνηίκεζή ηνπο. Βπηπιένλ, κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ επαλεηιεκκέλα ζε δηάθνξα 

πιαίζηα, απφ δηάθνξα πξφζσπα (π.ρ. απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο ή ηα ίδηα ηα 

παηδηά), γηα έλα επξχ θάζκα ζπκπεξηθνξψλ (Gresham, 2016).  

Γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ινηπφλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα κηα 

θιίκαθα ζπκπεξηθνξάο, γηα ηηο αξρηθέο θαη ηειηθέο κεηξήζεηο ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ (pre-post test). πγθεθξηκέλα, 

ην Βξσηεκαηνιφγην Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ (ΒΑΑ) ηνπ Godman (1997), πνπ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Teacher informant-report version of the 

Strengths and Difficulties Questionnaire- SDQ) είλαη έλα εξγαιείν αλίρλεπζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ παηδηψλ 4-16 εηψλ θαη δίλεη 

ζηνηρεία γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016). 

πσο παξαπέκπεη θαη ην ίδην ην φλνκα ηεο θιίκαθαο, ε αλαθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ παηδηψλ- πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο- εκπλέεη κεγαιχηεξε απνδνρή ησλ επξεκάησλ 

ζε φζνπο ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο, φρη κφλν γηα κηα 

θιηληθή, αιιά θαη κηα επξχηεξα ςπρνεθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζή ηνπο (Goodman, 1997; 

Μπίκπνπ-Νάθνλ, Κηνζένγινλ, & ηνγηαλλίδνπ, 2001). Σν ΒΑΑ, ζε ζρέζε κε άιια 

αληίζηνηρα εξεπλεηηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ε Λίζηα Πξνβιεκάησλ Παηδηθήο 

πκπεξηθνξάο, απνηειεί έλα εμίζνπ έγθπξν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο θαη θιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ, ελψ ε ζχληνκή κνξθή θαη ν 

γξήγνξνο ηξφπνο ζπκπιήξσζήο ηνπ, ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα εχρξεζην ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο (Bourdon, Goodman, Rae, Simpson, & Koretz, 2005; 

Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010; Klasen, 

Woerner, Wolke et al, 2000; Poulou, 2017).  

Πην εηδηθά, απνηειείηαη απφ 25 ζχληνκεο εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο επηιέγεηαη ε πην 

αληηπξνζσπεπηηθή απάληεζε γηα ηνλ εθάζηνηε καζεηή, ε νπνία είλαη δηαηππσκέλε ζε 

κνξθή θιίκαθαο Likert («Αελ ηζρχεη», «Εζρχεη θάπσο» «Εζρχεη ζίγνπξα»). Δ 

παξαγνληηθή δνκή ηνπ ΒΑΑ πεξηιακβάλεη πέληε ππνθαηεγνξίεο (κε πέληε εξσηήζεηο 

γηα θάζε θαηεγνξία), πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο/ ζπλαηζζεκαηηθέο 
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δπζθνιίεο, ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο/εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα/ απξνζεμία, ηηο ζρέζεηο θαη δπζθνιίεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηε 

ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Goodman, 1997; Humphrey, Kalambouka, 

Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010). Ώπηέο νη ππνθαηεγνξίεο αλαινγνχλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ησλ αηνκηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνηίζεηαη λα 

κεηξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν (Goodman, 1997; Humphrey, Kalambouka, 

Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010; Poulou, 2017). Δ βαζκνινγία ησλ 

ζπλνιηθψλ δπζθνιηψλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ ππνθαηεγνξηψλ 

ησλ πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο (φισλ δειαδή, εθηφο απφ ηελ θιίκαθα ηεο ζεηηθήο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο), ελψ παξάιιεια αθνινπζεί θαη έλα παξάξηεκα, ζην νπνίν 

αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν ε επίδξαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπζθνιηψλ, ε δηάξθεηα 

παξνπζίαο ηνπο, ε θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία θαη ε επηβάξπλζε ησλ άιισλ απφ απηέο 

(Goodman, 1997;).  

Δ βαζκνινγία ηεο θάζε θαηεγνξίαο θπκαίλεηε απφ 0-10 θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

απφ 0-40, ελψ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο φζν πςειφηεξε βαζκνινγία ζπγθεληξψλεηαη 

ηφζν κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο εκθαλίδεη ην παηδί. Μηα ζπλνιηθή βαζκνινγία άλσ ησλ 

16 βαζκψλ πξέπεη λα απνηειεί αηηία πξνβιεκαηηζκνχ θαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο ή 

θαη παξέκβαζεο (Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 

2010). Σέινο, σο θιίκαθα, έρεη απφ ηθαλνπνηεηηθέο έσο θαη θαιέο ςπρνκεηξηθέο 

ηδηφηεηεο, κε δεδνκέλα λα ζηεξίδνπλ ηφζν ηελ εγθπξφηεηα φζν θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

(Barlow, Wigelsworth et al., 2016). πγθεθξηκέλα, ε αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο ηεο 

ζπλέπεηάο εκθαλίδεη δείθηε Cronbach‟s α: 0.61-0.87 (0, 74 γηα ηε δηαηαξαρή 

ζπλαηζζήκαηνο, 0,79 γηα ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, 0,83 γηα ηε δηάζπαζε θ 0.58 γηα ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο) θαη ε αμηνπηζηία ησλ επαλαιεπηηθψλ κεηξήζεσλ 

(test-retest) r= 0.61-0.80, ελψ ε εγθπξφηεηά ηεο έρεη ηεθκεξησζεί κέζσ αλάιπζεο 

παξαγφλησλ, ζε ζπλάξηεζε κε άιια ζπλαθή θαζηεξσκέλα εξγαιεία (Godman, 1997; 

Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016; Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, 

Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010; Poulou, 2017).  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε δαζθάια γεληθήο αγσγήο θιήζεθε λα αμηνινγήζεη 

εκπεηξηθά ηε ζπκπεξηθνξά θάζε παηδηνχ ηεο ηάμεο, ζπκπιεξψλνληαο ην 

Βξσηεκαηνιφγην Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ έξεπλα. Έηζη 

ινηπφλ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά αξρέο Οθηψβξε (pre test) θαη ζην ηέινο 
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ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηέιε ΜαΎνπ (post test), πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παηδηψλ θαη λα εμεηαζηεί ε χπαξμε βειηίσζεο κεηαμχ ησλ 

αξρηθψλ θαη ηειηθψλ κέζσλ φξσλ ηνπο. Χο εξγαιείν, θάλεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, θαζψο ιφγσ ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο αδπλακίαο αλάγλσζεο 

θαη γξαθήο ηνπο, δελ ζα ήηαλ εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην άιιν εξγαιείν, φπσο 

γηα παξάδεηγκα θάπνηα θιίκαθα απηναλαθνξάο. Παξάιιεια, επεξεάζηεθε ε επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη απφ ηηο ζπλαθείο έξεπλεο, θαζψο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιε ζπρλφηεηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξνπζίαο πξνβιεκάησλ 

ςπρηθήο πγείαο θαη επξχηεξσλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

δπζθνιηψλ, φπσο θαη ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ 

ηνπ εθάζηνηε δείγκαηνο (Cefai, Ferrario, Cavioni, Carter, & Grech, 2014). Βηδηθά ζηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο έρεη πξνηηκεζεί απφ 

αξθεηνχο εξεπλεηέο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο εηθφλαο ησλ καζεηψλ πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε (pre-post test). Βλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη έρεη αμηνπνηεζεί 

απφ ηνπο Humphrey, Barlow, Wigelsworth θαη ζπλεξγάηεο (2016) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλάο ηνπο, ειηθίαο 7-9 εηψλ, απφ 

ηνπο Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, Lennie θαη Farrell (2010) γηα 

παηδηά ειηθίαο 6-11 εηψλ, απφ ηνπο Cefai, Ferrario, Cavioni, Carter, θαη Grech (2014) 

γηα παηδηά 6-10 εηψλ θαη απφ ηνπο Wigelsworth, Humphrey θαη Lendrum (2012) ζε 

παηδηά 11-13 εηψλ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ελφο πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο απφ ηελ θάζε εξεπλεηηθή νκάδα.  

Οη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, παξ‟ φηη έρνπλ πνιιά πξνηεξήκαηα, 

εκθαλίδνπλ θαη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Καηαξρήλ, σο εξεπλεηηθά εξγαιεία δελ 

είλαη αξθεηά «επαίζζεηα» ψζηε λα εληνπίδνπλ βξαρχρξνλεο αιιαγέο θαη ιεπηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη δελ είλαη 

εθηθηή ε επαλεηιεκκέλε ρξήζε ηνπο ζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα (Gresham, 

2016). Γη‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνηείλεη ν  Gresham (2016) ηελ ρξήζε ηεο άκεζεο 

θαη ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο ηεο αληαπφθξηζεο ησλ παηδηψλ ζηελ παξέκβαζε πνπ 

δηεξεπλάηαη. Παξάιιεια, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο δελ πξνζθέξνπλ πάληα αθξηβή ζηνηρεία, θαζψο δελ απνηεινχλ άκεζεο 

κεηξήζεηο ηεο ίδηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαηαγξαθέο ηεο αληίιεςεο ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ θιίκαθα γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εξεπλεηηθνχ 



ειίδα 109 απφ 376 

 

ππνθεηκέλνπ. Βπνκέλσο, γηα λα απμεζεί ν βαζκφο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο κηαο 

παξέκβαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ζεσξείηαη θαη πάιη σο πην αληηθεηκεληθή 

κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ 

(Gresham, 2016).  

Βηδηθφηεξα, ε επαγσγηθή θαη επέιηθηε θχζε ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ απαληήζεσλ ή ησλ παξαηεξήζεσλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ θαη επλνεί ηελ απφθηεζε πην ιεπηνκεξψλ πεξηγξαθψλ θαη 

εμεγήζεσλ απφ ηηο εκπεηξίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο πνπ ζπιιέγνληαη 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008; Creswell, 2011). Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά 

ζηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα, νη δηάθνξεο κεηξήζεηο κπνξεί λα αλαδείμνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζε ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά ρσξίο πνηνηηθά ζηνηρεία δε ζα ήηαλ εχθνιε ε αλαγλψξηζε ησλ 

εηδηθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξέκβαζεο πνπ ήηαλ ή δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθά  θαη ηελ 

αλάινγε αηηηνινγία ηνπο (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Έηζη, πέξα απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην Απζθνιηψλ θαη Απλαηνηήησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε 

θαη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ζπλεληεχμεηο, κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ 

εθπαηδεπκέλε παξαηεξήηξηα, απφ ηελ εξεπλήηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ ζπλέληεπμε 

είρε ηε κνξθή εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, θαζψο ππήξραλ 14 πξνθαζνξηζκέλεο 

εξσηήζεηο, ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ θαη γεληθφηεξα ππήξρε ην 

πεξηζψξην επειημίαο ζηε ζεηξά θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη δπλαηή ε εκβάζπλζε ησλ ιεγφκελσλ ή λα είλαη εθηθηέο νη εξσηήζεηο 

δηαζαθήληζεο (Παπαλαζηαζίνπ, & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Οη πξνθαζνξηζκέλεο 

εξσηήζεηο θάιππηαλ πάλησο πιεζψξεο δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ-ζηφρσλ ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί ε αξρηθή θαη ηειηθή εηθφλα ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ, ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.   

Βπηπιένλ, φπσο θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Meyers, Tobin, Huber, Conway, & Shelvin, 

2015), ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θιείδεο παξαηήξεζεο, πνπ ζπκπιεξψλνληαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο. Οη θιείδεο παξαηήξεζεο ή αιιηψο ηα 

εκεξνιφγην αλαθνξάο, ζρεδηάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ζπκπιεξσλφηαλ απφ 

ηελ εθπαηδεπκέλε παξαηεξήηξηα, γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο 
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αληηθεηκεληθφηεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ θαηαγξαθψλ (Παπαλαζηαζίνπ, & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Σν εκεξνιφγην είρε επνκέλσο ηε κνξθή ιίζηαο παξαηήξεζεο 

θαη ιεηηνπξγνχζε σο εκεξνιφγην αλαζηνραζκνχ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ 

θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο εμέιημεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζρεηηθά κε  ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, φπσο θαη ηεο επξχηεξεο 

αληαπφθξηζήο ησλ καζεηψλ. Σν πξψην ζθέινο ηεο θιείδαο, πνπ απνηεινχληαλ απφ 8 

δειψζεηο, ζηηο νπνίεο επέιεγε ε παξαηεξήηξηα ηελ απάληεζε απφ ηελ θιίκαθα Likert 

πνπ αληηπξνζψπεπε πεξηζζφηεξν ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε, εμππεξεηνχζε γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο πξνζήισζεο, ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, ηνπ επίπεδνπ ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο, ηεο αλάγθεο 

αλαηξνδφηεζεο θαη ελζάξξπλζεο θαη ηεο δπζιεηηνπξγηθήο ή παξνξκεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Σαπηφρξνλα, ππήξρε ην πεξηζψξην ζρνιίσλ θάησ απφ 

θάζε δήισζε, ζε πεξίπησζε πνπ ήζειε ε παξαηεξήηξηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη 

θάπνην ζρφιην (π.ρ. ζηε δήισζε «Αεκηνπξγείηαη έληαζε ή αλαζηάησζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο;», κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί πην αλαιπηηθά πνηνο/πνηνη 

καζεηέο ηελ πξνθαινχλ, γηα πνην ιφγν θιπ.).  

Σν δεχηεξν ζθέινο, ήηαλ εθείλν ηεο ειεχζεξεο παξαηήξεζεο, πνπ απνζθνπνχζε ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο ηνπ 

παξακπζηνχ, ηνπ επξχηεξνπ θιίκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζπδήηεζεο θαη 

νπνηαζδήπνηε ζεκαληηθήο παξαηήξεζεο, πνπ θξίλνληαλ ζθφπηκν λα θαηαγξαθεί. 

ΐαζηθφο ζηφρνο ησλ εκεξνινγίσλ ήηαλ ε απφθηεζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φρη κφλν θαηά ηελ έλαξμε 

θαη ιήμε ηνπ θαη ε ζπγθέληξσζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

ηνπ θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ. Χο επηπιένλ αλαηξνθνδφηεζε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιεηηνπξγνχζαλ θαη θφξκεο αμηνιφγεζεο ησλ 

παξακπζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο, ζηηο νπνίεο επέιεγαλ πνην 

πξφζσπν (ραξνχκελν- αδηάθνξν- ιππεκέλν) αληηπξνζψπεπε θαιχηεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηάζεζή ηνπο απέλαληη ζην εθάζηνηε παξακχζη θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ζπλφδεπαλ, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο.  

11.2.6. Δγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ 

Δ δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ κηαο έξεπλαο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ ηήξεζε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ εξεπλεηηθήο ζπλέπεηαο θαη 
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κέζσ ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008; Creswell, 2011). Πην εηδηθά, ε έλλνηα ηεο 

αμηνπηζηίαο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ χπαξμε αιεζηλψλ θαη άμηαο εκπηζηνζχλεο 

απνηειεζκάησλ, πνπ αλαπαξηζηνχλ δειαδή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη βαζίδνληαη ζηελ 

πςειή πνηφηεηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

(Creswell, 2011). Δ πξψηε κεζνδνινγηθή ζηξαηεγηθή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, είλαη ε «ηξηγσλνπνίεζεο» ησλ κεζφδσλ. Με ηελ 

ηξηγσλνπνίεζε κεζφδσλ λνείηαη ν ζπλδπαζκφο ηνπιάρηζηνλ δπν δηαθνξεηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2008; Creswell, 2011). Γηα ην ιφγν απηφ, αμηνπνηήζεθε ηφζν ε ζπλέληεπμε 

φζν θαη ε παξαηήξεζε γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

ζηνηρείσλ (Robson, 2007). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Μάγν (2005), ν ζπλδπαζκφο 

ζπλέληεπμεο θαη παξαηήξεζεο είλαη κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο κνξθέο 

ηξηγσλνπνίεζεο, θαζψο ειέγρεηαη αθελφο ην πεξηερφκελν ηεο ζπλέληεπμεο κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο, αθεηέξνπ δηεηζδχεη ν εξεπλεηήο ζηε ζπλέληεπμε πέξα απφ ηα φξηα ηεο 

εμσηεξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε πεξηζζφηεξν εζσηεξηθέο πηπρέο ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ. Παξάιιεια, ε ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Απζθνιηψλ θαη Απλαηνηήησλ, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε 

ζπγθέληξσζε πην αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ. Βηδηθά ν ζπλδπαζκφο πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

θάζε κεζφδνπ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2008; Creswell, 2011). 

Δ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο ζηεξίρηεθε σζηφζν θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

επηπιένλ ε αληίζηνηρε θαηάξηηζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο ηεο έξεπλαο, κέζσ 

ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θαηάιιεισλ ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θαη αθαδεκατθψλ 

καζεκάησλ εηδηθήο αγσγήο, πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ώθφκα, ππήξμε θαη ε αξκφδνπζα ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο 

δαζθάιαο γεληθήο αγσγήο θαη ησλ ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ (ζεαηξηθήο αγσγήο, 

θπζηθήο αγσγήο, κνπζηθήο θαη εηθαζηηθψλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε 

ζπλεξγαζία, αιιά θαη ε πηζαλή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε κηα κειινληηθή 

ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα. Πνιχ ζεκαληηθή θξίζεθε επίζεο ε παξνπζία θαη ε 
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εθπαίδεπζε ηεο παξαηεξήηξηαο, πνπ ήηαλ παξνχζα ζε φιεο ηηο ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζπκπιήξσλε ηηο θιείδεο παξαηήξεζεο. Δ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφο ήηαλ 

θνηηήηξηα κεηαπηπρηαθνχ εηδηθήο αγσγήο, πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ηελ πξαθηηθή ηεο 

άζθεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Κξίζεθε σο ην θαηάιιειν άηνκν, κε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ πξνυπάξρνλ ππφβαζξν, γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο 

θιείδαο παξαηήξεζεο. Βπίζεο, ε παξνπζία θαη αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηα παηδηά, εληφο 

θαη εθηφο ηάμεο (π.ρ. ζηα δηαιείκκαηα), νδήγεζε ζηελ πξνηίκεζή ηεο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα σο ην δεχηεξν πξφζσπν απφ ην νπνίν έγηλε ε ζπλέληεπμε ζηελ αξρή θαη 

ζην ηέινο ηεο έξεπλαο. Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη θαλέλα απφ 

ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία δελ ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο ηα 

άηνκα πνπ ζπλέιεμαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ είραλ θάπνην φθεινο απφ ηελ 

αλάδεημε ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ζηνλ βαζκφ 

γεληθεπζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ζε αλάινγνπο πιεζπζκνχο, απηή ππνζηεξίδεηαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα κέζσ ηεο ιεπηνκεξήο πεξηγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

επξεκάησλ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008; Creswell, 2011). Βπηπιένλ, νη 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο θαη πξφιεςεο επηιέρζεθαλ, 

θαζψο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο, ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ελφο ηππηθνχ 

ζρνιείνπ, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ κειεηεζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηνκέα (Guerin, 2014; Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 2013; Vitalaki, 

Kourkoutas, & Hart, 2018). Σα απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ζπλεπψο δπλαηφλ λα δηαζηαπξσζνχλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ, δηαζθαιίδνληαο έηζη 

κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία (Cefai, Ferrario, Cavioni, Carter, & Grech, 

2014; Humphrey, Barlow, Wigelsworth et al., 2016; Humphrey, Kalambouka, 

Wigelsworth, Lendrum, Lennie, & Farrell, 2010 Wigelsworth, Humphrey, & 

Lendrum, 2012). Παξάιιεια, φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη νη κέζνδνη πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ ζπλδένληαη µε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ην 

πιαίζην θσδηθνπνίεζεο µε ην νπνίν αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο, ελέρεη θάπνηνπο 
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πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ θαζνιηθή γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο (Παπαλαζηαζίνπ &Παπαλαζηαζίνπ, 2005). 

11.3. Ζζηθή θαη Γενληνινγία ηεο έξεπλαο 

Έλα απφ ηα πξσηεχνληα δεηήκαηα κηαο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο είλαη ε νπζηαζηηθή 

γλψζε θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη 

ηηο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο (Παπαλαζηαζίνπ &Παπαλαζηαζίνπ, 2014). Δ δηαζθάιηζε 

ηεο εζεινληηθήο θαη ζπλεηδεηήο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ, ε δπλαηφηεηα 

απνρψξεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο έξεπλαο, ε εγγχεζε γηα αλσλπκία θαη 

εκπηζηεπηηθή θαη δηαθξηηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζπλεπψο κείδνλα ζηνηρεία 

ηεο έξεπλαο (Cohen, Manion, & Morrison, 2008; Creswell, 2011). Βηδηθά ε ζπκκεηνρή 

παηδηψλ ζε κηα έξεπλα ζπλεπάγεη ηελ ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπ 

παηδηνχ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Παξάιιεια, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο ζε έλα ζρνιηθφ πιαίζην θαζηζηά αλαγθαία ηε ιήςε άδεηαο θαη ζπγθαηάζεζεο 

θαη απφ ην δηεπζπληή/δηεπζχληξηα ηεο κνλάδαο (Παπαλαζηαζίνπ &Παπαλαζηαζίνπ, 

2014). Έηζη, έγηλε ζε κηα πξψηε θάζε κηα ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηε δηεπζχληξηα 

γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηεο, ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία θιπ., ε νπνία ζπκπιήξσζε κηα θφξκα ζπγθαηάζεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο. 

Έπεηηα αθνινχζεζε κηα αλάινγε ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο, φπνπ αλαθέξζεθε ην ζέκα 

θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ε ζπκβνιή ηνπο ζε απηή, ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο θαη 

ε απφιπηε αλσλπκία ηεο ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Πξάγκαηη, ηα ίδηα 

ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, αμηνπνηήζεθαλ κε δηαθξηηηθφηεηα θαη ζχλεζε, θαζψο 

γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη αλσλπκία ησλ καζεηψλ, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νλφκαηα νη εηδηθφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. δαζθάια γεληθήο αγσγήο, εθπαηδεπηηθφο ζεαηξηθήο αγσγήο) 

ή νη ζνβαξέο δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο ησλ παηδηψλ (π.ρ. παηδί κε ΑΏΦ) θαη φπνπ 

θξίλνληαλ αλαγθαία αληηθαηαζηάζεθαλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζηνηρεία κε πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία (Wood, & Warin, 2014). Βπηπιένλ, ε εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

έγηλε κε ηε θχιαμε ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα αζθαιέο κέξνο, ζην νπνίν είρε πξφζβαζε 

κφλν ε εξεπλήηξηα.  
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12. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εληαμηαθνύ πξόγξακκα παξέκβαζεο ζε 

αηνκηθό/ νκαδηθό θαη ζπζηεκηθό επίπεδν 

12.1. Ζ Φηινζνθία ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δ θηινζνθία ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη επεξεαζηεί απφ ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο, ηελ εληαμηαθή-ζπκπεξηιεπηηθή πξνζέγγηζε, ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε θαη ηε βησκαηηθή 

κάζεζε, πάλσ ζηηο νπνίεο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εληαμηαθή πξνζέγγηζε πξνάγεη ηε θνίηεζε φισλ ησλ καζεηψλ, κε 

θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηηο γεληθέο ηάμεηο, φπνπ δηδάζθνληαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο –θαη αλ θξίλεηαη απαξαίηεην εηδηθήο- αγσγήο (Hornby, 2015; 

ηαζηλφο, 2013). Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ κε ΒΒΏ επηθεληξψλνληαη νη 

δηδαθηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, κέζα απφ εζηηαζκέλα 

πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο θαη εμαηνκίθεπζεο, πνπ ζπλππνινγίδνπλ φιεο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο, δπζθνιίεο, αιιά θαη δπλαηφηεηέο ηνπο, ρσξίο λα εζηηάδνπλ φκσο 

απνθιεηζηηθά ζηνπο καζεηέο κε ΒΒΏ, σο κηα ηδηαίηεξε κνλάδα, θαζψο απεπζχλνληαη 

ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο (Κνπξθνχηαο, 2017; Sailor, McCart, & Choi, 2018).  

Μηα δηαθνξεηηθή, αιιά αιιειέλδεηε δηάζηαζε κε απηήλ ηεο εληαμηαθήο πξννπηηθήο, 

φζνλ αθνξά ζηε θηινζνθία ηνπ παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη εθείλε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξν επηδηψθεηαη ε 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, ηφζν πην νκαιή 

είλαη ζπλήζσο ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε ΒΒΏ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (Pitzer, & Skinner, 2016; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018). Πην εηδηθά, 

νη εζηηαζκέλεο ζηελ ςπρηθή ελδπλάκσζε/αλζεθηηθφηεηα παξεκβάζεηο απνζθνπνχλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ, θαζψο θαη απηψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά (π.ρ. νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο), 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζρνιηθή ηνπο 

θαζεκεξηλφηεηα (Κνπξθνχηαο, 2017; Μαηζφπνπινο, 2011).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, θεληξηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, πνπ εμειίρζεθε κέζα απφ 

ηηο έξεπλεο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ησλ θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απηνξξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, ηελ εθηίκεζε θαη αλαγλψξηζε 
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ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ, ηε ιήςε ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη ηελ 

επνηθνδνκεηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ (Durlak, 

Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011).  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

θαη ηελ επηθξάηεζε κηαο εληαμηαθή ζρνιηθήο θηινζνθίαο πξνάγνληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη απφ πνιιά παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα βησκαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο κάζεζε (Vitalaki, Kourkoutas & Hart, 2017). πλήζσο, ε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζπλδπάδεηαη δειαδή κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ηελ αιιαγή ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε έληαμε θαη ζπκπεξίιεςε φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ (White, 

Moore, & Anderson, 2017). ηελ νπζία, απηφ πνπ θαζηζηά ηε βησκαηηθή κάζεζε 

ηφζν ζεκαληηθή ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα είλαη φηη επλνεί ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, κέζσ ηεο πνιχπιεπξεο βίσζεο ηνπ ππφ 

δηεξεχλεζε δεηήκαηνο, πνπ πξνζεγγίδεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, ελψ δηεπθνιχλεη παξάιιεια ηελ θαιχηεξε απηνγλσζία, ιφγσ ηεο 

ελεξγεηηθήο εκπινθήο ησλ παηδηψλ ζην ζχλνιν ησλ δπλακηθψλ ζρέζεσλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ 

εθδειψλνληαη (Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018).  

Λακβάλνληαο επνκέλσο ζνβαξά ππφςε ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ησλ παηδαγσγηθψλ 

θαη ςπρνθνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, δηακνξθψζεθε ε θηινζνθία ηνπ πηινηηθνχ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε βειηίσζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ησλ καζεηψλ πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

ε θαιχηεξε έληαμε ησλ καζεηψλ κε ΒΒΏ, ζηα πιαίζηα ελφο ζεηηθνχ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

12.2. ρεδηαζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Με βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ν ζρεδηαζκφο ελφο  

Πξνγξάκκαηνο ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηνπο ηνκείο 

ζηφρνπο θαη ζηηο δξάζεηο νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ. 
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   12.2.1. Σνκείο- ηόρνη Πξνγξακκάησλ Παξέκβαζεο 

Οη ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπλ ζπλήζσο ηα πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο 

αλάπηπμεο ησλ καζεηέο, κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο, 

είλαη θαηαξρήλ ε αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο αίζζεζεο εαπηνχ, ηεο 

ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ θαη απηψλ ησλ άιισλ 

αηφκσλ, ε επίγλσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη νξίσλ, φπσο θαη απηψλ 

ησλ άιισλ (Jones, & Doolittle, 2017). Ώπνβιέπνπλ επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο αληίιεςεο, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο νπηηθήο 

ηνπο (McBride, Chung, & Robertson, 2016). Βμίζνπ ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε 

ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλφηεηαο, ηεο θξηηηθήο θαη αλαιπηηθήο 

ζθέςεο, ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ηεο ππεχζπλεο ιήςεο απνθάζεσλ, κέζσ ηεο απνηίκεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ 

(Smith, & Low, 2013). ηα πιαίζηα απηά, ιεηηνπξγνχλ ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθά ε 

αλάπηπμε ηνπ απηνειέγρνπ, ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ (Guerin, 2014). Δ 

αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ δηεπθνιχλνληαη ηδηαίηεξα κέζσ ηεο  

απηνέθθξαζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο, 

ηεο δηαπξνζσπηθήο ζπλδηαιιαγήο, ηεο ππνζηήξημεο ησλ επηινγψλ ηνπο, φπσο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ θαη ζηφρσλ ηνπο (Ashdown, & Brenard, 2012).  

Κεληξηθή ζέζε ζε φια ηα πξνγξάκκαηα θνηλσλνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, έρνπλ 

επίζεο νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ακνηβαίεο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ηε ζπληξνθηθφηεηα, ηελ 

αλαδήηεζε θαη παξνρή βνήζεηαο, ηε ζπλεξγαζία, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε  θνηλέο 

θαη απνδεθηέο δξάζεηο, ζηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο ζνβαξέο δπζθνιίεο νη 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Denham, & Brown, 2010). Έηζη ινηπφλ, νη 

ηνκείο- ζηφρνη ζπλδένληαη κε ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη θπξίσο ηελ ςπρηθή 

ελδπλάκσζε φισλ ησλ καζεηψλ θαη εηδηθά φζσλ εκθαλίδνπλ «ειιείκκαηα» 

(Ashdown, & Brenard, 2012). Βπηδηψθεηαη δειαδή, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ, ε 

ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ αλάπηπμε, εμέιημε θαη γελίθεπζε ησλ θξίζηκσλ 

απηψλ δεμηνηήησλ, αιιά θπξίσο απηψλ κε ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ή 

θαζπζηεξήζεηο (Κνπξθνχηαο, 2011). ηε ζεσξεηηθή βάζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 
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βξίζθεηαη ζπλεπψο ε ελίζρπζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ, δηαπξνζσπηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα θιίκα 

ζπλαίλεζεο, αιιειναπνδνρήο θαη ζπλεξγαζίαο (Κνπξθνχηαο, 2017). 

   12.2.2. Γξάζεηο Πξνγξακκάησλ Παξέκβαζεο 

ηηο Γξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

αμηνπνηνχληαη ζπρλά αηνκηθά θαη νκαδηθά παηρλίδηα κάζεζεο. Σα παηρλίδηα κάζεζεο, 

επηηξέπνπλ ηε κειέηε ησλ ζπκπεξηθνξψλ κε ηε κνξθή παηρληδηνχ, κέζα ζε έλα 

αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (Woolf, 2013). Έηζη ζπκβάινπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε κέινπο 

ηεο νκάδαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηνπο άιινπο, ζηελ επαθή κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, θαζψο ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηεο 

θαηάιιειεο απφθξηζήο ηνπο ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ (Kilgour, Reynaud, 

Northcote, & Shields, 2015; Woolf, 2013). Σα παηρλίδηα κάζεζεο, εθπαηδεχνπλ 

επίζεο ηα παηδηά ζην λα αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθά ηηο δηαθσλίεο ηνπο θαη λα 

ιακβάλνπλ ππεχζπλεο απνθάζεηο, λα παξαηεξνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαη -αλ 

ρξεηάδεηαη- λα αιιάδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Kilgour, 

Reynaud, Northcote, & Shields, 2015). Αεκηνπξγνχλ επνκέλσο επθαηξίεο εμάζθεζεο 

ησλ νκαδηθψλ δηεξγαζηψλ θαη δεμηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

αλαγλψξηζε, ε πηνζέηεζε θαη γελίθεπζή ηνπο θαη ζε άιια πιαίζηα (Anyon, Nicotera, 

& Veeh, 2016). ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια, απνηεινχλ ινηπφλ ηζρπξά 

ςπρνθνηλσληθά εξγαιεία, θαζψο επεθηείλνπλ θαη εληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ θαη πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο σξίκαλζε (Woolf, 2013). Έηζη, 

παξαηεξείηαη ζπρλά ε ρξήζε ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη εηθαζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθά φηαλ ππάξρεη καζεηήο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ 

νκάδα, ηα νπνία απνηεινχλ ζεηηθά δηακεζνιαβεηηθά εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ησλ 

γισζζηθψλ, επηθνηλσληαθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο 

(Kilgour, Reynaud, Northcote, & Shields, 2015). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιιά πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

αμηνπνηνχλ ζεαηξηθέο δξάζεηο σο κέζν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο, φπσο ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα εξγαιείν ηνπ ηηο δξακαηηθέο ηερληθέο θαη 

εηδηθά ηα παηρλίδηα ξφισλ (Brown, 2017; Κνπξεηδήο, 2008). ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπο ζεσξείηαη φηη φιεο νη ηερληθέο είλαη βησκαηηθέο θαη νη καζεηέο έρνπλ 
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πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ θαληαζηηθφ θφζκν πνπ δεκηνπξγνχλ, γεγνλφο πνπ ηνπο 

δίλεη ηελ επθαηξία πεηξακαηηζκνχ ζε ιχζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, αλάινγα κε ην 

ζελάξην θαη ηε βνχιεζή ηνπο (Γαιάλε, 2010). ε απηφλ ηνλ ζεαηξηθφ θφζκν 

απνπζηάδνπλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο ιαλζαζκέλεο επηινγήο, θαζψο βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηνπ καζεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο ν άθνβνο πεηξακαηηζκφο, ε βησκαηηθή 

κάζεζε θαη ε απηελέξγεηα (παλάθε, 2016). Δ ζπλήζεο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

αζθήζεηο θαη παηρλίδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο 

θαη αλζεθηηθφηεηαο, ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζηε δηδαζθαιία 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο, ζπκπεξηθνξάο θαη απηνξξχζκηζεο, φπσο θαη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο επράξηζηεο θαη δεκηνπξγηθήο αηκφζθαηξαο (Brown, 2017). 

Βπνκέλσο, ζηε ζρνιηθή ηάμε γίλεηαη έλα είδνο ζεαηξηθνχ δηαιφγνπ, κε 

πξσηαγσληζηέο – ήξσεο ηεο ηζηνξίαο ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζηνλ νπνίν 

δνθηκάδνληαη εκπεηξίεο, ζελάξηα, ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο θαη κνηξάδνληαη κέζσ ηνπ 

θνηλνχ βηψκαηνο, δεκηνπξγψληαο αιιειεγγχε, ζπλεξγαζία, ελζπλαίζζεζε θαη κία 

αίζζεζε ελδπλάκσζεο (Köksal Akyol, 2018). 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη αγσγήο, ζπληζηνχλ νη εηθαζηηθέο 

δξάζεηο. Γεληθφηεξα, ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Βηθαζηηθψλ ζην ∆εµνηηθφ, 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ΑΒΠΠ-ΏΠ,  είλαη λα έξζνπλ  νη καζεηέο ζε επαθή κε ηηο 

Βηθαζηηθέο Σέρλεο, λα εµβαζχλνπλ ζε απηέο θαη λα δηαζθεδάζνπλ κέζσ ηεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηεξεπλεηηθψλ δξάζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο έξγσλ, αιιά θαη 

µέζσ ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηέρλεο θαη ηεο πξνζθνξάο 

ηεο ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Τπνπξγείν Παηδείαο - ΠΕ, 2004). 

Παξάιιεια, νη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαηήξεζεο, ηεο αλαθάιπςεο, ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηε ρξήζε απιψλ πιηθψλ γηα δεκηνπξγία εηθαζηηθψλ 

έξγσλ, ηα νπνία ζα εθθξάδνπλ θαη ζα κεηαβηβάδνπλ µε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ηηο 

απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα βηψµαηά ηνπο (Craft, Cremin, Hay, & Clack, 2014; 

Τπνπξγείν Παηδείαο - ΠΕ, 2004).  

Πξάγκαηη, ν εηθαζηηθφο ηξφπνο έθθξαζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά γηα 

εθείλνπο ηνπο καζεηέο, πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ιεθηηθή έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπο, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηελ 
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αλάπηπμε ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ηνπο (Craft, Cremin, Hay, & Clack, 2014).πσο 

ππνζηεξίδεη θαη ε Malchiodi (2009), ε νπηηθή ζθέςε ησλ αλζξψπσλ είλαη κηα 

ηθαλφηεηα, πνπ επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, κέζσ ησλ εηθφλσλ. Έηζη, εληζρχεηαη κέζσ ηεο νπηηθήο 

γιψζζαο ε επηθνηλσλία ηδεψλ, λνεκάησλ, πιεξνθνξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κε 

ηδηαίηεξα κέζα, ηα νπνία δελ είλαη εχθνιν λα κηκεζεί θαλέλα άιιν ζχζηεκα 

ζπκβφισλ (Craft, Cremin, Hay, & Clack, 2014). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη 

εηθαζηηθέο ηέρλεο έρνπλ κάιηζηα μεθηλήζεη λα αμηνπνηνχληαη θαη κε ζεξαπεπηηθφ 

ραξαθηήξα, θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδεημε θαη έθθξαζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ ησλ αλζξψπσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο 

ςπρήο θαη ηελ λνεκαηνδφηεζε πνιιψλ πιεπξψλ ηεο δσήο ηνπο (McDonald, & StJ 

Drey, 2018). 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ αθελφο σο ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάπηπμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο θάζε 

παηδηνχ μερσξηζηά θαη αθεηέξνπ ηε δηεχξπλζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο θφζκνπ θαη 

ηελ εμηζνξξφπεζή ηνπο κε ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ (Ρήγα, 2008). ε απηέο, ην 

ζψκα θαη ε θίλεζή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δηακεζνιαβεηηθφ κέζν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη σο νιφηεηα, 

θαζψο ππνζηεξίδεηαη ε εληαία ιεηηνπξγία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ θηλεηηθψλ, 

πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ (Γαξάγθαο, 2011). Δ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα πξνβάιιεη δειαδή ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

θηλεηηθφηεηα, ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηε λφεζε θαη εληζρχεη ηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ παηδηνχ (Bush, Alkon, Obradovic, Stamperdahl, & Thomas Boyce, 2011). Γη‟ 

απηφ, επηδηψθεηαη ε νξγάλσζε ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξία ηνπ παηδηνχ, κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αλαθάιπςε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ θφζκνπ πνπ ην 

πεξηβάιιεη, ζηνηρεία πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε έλα πξφγξακκα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (Γimmer, 2007).  

Ώληίζηνηρα, θαη ζηηο κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζεγγίδεηαη ην παηδί ζαλ 

ζχλνιν (ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ, ςπρηθφ), εληζρχνληαο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο, θαζψο αμηνπνηεί κηα γιψζζα επηθνηλσλίαο κε ιεθηηθή, εθείλε ησλ ήρσλ, 

πνπ ηνπ επηηξέπεη λα εθθξάδεη ηηο δηθέο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο (Ρέηζηνπ, 

2011). Σα κνπζηθά παηρλίδηα δξάζεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα αθνχζνπλ, 
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λα βηψζνπλ, λα αηζζαλζνχλ, λα απηνζρεδηάζνπλ θαη λα ζπλδεκηνπξγήζνπλ, ελψ 

παξάιιεια αλαπηχζζνπλ πνιχπιεπξεο δεμηφηεηεο (Θενδσξάθε, 2011). Δ κνπζηθή, 

καδί κε ηελ θίλεζε θαη ηνλ ρνξφ, κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ινηπφλ έλα θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ δφκεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ καζεηψλ, αλαπηχζζνληαο ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο (Θενδσξάθε, 2011; 

Παπαληθνιάνπ, 2009). Παξάιιεια, κέζα απφ ηηο νκαδηθέο δξάζεηο, δεκηνπξγνχλ ηηο 

θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία, γηα ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ, φπσο θαη γηα απηνπεηζαξρία θαη απηνξξχζκηζε (Θενδσξάθε, 2011).  

Οη κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ επνκέλσο ηα παηδηά λα σξηκάδνπλ 

ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη γλσζηηθά, ελψ ελζαξξχλνπλ θαη ηε 

ραξνχκελε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Θενδσξάθε, 2011; Ρέηζηνπ, 2011). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάζακε έλα  Πξόγξακκα Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

Αγσγήο, κε ζηόρν ηελ πξόιεςε θαη ηελ παξέκβαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ αλάινγσλ 

δεμηνηήησλ. Εδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πην ειθπζηηθφ θαη λα θηλεηνπνηεί ηα παηδηά 

ζηε ζπκκεηνρή, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηδαγκέλσλ δεμηνηήησλ, πξνάγνληαο ηε 

ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ώπφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο απνηειεί ε 

ελζάξξπλζε, ε ελδπλάκσζε θαη ε επηβξάβεπζε ησλ καζεηψλ, ηφζν γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο, φζν θαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο, εληζρχνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη απηελέξγεηά ηνπο. Γηα λα είλαη εθηθηνί νη παξαπάλσ ζηφρνη, 

απνδφζεθε ε πξέπνπζα ζεκαζία, ψζηε ην πξφγξακκα λα είλαη δηαζθεδαζηηθφ θαη φρη 

απζηεξά δηδαθηηθφ, θάηη πνπ απνηππψζεθε κε ηε ρξήζε ειθπζηηθνχ θαη παηγληψδεο 

πιηθνχ, κε ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ παξακπζηψλ θαη κε ηελ 

νξγάλσζε επράξηζησλ εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κνπζηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ 

παηρληδηψλ, βησκαηηθψλ θαη ζεαηξηθψλ δξάζεσλ θαη παηρληδηψλ ξφισλ, πνπ κπνξνχλ 

λα ζπλδεζνχλ κε ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα ζπλερή ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ απφ ηα παηδηά, θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εκέξαο.  

Δ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο 

θαη εηδηθά απηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη 

πξνζσπνπνηεκέλεο παξέκβαζεο, βξηζθφηαλ ζπλεπψο ζην επίθεληξν ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ψζηε αλαπηπρζνχλ νπζηαζηηθά νη 
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θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα μεπεξαζηνχλ νη εμσηεξηθεπκέλεο θαη 

εζσηεξηθεπκέλεο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα επηηεπρζεί ε έληαμε φισλ ζην ζρνιηθφ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & 

Schellinger, 2011). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, αμηνπνηψληαο ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο άηππεο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο, ηέζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί γηα ην εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα απμεζεί 

ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη βάζεη απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν αλαζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Davis, Clayton, & Broome, 2015).  

12.3. Ζ πξσηνηππία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε ε αιιεινδξαζηηθή– 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο, εκπιέθνληαο ηνπο καζεηέο 

ζε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη παξφκνηεο κε ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο ηνπο θαη 

εληζρχνληαο ηε ζπλεξγαηηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ, κέζσ ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ 

εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ κέζα ζηελ νκάδα (Leung & Lewkowicz, 2013). Αηαιέμακε 

ινηπφλ κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ παξακπζηψλ, πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη πνιιέο απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά θαζεκεξηλά, 

ζην ζρνιηθφ θαη πηζαλφλ ζην εμσζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Με αθφξκεζε ηελ 

ηζηνξία θαινχληαλ νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κε 

απζφξκεην ιφγν, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα κνηξαζηνχλ ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο 

εκπεηξίεο θαη λα απνδψζνπλ λέν λφεκα ζε απηέο, σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

αληαιιαγήο θαη αιιειεπίδξαζεο. Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ην μεθιείδσκα ηεο νκάδαο, 

ζηελ νπνία ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ελεξγεηηθφο, δηεπθνιπληηθφο θαη 

εκςπρσηηθφο, εζηηάδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ζηελ επηθείκελε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Μέζσ ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ βησκαηηθψλ δξάζεσλ ελεξγνπνηνχληαη ινηπφλ νη 

καζεηέο θαη παξνηξχλεηαη ε ςπρνινγηθή θηλεηνπνίεζή ηνπο, ελψ αλαπηχζζνπλ 

ζηαδηαθά ζεηηθφηεξεο ζρέζεηο, κε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

γίλεηαη κηα απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη έρνπλ ζπλερή ζπκβνιηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο νκάδαο, εηδηθά κέζσ ηνπ εηθαζηηθνχ πιηθνχ 

θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, πνπ ππάξρνπλ ζηα ηακπιφ ηεο ηάμεο, δεκηνπξγψληαο κηα 

ζηαζεξή κλήκε θαη απηνζπλείδεζε νκάδαο. Ώπφ ηελ άιιε, ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 
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παξακπζηνχ εκπλέεη ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία ζε απηή ηεο 

ηζηνξίαο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη ζηε ζπλδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, βάζεη ησλ 

αλαγθψλ ηεο νκάδαο, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη κέξνο ηεο δηθήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηνπ θαληαζηηθνχ θφζκνπ ηεο ηζηνξίαο.  

πλνιηθά, απηφ πνπ θξίζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ εξεπλήηξηα ήηαλ λα 

απεπζχλεηαη ην πξφγξακκα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ηφζν ζηα παηδηά 

κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ θνηηνχλ ζηελ θαλνληθή ηάμε φζν θαη ζηα ππφινηπα 

παηδηά θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κέζα απφ κηα νιηζηηθή - 

ζθαηξηθή - ζπζηεκηθή αληίιεςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, 

ψζηε λα βειηησζεί θαη ην γεληθφ ζχλνιν. ηα πιαίζηα απηά, δελ ζεσξήζεθε ζθφπηκε 

ε αμηνπνίεζε ελφο εγρεηξηδηαθνχ εξγαιείνπ, αιιά πξνηηκήζεθε ν ζρεδηαζκφο ελφο 

πξνγξάκκαηνο, βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο, ζχκθσλα κε ηελ 

εληαμηαθή θνπιηνχξα, πηνζεηψληαο πξαθηηθέο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλακηθψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ, κέζα απφ κηα 

ζπζηεκηθή θαη ςπρνδπλακηθή νπηηθή. 

 Δ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ έγηλε κέζσ ελφο πξσηφηππνπ ζπλδπαζκνχ 

ςπρνεθπαηδεπηηθψλ παξακπζηψλ, πνπ εκπλένπλ ηελ ηαχηηζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επίγλσζε θαη απηνξξχζκηζε, φπσο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ θξίζηκσλ βησκάησλ ησλ 

παηδηψλ θαη πνηθίισλ ηερληθψλ κέζα απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο. Δ ίδηα ε ρξήζε ησλ 

παξακπζηψλ κπνξεί λα κελ είλαη κηα αζπλήζηζηε πξαθηηθή ζε πνιιά ςπρνθνηλσληθά 

ή εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ε ζέζε ηνπο σζηφζν είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπκπιεξσκαηηθή ή πεξηζηαζηαθή, σο έλα κέζν πξνψζεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζηνρεχνληαη. Ώλ ιάβεη φκσο θαλείο ππφςε ηελ ςπρνεθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιιέο θνξέο ζεξαπεπηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα αλαδεηρηνχλ σο έλα πνιχηηκν κέζν 

πξναγσγήο θαη ελίζρπζεο ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

παηδηψλ (Fleer, & Hammer, 2013; Geldard, & Geldard, 2011) θαη γη‟απηφ έιαβαλ 

έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ παξνχζα παξέκβαζε.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεπιάθελ πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (δάζθαινη γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, 

εηθαζηηθφο, ζεαηξνιφγνο, γπκλάζηεξηα, κνπζηθφο), πξνζδίδνληαο ηνπ έλαλ 

δηαζεκαηηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα. Βπνκέλσο, ε πξσηνηππία ηεο έξεπλαο 
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αθνξά ηφζν ζην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν φζν θαη ζηε κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην έρεη βαζηζηεί ζηε λέα 

θηινζνθία, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ, 

ηα νπνία είλαη ζηελ νπζία εηεξνγελείο, ψζηε λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε θάζε παηδί, 

αλεμάξηεηα απφ εγγελείο ή επίθηεηεο δπζιεηηνπξγίεο ζε θάπνηνπο ηνκείο, λα 

αλαπηχμεη ην δπλακηθφ πνπ δχλαηαη, κε έλαλ παηγληψδε, βησκαηηθφ, 

αιιειεπηδξαζηηθφ ηξφπν, εκπλεπζκέλν απφ ηε ηέρλε θαη ηα παξακχζηα. 

13. Δξεπλεηηθό Μέξνο 

13.1. Ζ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

   13.1.1. Πεδία/ηνκείο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα, ψζηε λα είλαη επέιηθην 

κε δπλαηφηεηα ζπλδηακφξθσζεο θαη αιιαγήο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ. ΐαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο έξεπλαο δξάζεο, ιακβάλνληαο 

παξάιιεια ππφςε ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθίαο, ηα αληίζηνηρα 

ςπρνθνηλσληθά πξνγξακκάησλ, ην παιαηφηεξν Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Ώ.Π.) 

πνπδψλ γηα ην Αεκνηηθφ ρνιείν, αιιά θαη ην λέν Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην Αεκνηηθφ ρνιείν (Α.Β.Π.Π..). Δ πινπνίεζή ηνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην δίσξν ηεο επέιηθηεο δψλεο θαη φπνηε θξίλνληαλ ζεκαληηθφ 

ζηηο ψξεο ησλ εηδηθνηήησλ (ζην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ, αγγιηθψλ, κνπζηθήο, 

γπκλαζηηθήο θαη ζεαηξηθήο αγσγήο), ην νπνίν είρε άηππα νλνκαζηεί «ν εαπηφ κνπ θαη 

νη άιινη» θαη ζηελ πνξεία ηεο ρξνληάο νλνκάζηεθε απφ ηα παηδηά «ε ψξα ηνπ 

παξακπζηνχ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ». Βηδηθά γηα ηελ ψξα ηεο επέιηθηεο δψλεο, 

ζεκαηνδνηνχληαλ ε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο εηδηθήο εηθφλαο, πνπ ππήξρε 

ζην νπηηθνπνηεκέλν πξφγξακκα ηεο εκέξαο. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

παξέκβαζεο θαη παξάιιειε εμάζθεζε ησλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

(π.ρ. απηνξξχζκηζε) νξίζηεθαλ -απφ θνηλνχ- ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο ζηελ ηάμε, θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο θαη φπνηε ζεσξνχληαλ απαξαίηεην εκπινπηίδνληαλ θαη 

εμαζθνχληαλ λένη θαλφλεο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαηάιιεια ε νκάδα. Γηα ηε 

κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκηνπξγήζεθε 

κάιηζηα έλα ζπκβφιαην νκάδαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο 
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ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φπσο θαη κεηαμχ καζεηψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηνπο θεληξηθνχο θαλφλεο νξίζηεθε φηη: 

 Σν θάζε παηδί έρεη ηε γλψκε, ε νπνία έρεη αμία 

  Καλέλαο δελ θνξντδεχεη ή δελ πξνζβάιιεη ηνπο άιινπο 

  πνηνο ζέιεη λα κηιήζεη ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ 

  Ο θαζέλαο ζπκκεηέρεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

  Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο ή θαη νκαδηθέο 

  Αελ ππάξρεη ζσζηφ ή ιάζνο απνηέιεζκα 

  ινη πξνζπαζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα δηαζθεδάδνπλ καδί 

  ινη ζπλεξγάδνληαη θαη αλαδεηνχλ βνήζεηα, φπνπ ρξεηάδνληαη.  

Οη επηπιένλ θαλφλεο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ςπρνθηλεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παηρληδηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, νη 

νπνίνη φκσο νξίδνληαλ θαη εμαζθνχληαλ επηηφπνπ ηελ ψξα ηεο αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Ώξρηθά ινηπφλ ππήξρε κηα εηζαγσγηθή ελόηεηα, φπνπ νξίζηεθαλ νη θαλφλεο ηεο 

νκάδαο θαη ε πξνζδνθψκελε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη έγηλε κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο θαη ραιάξσζεο, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ηελ ζπζπείξσζή ηεο θαη ηελ αληαλάθιαζε ηνπ 

εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ κέζα ζ‟ απηή. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ κηα αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξακπζηψλ, φπνπ κέζα απφ κηθξνδξάζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ εηθφλσλ, αλαπηχζζνληαλ θαη εμειίζζνληαη ζηαδηαθά 

νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη αλαδχνληαλ δεηήκαηα 

εθηίκεζεο ηνπ εαπηνχ θαη θαηαλφεζεο ηεο εηεξφηεηαο. Δ αθήγεζε εμππεξεηνχζε σο 

κέζν ζχλδεζεο ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ, φπνπ, κέζα 

απφ ην ζπγθηλεζηαθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελφ ηεο, πξνζέγγηδε δεηήκαηα 

νηθεία ζηνπο καζεηέο. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο νκάδαο, ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπδήηεζεο, αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ 

καζεηψλ ήηαλ θαηεμνρήλ επηθνπξηθφο θαη ελζαξξπληηθφο. ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο 

θαη φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλφδεπαλ ην θάζε παξακχζη γηλφηαλ κηα 

απνηίκεζε ηεο νκάδαο, ελψ παξάιιεια ζπκπιήξσλαλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε 4 ελόηεηεο (ρσξίο 
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ηελ εηζαγσγηθή ελφηεηα) θαη γηα θάζε ελφηεηα αθηεξψζεθαλ πεξίπνπ δχν κήλεο κε 

ηελ νκάδα ηεο ηάμεο (απφ δπν έσο ηέζζεξηο ψξεο, αλάινγα κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εηδηθνηήησλ) (ζχλνιν 32 βδνκάδεο). Γηα ηηο ζπλαληήζεηο ρξεηάζηεθαλλ εμήληα 

δηδαθηηθέο ψξεο ησλ ζαξάληα πέληε ιεπηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. Κάζε εβδνκάδα, ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δψλεο, αθηεξψλνληαλ ε κηα ή θαη 

νη δπν ψξεο ζην πξφγξακκα, ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο, ελψ 

ππήξρε παξάιιειε ζπλεξγαζία κε ηηο εηδηθφηεηεο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνληαλ. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε  ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 

θαη νινθιεξψζεθε ηέινο ΜαΎνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ πάλσ ζηνπο εμήο 

ηνκείο: αλαγλψξηζε- έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηα, κείσζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, ελίζρπζε ελζπλαίζζεζεο, 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο-θνηλσληθή επάξθεηα, απηνγλσζία-απηνεηθφλα.  

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο ζρεδηάζηεθε κε ηα εμήο θξηηήξηα: 

1. Ώλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο-εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθνηήησλ 

 Ο ζθνπφο, νη ζηφρνη, ην ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

παξεκβαηηθψλ καζεηψλ, λα έρνπλ νξηζηεί κε ζαθήλεηα θαη γίλνληαη 

θαηαλνεηά απφ εκπιεθφκελνπο δαζθάινπο 

 Να είλαη θηιηθφ θαη επράξηζην ζηε ρξήζε ηνπ 

 Να είλαη πινπνηήζηκν ή πξνζαξκφζηκν σο πξνο ην ρξφλν πνπ ζα απαηηεί ε 

δηεμαγσγή ηνπ 

 Να κελ απαηηεί εηδηθή δηακφξθσζε ρψξνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ 

 Να ππάξρεη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ζπλδηαιιαγή γηα ηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ζα ζπλεξγαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηελ 

εξεπλήηξηα  

 Να κελ ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ θφζηνο ή ζεκαληηθή εμσζρνιηθή ζπλεξγαζία 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

2. Ώλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο  

 Να είλαη δηαζθεδαζηηθφ, λα αμηνπνηεί ειθπζηηθφ πιηθφ θαη επράξηζηεο 

βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο 

 Να είλαη θαηά ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθφ 
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 Να ελζαξξχλεη ηα παηδηά ζηε ζπκκεηνρή, ζηελ εμάζθεζε θαη γελίθεπζε 

ησλ λέσλ δεμηνηήησλ 

 Να εκπλέεη ζεβαζκφ, λα δηεπθνιχλεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη λα 

δεκηνπξγεί έλα ζεηηθφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε 

 Να μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ δαζθαινθεληξηθνχ κνληέινπ 

δηδαζθαιίαο θαη λα κελ δηαθξίλεηαη απφ δηδαθηηζκφ 

 Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

θαη λα έρεη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνεθηάζεηο 

    13.1.2. Γξάζεηο/ Δίδε Γξαζηεξηνηήησλ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, αμηνπνηήζεθαλ παξακχζηα θαη αηνκηθά θαη 

νκαδηθά παηρλίδηα κάζεζεο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 

εθάζηνηε ζηνρνζεζία. Εδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε είραλ νη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο, φπσο ηα παηρλίδηα ξφισλ, νη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη ζσκαηηθέο/ ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Βπηιέρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο ςπρνεθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο –κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- κε γλψκνλα ηα ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Βηδηθά ηα παηδηά κε δπζθνιίεο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγφηεξα ζε παηγληψδεηο θαη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη κε ιεθηηθέο ηερληθέο, θαζψο πνιιέο απφ απηέο 

δηαθξίλνληαη θπξίσο απφ θίλεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, έηζη ψζηε λα είλαη πην πηζαλή 

ε παξαθίλεζε ηεο εκπινθήο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο θαη ζηελ απφ θνηλνχ 

κάζεζεο (Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Παξάιιεια, ε αλάδεημε ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ παξακπζηνχ, ε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο, ηεο θαληαζίαο 

θαη δηαθφξσλ πιηθψλ, εληζρχνπλ ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν θαη ην 

αθεξεκέλν, ηελ εκπεηξία θαη ηε κάζεζε, θαηαιήγνληαο ζηε πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη –ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο- ζηε δεκηνπξγία ελφο απηνχ 

απνηειέζκαηνο, πνπ ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά σο ελζχκην ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

ζχκπξαμεο κέζα ζηελ νκάδα (Σξηιηβά, & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008). 

Δ έκθαζε πνπ δφζεθε ζηε βησκαηηθή κάζεζε, θπξίσο κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ θαη 

ζεαηξηθψλ δξάζεσλ, αιιά θαη κέζσ ησλ ζσκαηηθψλ θαη κνπζηθνθηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ νθείιεηαη ζηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ζε πνιινχο 
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ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο θαη απφ ηνπο 

καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Deboys, 

Holttum, & Wright, 2017). Δ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, εληζρχεη επηπξφζζεηα ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ λα γλσξίζνπλ θαη ελδερνκέλσο λα ξπζκίζνπλ 

θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηνπο άιινπο, λα βηψζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα αληηδξάζνπλ θαηάιιεια ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

(McDonald, & StJ Drey, 2018; Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Βπηπιένλ, καζαίλνπλ 

λα αληηκεησπίδνπλ δηαθσλίεο θαη απνθάζεηο, λα έρεη έλαλ θνηλσληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ εγσθεληξηζκνχ 

ηεο ειηθίαο ή ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, αιιά θαη λα παξαηεξνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαη αλ 

ρξεηάδεηαη λα αιιάδνπλ θαλφλεο θαη ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Deboys, Holttum, & 

Wright, 2017). Έηζη ινηπφλ, ζην παξφλ πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζεαηξηθέο 

ηερληθέο -θαη εηδηθά ηα παηρλίδηα ξφισλ- ζσκαηηθέο/ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

κνπζηθνθηλεηηθέο θαη εηθαζηηθέο δξάζεηο, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ησλ καζεηψλ.  

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο: 

Παηρλίδηα ξόισλ 

Σν παηρλίδη ξφισλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξφγξακκα είλαη δνκεκέλν θαη βαζίδεηαη 

ζην ζελάξην ηνπ παξακπζηνχ, πνπ εμειίζζεηαη θαη παξαθηλεί ηα παηδηά λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνθηκάζνπλ ζπκπεξηθνξέο, ψζηε κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο 

ξφινπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ εηεξφηεηα θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηνχο ηνπο 

ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, εληζρχνληαο ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο (Raimundo, Marques-Pinto, 

& Lima, 2013; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018). Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί ζαλ 

ηξφπνο εμάζθεζεο ησλ λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ θαη 

εθβάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα θαηάζηαζε (Ashdown, & Brenard, 2012; 

Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 2013; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018). 

ΐέβαηα, πέξα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ παξακπζηνχ, δελ απνθιείεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο ζελάξην θαη κηα παξφκνηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ελδερνκέλσο θάπνην κέινο 

ηεο νκάδαο ζέιεη λα κνηξαζηεί θαη λα επεμεξγαζηεί απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ (π.ρ. κηα ζπκπεξηθνξά θίινπ πνπ ηνλ ζηελαρψξεζε) (White, Moore, & Anderson, 
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2017). Ώπηφ πνπ θάλεη ηφζν μερσξηζηή ηε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ ξφισλ ζε 

ςπρνθνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη φηη ζπκβάινπλ, κέζσ ηεο 

ππνθεηκεληθήο αλαπαξάζηαζεο, ζηελ αλάπηπμε ελφο  νπζηαζηηθνχ αλαζηνραζκνχ ησλ 

θαληαζηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ βησκάησλ ηνπο (Guerin, 

2014; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018). Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγνχληαη νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα εθθξάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, κέζσ δηαθφξσλ 

απηνζρεδηαζκψλ, ιεηηνπξγψληαο ηφζν απζφξκεηα φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

άιινπο, πξνζδίδνληαο έλαλ ηδηαίηεξν θαη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα ζην ξφιν ηνπο 

(Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 2013). Ώπηή ε ηερληθή κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα λα δηδαρζνχλ φινη νη καζεηέο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο, αιιά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. ελζπλαίζζεζε, ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε, 

θνηλσληθή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, θαηάιιειε επηθνηλσλία θιπ.), ζε έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ (Γαιάλε, 2010; παλάθε, 2016). Βίλαη έλαο ειθπζηηθφο θαη επέιηθηνο 

ηξφπνο γηα λα πεηξακαηηζηνχλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, ην ζψκα ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ (Γαιάλε, 2010). Δ 

βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ξφισλ δηεπθνιχλεη ζπλνιηθά ηελ θαιχηεξε 

απηνγλσζία, ηε δεκηνπξγηθή ζχλδεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ηελ εμεξεχλεζε θαη 

εξκελεία λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη δεδνκέλσλ θαη ηελ νπζηαζηηθφηεξε αληίιεςε ηεο 

πιεπξάο ηνπ άιινπ (Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018). 

Μνπζηθέο θαη Μνπζηθνθηλεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Οη κνπζηθέο θαη κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, θαζψο πξνσζνχλ ηε 

ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ ζε ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ, ςπρηθφ επίπεδν, 

εληζρχνληαο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, θαζψο αμηνπνηνχλ κηα γιψζζα 

επηθνηλσλίαο κε ιεθηηθή, εθείλε ησλ ήρσλ, πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ έθθξαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ (Felsenstein, 2013; Rickson, 2012). 

Ώθξηβψο γη‟απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε έθθξαζε κέζσ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ κνπζηθψλ 

παηρληδηψλ, θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε θνηλσληθή ηνπο έληαμε (Gattino, Riesgo, Longo, 

Leite, & Faccini, 2011; McFerran, Thompson, & Bolger, 2016). Σα κνπζηθά παηρλίδηα 

δξάζεο, θαζψο δελ ζπληζηνχλ έλα απζηεξά δνκεκέλε δηδαθηηθφ κέζν, δίλνπλ ζηα 
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παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αθνχζνπλ, λα βηψζνπλ, λα αηζζαλζνχλ, λα απηνζρεδηάζνπλ, 

κε απζνξκεηηζκφ θαη ρσξίο ηδηαίηεξα αλαζηνιέο (Felsenstein, 2013; Θενδσξάθε, 

2011), φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

πξνθαιεί έλα κνπζηθφ άθνπζα (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βλφηεηα 1, δξαζηεξηφηεηα 4). Δ 

κνπζηθή, καδί κε ηελ θίλεζε θαη ηνλ ρνξφ, κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ινηπφλ έλα 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δφκεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ καζεηψλ, 

αλαπηχζζνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο (Θενδσξάθε, 

2011; Rickson, 2012). Παξάιιεια, κέζα απφ ηηο νκαδηθέο δξάζεηο, εληζρχνληαη ηα 

θίλεηξα ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο, γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία, γηα ηελ αλάιεςε 

επζπλψλ θαη πξσηνβνπιηψλ, φπσο θαη γηα απηνπεηζαξρία θαη απηνξξχζκηζε 

(McFerran, K.S., Thompson, G. & Bolger, 2016; Θενδσξάθε, 2011). Οη 

κνπζηθνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ επνκέλσο ηα παηδηά λα σξηκάδνπλ 

ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη γλσζηηθά, ελψ ελζαξξχλνπλ θαη ηε 

ραξνχκελε ζπκκεηνρή θαη δεκηνπξγηθφηεηα (McFerran, K.S., Thompson, G. & 

Bolger, 2016; Salvador, & Pasiali, 2017) 

σκαηηθέο/ Φπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Οη ζσκαηηθέο/ ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνξνχλ ζην παξφλ πξφγξακκα 

θπξίσο ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο θαη είλαη εθείλεο πνπ 

εκπιέθνπλ ην ζψκα θαη ελεξγνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ηηο αηζζήζεηο, κέζα απφ ηελ 

θίλεζε, πξνάγνληαο έλα είδνο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ θαη εληζρχνληαο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή, ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(Devereaux, 2017; Meekums, 2008). Έηζη, έλα βαζηθφ ηνπο ζηνηρείν απνηειεί ν 

απζφξκεηνο ζπκβνιηζκφο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ζεκάησλ πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κέζσ ηεο «κεηαθνξηθήο θίλεζεο» (movement metaphor) (Meekums, 

2008). Μέζα ινηπφλ απφ κηθξέο θηλήζεηο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ην πιεζίαζκα ή ηελ 

απνκάθξπλζε απφ έλα άιιν ζψκα, είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ, πνιιέο θνξέο ζε έλα 

αζπλείδεην θαη κε ιεθηηθφ επίπεδν θαη λα εμεηαζηνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο δξάζεο 

θαη ζπκπεξηθνξάο (Devereaux, 2017). Δ επηθνηλσλία πνπ δηαθξίλεηαη απφ 

ελζπλαίζζεζε, ζπλδέεηαη εμάιινπ ζχκθσλα κε ηελ Meekums (2008), κε ηελ 

αζπλείδεηε «αληαλάθιαζε»  θαη κίκεζε ησλ θηλήζεσλ θαη κνξθαζκψλ ησλ άιισλ 

αηφκσλ (βιέπε Παξάξηεκα Ε). Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζηφρεπαλ ζην λα βνεζήζνπλ 
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ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην ζψκα ηνπο θαη λα ηα 

ζπλδέζνπλ κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα ηνπο γηα λα αλαγλσξίζνπλ θαη εθθξάζνπλ θαηάιιεια ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

(Devereaux, 2017; Meekums, 2008). 

Δηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Καηαξρήλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη κηιψληαο γηα εηθαζηηθή έθθξαζε, δελ 

λνείηαη κφλν ε δσγξαθηθή, αιιά θαη φιεο νη άιιεο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη καζεηέο, φπσο νη θαηαζθεπέο, ην θνιάδ, ην 

πιάζηκν δηάθνξσλ πιηθψλ θαη άιια (Malchiodi, 2009). Δ αμηνπνίεζε εηθαζηηθψλ 

δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ελέρεη πνιιά πξνηεξήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θαζεκεξηλφηεηα, κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ ηνπο πξνεθηάζεσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ρεξηψλ, ε νπνία δίλεη ζηα παηδηά ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δηάζηαζε κε ηε 

ζσκαηηθή (Lackey, & Huxhold, 2016) ή κέζσ ηεο κε ιεθηηθήο έθθξαζεο ησλ 

παηδηψλ, πνπ ηνπο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία, θαζψο δελ πεξηνξίδνληαη απφ 

ηπρφλ δπζθνιίεο ζε ζέκαηα ιφγνπ (Lackey, & Huxhold, 2016; Malchiodi, 2009). Γηα 

λα είλαη σζηφζν θαηά ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθέο νη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα νξγαλψλνπλ ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηα πιηθά κε 

θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο έθθξαζεο, 

θαζψο δελ ηαηξηάδνπλ φια ηα πιηθά θαη νη κέζνδνη ην ίδην θαιά ζε φια ηα παηδηά 

(Malchiodi, 2009). Ώθξηβψο γηα απηφλ ηνλ ιφγν είλαη θαιφ λα είλαη δηαζέζηκα 

δηαθνξεηηθά είδε πιηθψλ, πξνζαξκνζκέλα πάληα ζην ζηάδην αλάπηπμεο, ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ 

μεδηπιψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηπι έθθξαζεο (Lackey, & Huxhold, 2016). 

Ώληίζηνηρα, ν έπαηλνο ηεο θάζε πξνζπάζεηαο πξνάγεη ηελ απζεληηθή έθθξαζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο θαη παξνηξχλεη εθείλνπο πνπ δπζθνιεχνληαη λα απηνλνκεζνχλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηπι (Ameln-Haffke, Müller, Schmidt, 2012).  

Βηδηθά ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο, ιφγσ ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο, έρνπλ απμεκέλε 

αλάγθε λα ιεηηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα, λα δεκηνπξγήζνπλ απηφλνκα έλα έξγν θαη λα 
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δηαρεηξηζηνχλ κέζσ απηψλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα (ζπκφο, θφβνο, δήιηα 

θιπ.) (Lee, & Liu, 2016). Ώλ ιάβεη θαλείο ππφςε, φηη νη δπζθνιίεο ηνπο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη φηη 

βηψλνπλ κεγαιχηεξεο ζηεξήζεηο, γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ φηη εθδειψλνπλ κηα 

κεγαιχηεξε αλάγθε γηα αηζζεηεξηαθέο, δεκηνπξγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, 

φηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία (Lackey, & Huxhold, 2016). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

επεξεάδεη ζαθψο θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε 

είδνο ησλ δπζθνιηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηνχλ νη «ειιείςεηο» ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο (Ameln-Haffke, Müller, 

Schmidt, 2012). Ώπηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο ζηελ 

αθνή, ζηελ θηλαηζζεζία, ζηελ απηνξξχζκηζε θιπ. ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε 

απφ ηε πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα εμηζνξξνπεζνχλ νη αδπλακίεο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα αζθαιέο πιαίζην κάζεζεο θαη έθθξαζεο (Ameln-Haffke, Müller, 

Schmidt, 2012; Lee, & Liu, 2016).  

ζνλ αθνξά ζηε ζηνρνζεζία ησλ εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

είλαη εμαξρήο μεθάζαξα νξηζκέλε θαη λα κελ εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζε ζεξαπεπηηθά ή 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, αλ είλαη λα παξαβιεθζνχλ άιινη επίζεο ζεκαληηθνί 

ζηφρνη, φπσο ε ραξά θαη ε δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξεη ε ηέρλε (Lackey, & Huxhold, 

2016). Δ επραξίζηεζε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηα πιηθά, ε θίλεζε θαη ηα θηλαηζζεηηθά εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα πξαγκαηηθή ραιάξσζε απφ ηελ έληαζε θαη λα επηηξέςνπλ κηα 

επηζπκεηή θαη ειεγρφκελε παιηλδξφκεζε (Malchiodi, 2009). Δ ηέρλε δίλεη ζηνπο 

καζεηέο κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επθαηξία λα ιεηηνπξγνχλ πην 

απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απ‟ φηη ζπλήζσο (Lee, & Liu, 2016). Μέζσ ηεο ειεχζεξεο 

επηινγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, κέζσ κηαο 

ζπκβνιηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθνπηάο, αλαπηχζζνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο θαη ην ζηπι ηνπο (Lee, & Liu, 2016; Malchiodi, 2009). Παξφηη νξηζκέλνη 

δξφκνη κάζεζεο θαη έθθξαζεο είλαη ηδηαίηεξα «δχζβαηνη» γηα θάπνηα παηδηά, νη 

εκπεηξίεο ηνπο κε ηα πιηθά ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε ησλ αηζζεηεξηαθψλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε (Ameln-Haffke, Müller, 

Schmidt, 2012).  Με ηελ εμάζθεζε, κπνξεί αθφκα θαη έλα παηδί κε ζνβαξέο 

δπζθνιίεο λα εμνηθεησζεί ζηελ απζφξκεηε ρξήζε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ 
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(Lee, & Liu, 2016) θαη λα ληψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε αλάπηπμε κηαο δεμηφηεηαο, βηψλνληαο αηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ην έξγν πνπ θαηάθεξε λα επηηειέζεη κφλν ηνπ (Ameln-Haffke, Müller, 

Schmidt, 2012). Βπεηδή ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ζπρλά ηελ αίζζεζε φηη 

δελ έρνπλ νχηε ηνλ ζσκαηηθφ νχηε ηνλ ςπρνινγηθφ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπο, πξέπεη λα 

ηνπ παξέρνληαη πιηθά θαη ηξφπνη έθθξαζεο πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ειέγρνπλ, γηα 

λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ ζεηηθά απνηειέζκαηα (Ameln-Haffke, Müller, Schmidt, 

2012; Malchiodi, 2009). 

   13.1.3 ηόρνη 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην Πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε, βαζίζηεθε ζηηο αξρέο 

ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη ζηε ζχγρξνλε 

ςπρνδπλακηθή θαη εληαμηαθή πξνζέγγηζε. Ο ζπλδπαζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ 

κνληέισλ θαη θαηλνηφκσλ θαη επέιηθησλ ζηνηρείσλ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

βάζεσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ζηνρνζεζία ηνπ. 

ε έλα ξεαιηζηηθφ πιαίζην πξνζδνθηψλ, ιφγσ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο 

παξέκβαζεο, νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθεληξψλνληαλ ζην λα δηεπξχλνπλ νη 

καζεηέο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηάιιειε 

αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (εηδηθά ησλ αξλεηηθψλ) 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επάξθεηαο. Έηζη ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα 

εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ηνπο θνηλσληθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ 

αηφκσλ, ηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ επαθψλ 

κε πξφζσπα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε ζπλεξγαζία θαη κνίξαζκα. Βμίζνπ 

ζεκαληηθφ θξίλεηαη λα γλσξίζνπλ θαη λα απνδέρνληαη ηα παηδηά ηα κεηνλεθηήκαηα 

θαη ηα πξνηεξήκαηά ηνπο, λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή απηνεηθφλα θαη αθελφο λα 

αληηκεησπίδνπλ αηζηφδνμα ηηο  δπζθνιίεο ηνπο, αθεξέξνπ λα θαηαλννχλ θαη λα 

απνδέρνληαη αληίζηνηρα ηηο δπζθνιίεο ησλ άιισλ, κε ζεβαζκφ πξνο ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα.  

 

13.2. Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Σν πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ θαη 

ςπρνθνηλσληθφ πξφγξακκα, κε πξνιεπηηθφ θαη παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 
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θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ψζηε απηέο λα ζπκβάινπλ ζηελ 

επξχηεξε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο θαη 

λα βνεζήζνπλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν. 

Σν παηδαγσγηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηνπ πιαίζην ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηεο 

νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο θαη 

πλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο. Δ εζηίαζή ηνπ, ηφζν ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο, 

φζν ζε απηνχο κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ζπλδέεηαη κε ηελ νιηζηηθή- ζπζηεκηθή θαη 

πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ (Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 2018).  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο -θαη ηδηαίηεξα νη αλαζεσξήζεηο θαη ν 

επαλαζρεδηαζκφο ηνπ- έγηλαλ βάζεη ησλ αλαγθψλ θαη ησλ εηδηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε αηνκηθή αλάπηπμε θαη ε ζπλνιηθή 

εμέιημε ηεο νκάδαο. Παξάιιεια, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη δηαθξίλεηαη απφ 

αιιεινπρία (sequenced), εθφζνλ ηεξείηαη κηα πξνγξακκαηηζκέλε αθνινπζία ησλ 

καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη φηη είλαη 

ελεξγεηηθφ (active), κέζσ ησλ ελεξγεηηθψλ κνξθψλ κάζεζεο πνπ αμηνπνηεί (π.ρ. 

βησκαηηθά παηρλίδηα) (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011). 

Βπίζεο, ππήξρε κέξηκλα ψζηε λα είλαη εζηηαζκέλν (focused) θαη λα αθηεξψλεηαη 

επαξθήο ρξφλνο ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, 

φπσο θαη ζην λα είλαη ζαθέο (explicit), εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία 

(Durlak, & DuPre, 2008; Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011). 

Οκάδα-ζηόρνο 

Δ νκάδα-ζηφρνο είλαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο, πνπ θνηηνχλ ζηελ θαλνληθή ζρνιηθή ηάμε ζηελ Ώ΄ ηάμε ηνπ Αεκνηηθνχ, 

ειηθίαο 6-7 εηψλ. Παξάιιεια, εμεηάζηεθε ε βειηίσζε θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο πνπ 

ζπκκεηείραλ.  

Μνξθή 
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Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο 

επεμεξγάδνληαη ζηαδηαθά ζε έλα δηάζηεκα νρηψ κελψλ. Δ παξέκβαζε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ηελ ψξα ηεο επέιηθηεο δψλεο ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ Ώγσγήο Τγείαο 

κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο θαη ζε ψξεο ησλ εηδηθνηήησλ. Σν πξφγξακκα μεδηπιψλεη 

ηα ζέκαηα ηα νπνία ζέιεη λα επεμεξγαζηεί κε ηνπο καζεηέο, αξρηθά κέζσ ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ παξακπζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ησλ ζπδεηήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Μέζα απφ ηηο αθεγήζεηο θηλεηνπνηνχληαη νη 

καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα θαη λα αλαινγηζηνχλ πψο 

απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ αλάινγεο πξνθιήζεηο θαη 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ βηψλνπλ νη ήξσεο ησλ παξακπζηψλ. 

Η επιλογή ηων βιβλίων-παραμσθιών 

ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 παηδηθά βηβιία ελίζρπζεο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηα νπνία είραλ πεξηζζφηεξν ηε κνξθή 

εγρεηξηδίνπ, κε ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα δξάζεο θαη ζπλνιηθά 28 ςπρνεθπαηδεπηηθά 

παξακχζηα. Δ επηινγή ησλ παξακπζηψλ έγηλε κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα, ψζηε 

λα αληαπνθξίλνληαη ζην αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο. 

ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο παξέκβαζεο είραλ ζπκπεξηιεθζεί αξρηθά 24 

παξακχζηα, βάζεη φκσο ησλ αλαγθψλ πνπ αλάθππηαλ απφ ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ 

παξαηεξήζεσλ, αιιά θαη ησλ άηππσλ παξαηεξήζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθνχ-εξεπλήηξηαο, 

πξνζηέζεθαλ άιια 4 παξακχζηα, γηα ηελ επηπξφζζεηε επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ. Οθείιεη λα ζεκεησζεί φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δπν παηδηθέο ηαηλίεο κε 

επίθεληξν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη έλα βίληεν πνπ πεξηείρε ηελ αλάγλσζε ελφο 

παξακπζηνχ ζηα αγγιηθά.  Καη εδψ, ε ρξήζε ηεο κηαο ηαηλίαο θαη ηνπ βίληεν ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλε ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ ε δεχηεξε ηαηλία ζπκπεξηιήθζεθε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έθθιεζε ησλ καζεηψλ. Χο βαζηθφ πάλησο θξηηήξην επηινγήο 

ησλ παξακπζηψλ ηέζεθε ην λα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο, λα 

είλαη ζχληνκα ζηελ αλάγλσζε ηνπο (ε δηάξθεηα αλάγλσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 

ιεπηά), ην θείκελφ ηνπο λα είλαη πεξηνξηζκέλν ζε έθηαζε, λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

πην ελδηαθέξνληα, δηαζθεδαζηηθά θαη αλαηξεπηηθά φζνλ αθνξά ζηελ πινθή ηνπο.  
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Δ πξνηίκεζε ησλ παξακπζηψλ, ζηνρεπκέλσλ ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, έλαληη ησλ θιαζηθψλ παξακπζηψλ, έγηλε ζηα πιαίζηα 

ηεο ηζρπξνπνίεζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο παξέκβαζεο. Βξεπλεηηθά, 

ζεσξείηαη δειαδή πην εχθνιν λα απνδνζνχλ πηζαλέο βειηηψζεηο ησλ παηδηψλ ζηε 

ρξήζε ελφο εζηηαζκέλνπ θαη ζηνρεπκέλνπ κέζνπ, έλαληη ελφο πην γεληθνχ 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, πνπ ακθηζβεηείηαη επθνιφηεξα ε εγθπξφηεηά ηνπ. Ώληίζηνηρα, ε 

έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ δπλαηφηεηα γξήγνξεο αλάγλσζεο ησλ ηζηνξηψλ θαη ζηελ 

χπαξμε πεξηνξηζκέλσλ δηαιφγσλ θαη πεξηγξαθψλ, εμππεξεηνχζε αθελφο ζηε κείσζε 

ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο  δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθεηέξνπ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ ελεξγνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ κε 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, φπσο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο.  

Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ 

ήηαλ θαη ε εηθνλνγξάθεζή ηνπο. πσο αλαθέξνπλ θαη νη Li, Huang θαη Shan (2015), 

κηα ειθπζηηθή εηθνλνγξάθεζε θξαηάεη δσεξφ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζην 

παξακχζη θαη εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο ηνπ ιφγνπ, ελψ παξάιιεια βνεζάεη ζηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Έηζη, πξνηηκήζεθαλ παξακχζηα κε κηα δσεξή θαη 

θαηά ηελ ηε γλψκε καο ηδηαίηεξα ειθπζηηθή εηθνλνγξάθεζε, ψζηε λα εληζρπζεί 

επηπιένλ ην ελδηαθέξνλ ηφζν ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ, φζν θαη ησλ καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ παξακπζηψλ εμεηάζηεθε θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εθάζηνηε ελφηεηαο (π.ρ. Πξνζεγγίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηφζν κέζσ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη κέζσ ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ;) θαη πξνηηκήζεθαλ εθείλα ηα παξακχζηα ησλ νπνίσλ νη ήξσεο ήηαλ 

πνιπδηάζηαηνη θαη πην εθδεισηηθνί. Οη ζπγθεθξηκέλνη ραξαθηήξεο επηηξέπνπλ ηελ 

πην άκεζε απφδνζε έκθαζεο ζηελ χπαξμε ή απνπζία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ηνπ πεξίγπξνχ ηνπο θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδεημε ηεο ζσζηήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, κέζσ ηεο 

ππφινηπεο πινθήο (Mylonakou-Keke, 2012). πλνιηθά, αλαδεηήζεθαλ ινηπφλ 

ζχληνκα, επράξηζηα θαη εζηηαζκέλα πάλσ ζηηο δεμηφηεηεο-ζηφρνπο παξακχζηα 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, κε απιφ θαη πξνζηηφ ιεμηιφγην θαη δσεξή 
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εηθνλνγξάθεζε γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ηελ επράξηζηε 

εκπινθή ηνπο θαη ηε ζπλεηδεηή θαη αζπλείδεηε επεμεξγαζίαο θαη πηνζέηεζε ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Η επιλογή ηων δραζηηριοηήηων 

H ζπλχπαξμε καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πξνυπνζέηεη ηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηψλ (empowering 

model) θαη ηελ αλάδεημε ηεο εληαμηαθήο πξαθηηθήο, γηα ηελ πξνψζεζε ελφο θιίκαηνο 

ακνηβαίαο θαηαλφεζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη 

δαζθάισλ (Kourkoutas, Vitalaki, & Flowler, 2015), ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

πξνηίκεζε βησκαηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο, 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. πσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα, νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο 

ςπρνεθπαηδεπηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο, ελψ ν παηγληψδεο θαη επράξηζηνο ραξαθηήξαο ηνπο, πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη θαη κε ιεθηηθέο ηερληθέο, θηλεηνπνηεί επθνιφηεξα ηελ εκπινθή φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο θαη ζηελ απφ θνηλνχ κάζεζε 

(Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Δ αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, εληζρχεη επηπξφζζεηα ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ λα γλσξίζνπλ θαη ελδερνκέλσο λα ξπζκίζνπλ 

θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηνπο άιινπο, λα 

πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δνθηκάζνπλ λέεο ζπκπεξηθνξέο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

εηεξφηεηα θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηνχο ηνπο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, λα βηψζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα αληηδξάζνπλ θαηάιιεια ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

(McDonald, & StJ Drey, 2018; Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010).  

ε θάζε πεξίπησζε, θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνπλ ζηνλ ζπκβνιηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο (π.ρ. εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), πνπ εληζρχεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ελψ άιιεο, δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε (π.ρ. ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο) (Talebzadeh, & 

Jafari, 2012), ρσξίο λα είλαη απφιπηνο έλαο ηέηνηνο δηαρσξηζκφο.  Βίλαη ζπλεπψο 

ζεκαληηθφ γηα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ηα ζρνιηθά καζήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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βαζίδνληαη ζην ρψξν ηεο ηέρλεο, είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ φρη κφλν ηηο 

δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ θαληαζία ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαγλψξηζε, 

έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

επάξθεηαο, ζηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζηελ απφθηεζε ζεηηθφηεξεο 

απηνεηθφλαο, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο 

ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο ζπλζεηηθήο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο 

(Talebzadeh, & Jafari, 2012). Γηα ηελ ελίζρπζε φισλ ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ επλντθά κηα ζεηξά κεζφδσλ, φπσο είλαη νη ζηξαηεγηθέο θαη 

ηερληθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζαθή δηδαζθαιία, ζρέδηα δξάζεο, δξαζηεξηφηεηεο 

βαζηζκέλεο πάλσ ζηα παξακχζηα, νη ζπδεηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ θαη εξσηήζεηο ζηνραζκνχ θαη αλαζηνραζκνχ, ζσζηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, 

παηρλίδηα ξφισλ, επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά 

παηρλίδηα θαη θνηλσληθή επηβξάβεπζε (Raimundo, Marques-Pinto, & Lima, 2013).   

Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο 

Σν πξφγξακκα απνηειείηαη, πέξαλ ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο, απφ 4 βαζηθέο ελφηεηεο 

(1. Ώλαγλψξηζε- έθθξαζε- απηνξξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, 2. Αηαθνξεηηθφηεηα, 

θνηλσληθή απνκφλσζε, ελζπλαίζζεζε, 3. Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο-θνηλσληθή 

επάξθεηα, 4. Ώπηναληίιεςε-απηνεηθφλα), κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο, ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ζρνιηθήο 

έληαμεο φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δφζεθε έκθαζε φρη κφλν ζηε δηδαζθαιία λέσλ δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν 

γελίθεπζήο ηνπο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη, πεξηιάκβαλε 60 αλαπηπμηαθά 

θαηάιιεια καζήκαηα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε (2-3 

ζαξαληαπεληάιεπηα καζήκαηα εβδνκαδηαίσο) γηα έλα δηάζηεκα 8 κελψλ (Οθηψβξεο 

κε Μάεο) απφ ηε δαζθάια εηδηθήο αγσγήο ηνπ ηκήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

δαζθάια γεληθήο αγσγήο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο πνπ δίδαζθαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.  

Δ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίζηεθε βάζε ησλ αλάινγσλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη εθείλα ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 
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δηάξθεηα είλαη θαη πην απνηειεζκαηηθά, θαζψο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εθηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ζηελ παξέκβαζε θαη λα 

εμαζθήζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη 

(January, Casey, & Paulson, 2011; Reyes, Brackett, Rivers, Elbertson, & Salovey, 

2012). Οη Humphrey, Kalambouka, Wigelsworth, Lendrum, Lennie, θαη Farrell 

(2010) ππνζηεξίδνπλ κάιηζηα φηη νη πεξηζζφηεξεο απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 1-2 θνξέο εβδνκαδηαίσο θαη έρνπλ δηάξθεηα έσο θαη 

έλα ζρνιηθφ ρξφλν. Ο επαξθήο ρξφλνο επηηξέπεη επίζεο ηελ θαηάηκεζε ησλ 

ζπλζεηφηεξσλ ζηφρσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πην απαηηεηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

νη λέεο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε), ζε κηθξφηεξα βήκαηα, 

πνπ θαηαθηψληαη δηαδνρηθά θαη πξνάγνπλ ηελ ζπλεθηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ησλ επηκέξνπο βεκάησλ (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 

2011). 

Δ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, είρε ζαλ γλψκνλα κηα αξθεηά πξνθαζνξηζκέλε δνκή 

-κε πεξηζψξηα πξνζαξκνγήο αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε θαη ηηο αλαδπφκελεο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ- ε αξρή ηεο νπνίαο ζεκαηνδνηνχληαλ κέζσ ηεο εηδηθήο εηθφλαο 

ζην νπηηθνπνηεκέλν πξφγξακκα ηεο εκέξαο. Δ αιιαγή ζηε δηαξξχζκηζε ηεο ηάμεο, 

πνπ ζε πνιιά πξνγξάκκαηα ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμή ηνπο, ήηαλ ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλε θαη αθνξνχζε θπξίσο ην κάζεκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο θαη απηνξξχζκηζεο πνπ παξαηεξνχληαλ ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε δηάηαμε (π.ρ. ζην θχθιν, θαζηζκέλνη ζην πάησκα), εηδηθά ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Έηζη ινηπφλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ αξρηθά έλα παξακχζη θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελφηεηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ ε ηάμε ζηελ αληίζηνηρε ζηηγκή. Ώθνινπζνχζε, κεηά ηελ 

αλάγλσζε, ε επεμεξγαζία ηεο ηζηνξίαο, έλαο επξχηεξνο ζπιινγηζκφο θαη έλαο 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ, πνπ ελζάξξπλε ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε, ην κνίξαζκα ηνπ 

βηψκαηνο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο κέζσ ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζέζεο, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ αλζξψπσλ.  

εκαληηθή ζέζε, είραλ θαη νη εξσηήζεηο πνπ πξνήγαγαλ ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κε 

ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλήζσο ζηηο 

αξρηθέο θάζεηο ηεο ζπδήηεζεο ή νπνηαδήπνηε ζηηγκή θξίλνληαλ πην θαηάιιειε γηα 
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ηελ αλάδεημή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, βξηζθφηαλ ζην επίθεληξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ε δξαζηεξηφηεηα απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο, πνπ είρε σο ζηφρν ηνλ 

αλαζηνραζκφ, ηελ εμάζθεζε θαη γελίθεπζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ, κε ηελ 

θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πνιιέο 

θνξέο, απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο μεθηλνχζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα κε έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ (π.ρ. κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο) θαη ζπλερίδνληαλ θαη ζηα καζήκαηα 

ησλ εηδηθνηήησλ, θαζψο ην παξακχζη πιαηζησλφηαλ ζπλήζσο απφ πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, γηλφηαλ ε αλάξηεζε ησλ νκαδηθψλ θαη αηνκηθψλ έξγσλ 

κέζα ζηελ ηάμε, ψζηε λα απνθηνχλ κλήκε θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη δεκηνπξγίεο σο 

ζρέδηα δξάζεο (π.ρ. γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ, ηνπ θφβνπ, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζσζηψλ θίισλ θιπ.) ή παξνπζηάδνληαλ- θπξίσο ηα αηνκηθά έξγα- έλα έλα ζηελ ηάμε. 

αλ ηειεπηαίν βήκα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαλ ε 

αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ παξακπζηνχ απφ ηνπο καζεηέο.  

Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί, φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκάησλ ηεο πξψηεο ζεκαηηθήο, νξγαλψζεθαλ θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα 

ζηελ ηάμε, ηηο νπνίεο αμηνπνηνχζαλ νη καζεηέο είηε θαζεκεξηλά είηε φηαλ θξίλνληαη 

αλαγθαίν. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα ηακπιφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

καζεηψλ, ζην νπνίν, ζην ηέινο ηεο εκέξαο, ην θάζε παηδί αλαξηνχζε πνην 

ζπλαίζζεκα αληηπξνζψπεπε θπξίσο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο (π.ρ. ραξά, ζπκφο, ιχπε θιπ.) θαη αλ ήζειε κπνξνχζε λα 

κνηξαζηεί θαη ην ιφγν πνπ επηθξαηνχζε απηφ ην ζπλαίζζεκα (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, 

Βλφηεηα 1, δξαζηεξηφηεηα 3). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεκαηίζηεθε κηα γσληά ηεο 

ζπκθηιίσζεο (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βλφηεηα 1, δξαζηεξηφηεηα 7), ε νπνία είρε ζηεζεί 

κπξνζηά απφ ην ζρέδηα δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ (ψζηε αλαθαινχλ νη 

καζεηέο ηηο ελαιιαθηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο θαηαθιχζεη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ), ζηελ νπνία κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα επηιχζνπλ 

ήξεκα ηηο δηαθσλίεο ηνπο, αθφκα θαη ελ ψξα καζήκαηνο. Ώπηή ε γσληά πεξηιάκβαλε 

έλα ζξαλίν ζην πίζσ κέξνο ηεο ηάμεο θαη κηα θαξέθια γηα ηνλ «αθνχνληα» καζεηή, 

ζηελ νπνία ήηαλ θνιιεκέλε ε εηθφλα ελφο απηηνχ θαη κηα θαξέθια γηα ηνλ «νκηιεηή», 

ζηελ νπνία ήηαλ θνιιεκέλν έλα ζηφκα. Ο καζεηήο πνπ θάζνληαλ ζηελ θαξέθια κε ην 

απηάθη, έπξεπε λα αθνχεη, ρσξίο ζρφιηα θαη δηαθνπέο, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ άιινπ 

καζεηή θαη κφιηο νινθιήξσλε απηά πνπ είρε λα πεη, άιιαδαλ θαξέθιεο θαη κπνξνχζε 
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λα κηιήζεη θαη λα ζρνιηάζεη ν πξψηνο. Ώπηή ε δηαδηθαζία κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί 

πνιιέο θνξέο, ψζηε λα επηιπζεί ήξεκα ην ζέκα πνπ είρε αλαθχςεη. Σνλ πξψην θαηξφ 

ρξεηαδφηαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη ε παξνπζία ηεο δαζθάιαο εηδηθήο αγσγήο, 

ψζηε λα παξέρεη θάπνηεο ππνζηεξηθηηθέο θαηεπζχλεηο, λα ζπκίδεη ηνπο θαλφλεο ηεο 

γσληάο θαη λα θαηεπλάδεη ηηο εληάζεηο. Ώληίζηνηρα, ζηελ πνξεία ηεο ρξνληάο, 

απνζχξζεθε ζηαδηαθά ε παξνπζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεξήζεθε κηα πην θπζηθή 

ξνή ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ παηδηψλ, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ αλάγθε γηα ελαιιαγέο ζηηο 

θαξέθιεο.  

Πην εηδηθά, νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο απνηεινχληαη απφ: 

Δηζαγσγηθή  ελόηεηα:  

Γεληθή ζεκαηνινγία: νξηζκφο ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, ζχλαςε ζπκβνιαίνπ, 

βειηίσζε ηεο εμνηθείσζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, εηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ην ζθνπφ 

θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθνί ηόρνη:  

 Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηελ αλακελφκελε απφ απηνχο ζπκπεξηθνξά 

 Να κάζνπλ λα ηεξνχλ θαλφλεο γηα λα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηελ νκάδα 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο  

 Να μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ηνπ θνηλνχ βηψκαηνο θαη ηνπ δεζίκαηνο ηεο ηάμεο 

 Να αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο 

πξνζδνθψκελνπο ζηφρνπο ηνπ 

Γξαζηεξηόηεηεο: Ώπφ θνηλνχ δεκηνπξγία θαη ππνγξαθή ηνπ «ζπκβνιαίνπ 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο», ςπρνθηλεηηθά παηρλίδηα γλσξηκίαο (παηρλίδηα ζηνλ 

θχθιν π.ρ. «Σν αγαπεκέλν κνπ…») (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βηζαγσγηθή Βλφηεηα). 

1ε ελόηεηα: Ώλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Γεληθή ζεκαηνινγία: αλαγλψξηζε ησλ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

αλάπηπμε ελφο ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ, εμνηθείσζε κε ηνπο θνηλσληθά 

απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη δηαρείξηζεο -εηδηθά ησλ δπζάξεζησλ- 

ζπλαηζζεκάησλ, αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο ησλ 

αλζξψπσλ ζε θνηλά βηψκαηα 
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Δηδηθνί ηόρνη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε 

θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο 

 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

 Να αληηιακβάλνληαη φηη δελ βηψλνπλ φινη νη άλζξσπνη ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα 

ζε κηα θνηλή θαηάζηαζε 

 Να θαηαλννχλ φηη φια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη θπζηνινγηθά, αθφκα θαη εθείλα 

πνπ ηνπο θάλνπλ λα ληψζνπλ δπζάξεζηα 

 Να κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο (κε ην 

ζψκα, κε ηε κνπζηθή, κε ηα εηθαζηηθά θιπ.) 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ ηέρλε (π.ρ. 

κέζα απφ έλα κνπζηθφ άθνπζκα) 

 Να κάζνπλ ζηαδηαθά λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο 

Παξακύζηα θαη Γξαζηεξηόηεηεο (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βλφηεηα 1):  

1. Σα κπαιά πνπ θνπβαιάο, ηαηλία ηεο Disney (2015) 

Αξαζηεξηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ νη ήξσεο, εηθαζηηθή απεηθφληζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ θάλνπλ 

ηνπο καζεηέο λα βηψλνπλ ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα  («Γσγξάθηζε πφηε ληψζεηο 

ζπκφ, ιχπε, θφβν, αεδία, ραξά»). 

2. Έηζη αηζζάλνκαη (Christopher, 2016) 

Αξαζηεξηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη αληηζηνίρεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλεη ν 

ήξσαο ηνπ παξακπζηνχ, εηθαζηηθή απεηθφληζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ θάλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα βηψλνπλ ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ζπκφ, ιχπε, απνγνήηεπζε). 

3. The color monster (youtube βίληεν αλάγλσζεο ηνπ νκψλπκνπ βηβιίνπ) 

Αξαζηεξηφηεηεο αλαγλψξηζεο ηεο ακθηζπκίαο ηνπ ήξσα θαη δηαρσξηζκνχ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Οκαδηθφ εηθαζηηθφ έξγν ηνπ ακθηζπκηθνχ «color monster». 

Αεκηνπξγία θαζεκεξηλνχ νκαδηθνχ εκεξνινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ. 

4. Ώπηφ πνπ ληψζσ, ηεο Janan (2014) 
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Θεαηξηθά, κνπζηθνθηλεηηθά θαη ςπρνθηλεηηθά παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν εμσηεξίθεπζήο ηνπο. Βηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

απεηθφληζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ κε δπκαξηθά θαη φζπξηα.  

5. ηελ θαξδηά θαη ζην κπαιφ… πλαηζζήκαηα, ησλ Jones θαη Walden 

(2016) 

ΐησκαηηθά ζεαηξηθά παηρλίδηα. 

6. Δ παιέηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο Μνπιάθε (2004) 

Βηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγίαο ηεο παιέηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ 

νπξάληνπ ηφμνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κε πξνζσπηθή απφδνζε θαη επηινγή ησλ 

ρξσκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά ην εθάζηνηε 

ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαθχκαλζή ηνπ.  

7. Θπκφο, ηεο Μνξφλη (2008c), ν Μεγάινο Θπκφο ηεο Νη‟Ώιαλζε (2008) θαη 

Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα; ηεο Πφηεξ (2016) 

Αεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ. Οξγάλσζε 

γσλίαο ζπκθηιίσζεο κέζα ζηελ ηάμε.  

8. Φφβνο, ηεο Μνξφλη (2008d), Ώιέμε κε θνβάζαη! ηεο Φαιθνλάθε (2015) 

θαη  Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα; ηεο Πφηεξ (2016) 

Αεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θφβνπ. 

9. Δ Κνπθνπβάγηα πνπ θνβφηαλ ην ζθνηάδη, ηεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε (2010) 

Αεκηνπξγία εηθαζηηθνχ έξγνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ θνηλνχ θφβνπ ησλ 

καζεηψλ γηα ην ζθνηάδη 

10. Ο Κχξηνο Βπηχρεο θαη ε Κπξία Απζηπρία, ησλ λάηληεξ θαη ηξάζεξ 

(2013) 

Αεκηνπξγία θνιάδ κε ηηο πφιεηο ηεο επηπρίαο θαη ηεο δπζηπρίαο. ΐησκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ θαη νκαδηθφ ζεαηξηθφ παηρλίδη. 

11. Γήιεηα, ηεο Μνξφλη (2008b) 
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Αεκηνπξγία νκαδηθνχ εηθαζηηθνχ έξγνπ κε ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ ην ζπλαίζζεκα 

ηεο δήιεηαο ζηνπο καζεηέο. Οκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ληψζνπλ 

επγλσκνζχλε θαη δεκηνπξγία αλάινγνπ έξγνπ.  

12. Ώγάπε, ηεο Μνξφλη (2008a) 

Αεκηνπξγία εηθαζηηθνχ έξγνπ κε ηα αγαπεκέλα πξφζσπα, δψα θαη πξάγκαηα. 

2ε  ελόηεηα: Αηαθνξεηηθφηεηα, θνηλσληθή απνκφλσζε, ελζπλαίζζεζε 

 Θεκαηνινγία: απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αλαγλψξηζε ησλ νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ ησλ αλζξψπσλ, εμνηθείσζε κε ηα δηάθνξα είδε ηεο εηεξφηεηαο, θαηαλφεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο νξηζκέλσλ παηδηψλ, θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ   

Δηδηθνί ηόρνη: 

 Να κάζνπλ λα απνδέρνληαη, λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα  

 Να αλαγλσξίζνπλ δηάθνξεο κνξθέο εηεξφηεηαο 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο πξνθαηαιήςεηο πεξί δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

επηθαλεηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ άιισλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο 

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε νξηζκέλσλ παηδηψλ 

 Να πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απηνξξπζκίζνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνπο 

 Να βξνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ νκάδα 

 Να αληηιεθζνχλ φηη φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ζπληεινχλ ζηελ νκάδα ηεο, 

φινη είλαη απαξαίηεηνη, επηζπκεηνί θαη αλαληηθαηάζηαηνη 

Παξακύζηα θαη Γξαζηεξηόηεηεο (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βλφηεηα 2): 

1. Ο κεγάινο ρλνπδσηφο, ηεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε (2011) 

Ώηνκηθή εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε πξσηφηππν πιηθφ (αθξφο κε αηικαθνι) γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ «ηξνκεξνχ» θαη παξεμεγεκέλνπ ήξσα 

2. Έικεξ, ν παξδαιφο ειέθαληαο, ηνπ McKee (2010) 
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Ώηνκηθφ εηθαζηηθφ έξγν πνπ κεηαηξάπεθε ζε νκαδηθφ, κε ηε δεκηνπξγία πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ θαη πνιχρξσκσλ ειεθάλησλ 

3. Έλαο πηγθνπίλνο… φρη θαη ηφζν ηέιεηνο! Σεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε 

(2013a) 

Ώηνκηθή εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο πηγθνπίλνπ απφ ραξηφλη, πνπ 

κεηαηξάπεθε ζε νκαδηθφ έξγν, κε ηελ έλσζε φισλ ησλ πηγθνπίλσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο θνηλνχ ηφπνπ ζπλχπαξμεο θαη αιιειεπίδξαζεο. Βηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

δεκηνπξγίαο καζθψλ-πηγθνπίλσλ κε ηέκπεξεο θαη ράξηηλα πηάηα, πνπ αμηνπνηήζεθαλ 

ζηελ ζεαηξηθή αγσγή γηα ηε βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ.  

4. Ο παξάηαηξνο ν Σέξεο θαη ν θίινο ηνπ ν Ώζηέξεο, ηεο Σζνξψλε- 

Γεσξγηάδε (2013b) 

Βηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ ήξσα, ζε δπν δηαθνξεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, κηα επράξηζηε θαη κηα δπζάξεζηε. ΐησκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλαδηήγεζεο ηνπ παξακπζηνχ απφ ηελ νπηηθή ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ 

κέινπο. 

5. Ρφδα ην ηεξαηάθη, ηεο De Dios (2017) 

Βηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ ηέξαηνο ηνπ παξακπζηνχ, πξηλ απφ ηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ νπηηθή αλαγλψξηζε ηνπ ήξσα, βάζεη θάπνηνλ γεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δφζεθαλ (ξνδ, ηξηρσηφ ηεξαηάθη). Βηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο μερσξηζηνχ ηέξαηνο θαη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, γηα ηε δεκηνπξγίαο κηαο 

πφιεο ηεξάησλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο, ζηελ νπνία φινη έρνπλ κηα ζέζε. 

6. Πνιπμέλε, ηεο Μηραειίδνπ (2014) 

Βηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε έλα θνκκάηη ραξηηνχ-παδι, 

γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ παδι ηεο ηάμεο, ζην νπνίν φινη νη καζεηέο είλαη απαξαίηεηνη, 

επηζπκεηνί θαη αλαληηθαηάζηαηνη. 

3
ε
 ελφηεηα: Κνηλσληθέο Αεμηφηεηεο θαη Κνηλσληθή επάξθεηα 
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Θεκαηνινγία: αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα θηιία, δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, νκαδηθφηεηαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο, 

θαηάιιειε δηαρείξηζεο ηεο ήηηαο θαη ηεο απψιεηαο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ  

Δηδηθνί ηόρνη: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θηιίαο θαη ηνπο 

ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο θηιηθήο ζρέζεο 

 Να επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ παηρληδηψλ ξφισλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηερληθέο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο 

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ έλλνηα ζπλεξγαζίαο, ηεο απζφξκεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

 Να κάζνπλ λα πεξηνξίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ φζν δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο 

παξνξκήζεηο ηνπο 

 Να αλαπηχμνπλ έλα αίζζεκα επζχλεο σο πξνο ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ν θαζέλαο έρεη ην ξφιν ηνπ ζε απηέο 

 Να ρεηξίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, φπσο 

ηελ ήηηα θαη ηελ απψιεηα ζε έλα παηρλίδη κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηε ραξά θαη ηελ απφιαπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη φρη κφλν ηεο 

λίθεο 

 Να ζθέθηνληαη θαη λα δίλνπλ θνηλσληθά απνδεθηέο ιχζεηο, πνπ εμππεξεηνχλ 

ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

 Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ηελ νξγάλσζε 

πιεξνθνξηψλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

 Παξακύζηα θαη Γξαζηεξηόηεηεο (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βλφηεηα 3): 

1. Πηγθνπίλνο ράζεθε, πηγθνπίλνο βξέζεθε, ηνπ Jeffers (2014), Θεο λα 

γίλνπκε θίινη; ηεο Πφηεξ (2017) 

ρέδην δξάζεο γηα ηε πξνζέγγηζε θαη ηε ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε θίινπο, ηνλ ηξφπν 

θαηάιιειεο ππνζηήξημεο ησλ θίισλ, ηνλ ηξφπν πνπ δεηάεη θαλείο ζπγγλψκε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ θαη ελφο φρη θαη ηφζν θαινχ θίινπ. ΐησκαηηθή 
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αλαπαξάζηαζε ησλ νδεγηψλ, επίιπζε θνηλσληθψλ ζελαξίσλ θαη αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ ελαιιαθηηθήο ζθέςεο. 

2. Φίινη ζην Λφθν ησλ Sarah θαη Davies (2016) 

Οκαδηθφ εηθαζηηθφ έξγν κε ηα θιεηδηά κηαο θαιήο θηιίαο (θπξηνιεθηηθά θαη 

κεηαθνξηθά) 

3. Ασζ‟ κνπ ην ρέξη ζνπ, ηεο Σζνξψλε Γεσξγηάδε (2016) 

Μεηαηξνπή ησλ εξψσλ ζε θνχθιεο γηα θνπθινζέαηξν, κε ηε ρξήζε ξνιψλ ραξηηνχ 

πγείαο, ραξηνληψλ θαη ηέκπεξαο. Θεαηξηθή- βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο. 

4. Μνηξάδνκαη ζεκαίλεη επηπρία ησλ ΐέληγθεξ θαη Θάξιεη (2011) 

Ώηνκηθφ εηθαζηηθφ έξγν (κήιν κε φζα αξέζεη ζηνπο καζεηέο λα κνηξάδνληαη), πνπ 

κεηαηξάπεθε ζε νκαδηθφ έξγν (ηελ κειηά κε φζα κνηξαδφκαζηε) 

5. ΓΚΡΡΡΡ! Μηα ηζηνξία γηα ηε θηιία, ηνπ Biddulph (2015) 

Αεκηνπξγία κεηαιιίσλ ηεο πξσηηάο ζηε θηιία, ζην παηρλίδη, ζηε δηαζθέδαζε θαη ζηε 

ζσζηή ζπκπεξηθνξά, απφ ιεπθφ πειφ 

6. Μηα άιιε θνξά ζα ληθήζεηο εζχ! ηεο Παπαγηάλλε (2013) 

ρέδην δξάζεο γηα ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο νκαδηθήο ή 

αηνκηθήο ήηηαο. 

4
ε
 ελφηεηα:  Ώπηναληίιεςε θαη απηνεηθφλα 

Θεκαηνινγία: αλάπηπμε θαιχηεξεο απηνγλσζίαο, απηναληίιεςεο θαη απηνεηθφλαο, 

αλαγλψξηζε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, 

αλαγλψξηζε ησλ πξνηεξεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, απνδνρή ηεο χπαξμεο 

αδπλακηψλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο  

Δηδηθνί ηόρνη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απφςεηο 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ν θαζέλαο είλαη κνλαδηθφο θαη δηαθνξεηηθφο 

 Να αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή απηνεηθφλα θαη απηνεθηίκεζε 
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 Να απειεπζεξσζνχλ απφ δεζκεχζεηο θαη αλαζηνιέο θαη λα πεηξακαηηζηνχλ 

ελεξγά, εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνλνκία ηνπο 

Παξακύζηα θαη Γξαζηεξηόηεηεο (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βλφηεηα 4): 

1. Βγψ ν απίζαλνο, ηεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε (2014a) 

Βηθαζηηθή δεκηνπξγία ηνπ ήξσα ηεο ηζηνξίαο, κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ πιηθψλ 

(θνπθνπλάξηα, θισζηέο, ραξηφλη αθξνιεμ). Ώλαζηνραζηηθφ εηθαζηηθφ θχιιν 

εξγαζίαο γηα ηηο πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, πξνηηκήζεηο θαη επηζπκίεο. 

2. Πφζν κ‟αξέζεη ν εαπηφο κνπ, ηεο Μνξφλη (2011) 

Ώλαζηνραζηηθφ εηθαζηηθφ θχιιν εξγαζίαο γηα ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηελ 

θαιχηεξε απηνγλσζία (αγαπεκέλν κέξνο, ηαηλία, ρφκππ θιπ.) 

3. Έλαο γηα φινπο θαη φινη γηα έλαλ, ησλ ΐέληγθεξ θαη Θάξιεη (2013) 

Βηθαζηηθφ έξγν-θνιαδ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ μερσξηζηνχ ραξαθηήξα, ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ θαη πεξηβάιινληνο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ 

4. Οη επρνχιεδεο, ηαηλία ηεο Disney (2016) 

Ώλαζηνραζηηθφ θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θάλνπλ 

επηπρηζκέλα ηα παηδηά ζην παξφλ θαη εθείλσλ πνπ ζα ήζειαλ απνθηήζνπλ ζην 

κέιινλ. 

5. Δ ζθάια ηεο αγάπεο, ηεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε (2014b) 

Οκαδηθφ εηθαζηηθφ έξγν κε ηα «θαιχηεξα» ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο. 

Βηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο καζθψλ-δψσλ κε ηέκπεξεο θαη ράξηηλα πηάηα, 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηελ ζεαηξηθή αγσγή γηα ηε βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

παξακπζηνχ. 

 

Κάζε ζπλάληεζε πιαηζηψλεηαη ινηπφλ κε δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζην θεληξηθφ 

ζηφρν ηεο ελφηεηαο θαη φιεο νη δξάζεηο ιεηηνπξγνχλ σο κηα επθαηξία θαηαλφεζεο, 

επαλάιεςεο, αλαζηνραζκνχ, γελίθεπζεο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ θαη λέσλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ. Ο βαζκφο δπζθνιίαο ηφζν ησλ 
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ελλνηψλ φζν θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ απμάλεηαη ζηαδηαθά, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

Δπαλαζρεδηαζκόο  

Δ θάζε ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, δελ 

νξγαλψζεθε σο μερσξηζηφ κέξνο ηεο έξεπλαο, αιιά πξαγκαηνπνηήζεθε παξάιιεια 

κε ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο, σο απνηέιεζκα ησλ αλαδπφκελσλ αλαγθψλ θαη ηεο 

πεξαηηέξσ εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. 

Έηζη, ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο δελ ήηαλ αξρηθά ζρεδηαζκέλα ηα παξακχζηα, «Δ 

θνπθνπβάγηα πνπ θνβφηαλ ην ζθνηάδη» (Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, 2010), ην νπνίν 

εηζήρζεθα κεηά ηελ παξαηήξεζε ηνπ γεληθεπκέλνπ απηνχ θφβνπ ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ, φπσο θαη ην παξακχζη «Πνιπμέλε» (Μηραειίδνπ, 2014), πνπ 

πξνηηκήζεθε φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη ε θνηλσληθή απνκφλσζε ηεο κηαο καζήηξηαο 

νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε γισζζηθή ηεο δηαηαξαρή. Βπίζεο, θξίζεθε αλαγθαία 

ε εηζαγσγή ελφο επηπιένλ παξακπζηνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ήηηαο θαη ηεο αμίαο πνπ 

έρεη ην παηρλίδη σο ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, σο επθαηξία ζπκκεηνρήο, 

αιιειεπίδξαζεο, δηαζθέδαζεο θιπ., ιφγσ ησλ έληνλσλ θαη ζπλερφκελσλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθαινχζε ην δήηεκα ηεο ήηηαο θαη λίθεο. Γη‟ απηφ πξνηηκήζεθε, 

πέξαλ ηνπ «Μηα άιιε κέξα ζα ληθήζεηο εζχ» (Παπαγηάλλε, 2013), ην «ΓΚΡΡΡΡ. Μηα 

ηζηνξία γηα ηελ θηιία» (Biddulph, 2015). Σέινο, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζην κάζεκα ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο (ΐιέπε Παξάξηεκα Ε, Βλφηεηα 1, 

δξαζηεξηφηεηα 10) θαη ην νκαδηθφ έξγν ηεο επγλσκνζχλεο, σο αληηδηαζηνιή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα δήιηαο, θπξίσο απέλαληη ζε πιηθά αγαζά, πνπ αλαδείρηεθαλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ παξακπζηνχ «Γήιηα» (Μνξφλη, 2008b).  

14. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

14.1. Απνηειέζκαηα πνζνηηθώλ κεηξήζεσλ 

   14.1.1. Αξρηθή πνζνηηθή αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δείγκαηνο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ζην εξσηεκαηνιφγην 

Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ, νκαδνπνηήζεθαλ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ αξρηθψλ 

θαη ησλ ηειηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ αξρηθψλ κέζσλ 

φξσλ ησλ καζεηψλ -ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη θάζε 
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κεκνλσκέλεο ππνθαηεγνξίαο- ρξεζηκνπνηήζεθε ινηπφλ ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο SPSS. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ΐι. Πίλαθα 2), βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ αξρηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 

ΏΏ ΦΤΛΟ 
ΤΝΟΛΕΚΔ 

ΐΏΘΜΟΛΟΓΕΏ 
ΤΝΟΛΕΚΟ ΑΒΕΚΣΔ ΒΑΑ 

1 Ώγφξη 12 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

2 Ώγφξη 32 Τπνςία παζνινγίαο 

3 Ώγφξη 16 Οξηαθέο ηηκέο 

 4 Ώγφξη 18 Τπνςία παζνινγίαο 

5 Ώγφξη 21 Τπνςία παζνινγίαο 

6 Ώγφξη 11 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

7 Ώγφξη 11 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

8 Ώγφξη 19 Τπνςία παζνινγίαο 

9 Ώγφξη 18 Τπνςία παζνινγίαο 

10 Ώγφξη 32 Τπνςία παζνινγίαο 

11 Ώγφξη 11 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

12 Κνξίηζη 11 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

13 Κνξίηζη 25 Τπνςία παζνινγίαο 

14 Κνξίηζη 14 Οξηαθέο ηηκέο 

15 Κνξίηζη 13 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

16 Κνξίηζη 11 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

17 Κνξίηζη 11 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

18 Κνξίηζη 2 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

19 Κνξίηζη 12 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

20 Κνξίηζη 12 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

1 Κνξίηζη 9 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

Πίλαθαο 2: Ώξρηθέο Σηκέο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ζην Βξσηεκαηνιφγην 

Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ 

Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηαδεηθλχεη επηά καζεηέο κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ εμεηάδνληαη, νη νπνίνη επάγνληαη ζηελ ππνςία παζνινγίαο, ελψ άιινη 

δπν καζεηέο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ νξηαθέο ηηκέο. Ώλάκεζα ζε απηνχο, 

βξίζθνληαη θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη πην αλαιπηηθά.  

 

1
ε
 πεξίπησζε: Ο καζεηήο κε ΑΏΦ  
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Πίλαθαο 3: Ώξρηθέο ηηκέο απφ Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ   

καζεηή (2) κε ΑΏΦ 

Ώλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, εληνπίδνληαη πςειέο ηηκέο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο Τπεξθηλεηηθόηεηαο/Γηάζπαζεο Πξνζνρήο, ησλ ρέζεσλ κε ηνπο 

πλνκειίθνπο, ησλ πλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ θαη Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο. Σν 

αξρηθό πξνθίι ππνδεηθλχεη ζπλεπψο κηα γεληθεπκέλε ππνςία παζνινγίαο γηα φια ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Γηαζπαζηηθόηεηα, Διιεηκκαηηθή Πξνζνρή, 

Τπεξθηλεηηθόηεηα, Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, Δλαληησκαηηθή ζηάζε – αλππαθνή, Υακειή 

ελζπλαίζζεζε, πκπεξηθνξέο Απόζπξζεο, Διιηπείο Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο, Υακειή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κε ηνπο άιινπο, Έληνλε αλεζπρία θαη λεπξηθόηεηα θαη 

Αγρώδεηο πκπεξηθνξέο. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη, ε ζπλνιηθή ηηκή πνπ θαλεξψλεη 

ππνςία παζνινγίαο ήηαλ αξθεηά πςειή (32), ζε βαζκφ πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά 

ζηελ αλψηεξε δπλαηή (16-40). 

 

2
ε
 πεξίπησζε: Ο καζεηήο κε ππνςίεο ΑΒΠ-Τ  

 

Τπνθιίκαθεο 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο 

Οξηαθέο 

ηηκέο 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Υπερικινηηικόηηηα/ 

Διάζπαζη 

Προζοτής 

  7 

Διαηαρατές 

Σσναιζθήμαηος 

  8 

Στέζεις με ηοσς 

Σσνομηλίκοσς 

  9 

Διαηαρατές 

Διαγωγής 

  8 

Σσνολικός Δείκηης    32 

 

Τπνθιίκαθεο 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο 

Οξηαθέο 

ηηκέο 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Υπερικινηηικόηηηα/ 

Διάζπαζη 

  10 
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Πίλαθαο 4: Ώξρηθέο ηηκέο απφ ην Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ   

καζεηή (10) κε ππνςίεο ΑΒΠ-Τ 

Ώλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, εληνπίδνληαη πςειέο ηηκέο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο Τπεξθηλεηηθόηεηαο/Γηάζπαζεο Πξνζνρήο, ησλ ρέζεσλ κε ηνπο 

πλνκειίθνπο, ησλ πλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ θαη Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο. Σν 

αξρηθό πξνθίι ππνδεηθλχεη ζπλεπψο κηα γεληθεπκέλε ππνςία παζνινγίαο γηα φια ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Γηαζπαζηηθόηεηα, Διιεηκκαηηθή Πξνζνρή, 

Τπεξθηλεηηθόηεηα, Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, Δλαληησκαηηθή ζηάζε – αλππαθνή, Υακειή 

ελζπλαίζζεζε, πκπεξηθνξέο Απόζπξζεο, Διιηπείο Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο, Υακειή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κε ηνπο άιινπο, Έληνλε αλεζπρία θαη λεπξηθόηεηα θαη 

Αγρώδεηο πκπεξηθνξέο. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη, ε ζπλνιηθή ηηκή πνπ θαλεξψλεη 

ππνςία παζνινγίαο ήηαλ αξθεηά πςειή (32), ζε βαζκφ πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά 

ζηελ αλψηεξε δπλαηή (16-40), ελψ ε ππνθιίκαθα ηεο Τπεξθηλεηηθφηεηαο/Αηάζπαζεο 

Πξνζνρήο ζπκπιεξψλεη ηελ αλψηαηε δπλαηή βαζκνινγία (10). 

3
ε
 πεξίπησζε: Δ καζήηξηα κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη ζπκπεξηθνξάο  

Προζοτής 

Διαηαρατές 

Σσναιζθήμαηος 

  6 

Στέζεις με ηοσς 

Σσνομηλίκοσς 

  8 

Διαηαρατές 

Διαγωγής 

  8 

Σσνολικός Δείκηης    32 

 

Τπνθιίκαθεο 
Φπζηνινγηθέο 

ηηκέο 

Οξηαθέο 

ηηκέο 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Υπερικινηηικόηηηα/ 

Διάζπαζη 

Προζοτής 

  7 

Διαηαρατές 

Σσναιζθήμαηος 

3   

Στέζεις με ηοσς 

Σσνομηλίκοσς 

  8 
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Πίλαθαο 5: Ώξρηθέο ηηκέο απφ Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηελ καζήηξηα (13) κε 

πξνβιήκαηα αθνήο θαη ζπκπεξηθνξάο 

Καη εδψ, εληνπίδνληαη πςειέο ηηκέο ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

Τπεξθηλεηηθόηεηαο/Γηάζπαζεο Πξνζνρήο, ησλ ρέζεσλ κε ηνπο πλνκειίθνπο θαη 

Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο. Σν αξρηθό πξνθίι ηεο καζήηξηαο ππνδεηθλχεη ζπλεπψο κηα 

γεληθεπκέλε ππνςία παζνινγίαο γηα φια ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Γηαζπαζηηθόηεηα, Διιεηκκαηηθή Πξνζνρή, Τπεξθηλεηηθόηεηα, Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, 

Δλαληησκαηηθή ζηάζε – αλππαθνή, Υακειή ελζπλαίζζεζε, Διιηπείο Κνηλσληθέο 

Γεμηόηεηεο, Έληνλε αλεζπρία θαη λεπξηθόηεηα. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη, ε ζπλνιηθή ηηκή 

πνπ θαλεξψλεη ππνςία παζνινγίαο ήηαλ αξθεηά πςειή (25), ζε βαζκφ πνπ βξίζθεηαη 

θνληά ζηελ αλψηεξε δπλαηή (16-40). 

Λνηπέο πεξηπηψζεηο: Μαζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, δηάζπαζεο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 6: Ώξρηθέο ηηκέο εθπαηδεπηηθνχ απφ Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ 

καζεηή (4) κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, δηάζπαζεο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο 
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Πίλαθαο 7: Ώξρηθέο ηηκέο απφ ην Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ καζεηή (5) κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, δηάζπαζεο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 8: Ώξρηθέο ηηκέο απφ ην Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ καζεηή (8) κε 

δηάζπαζε θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο 
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Πίλαθαο 9: Ώξρηθέο ηηκέο απφ ην Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ καζεηή (9) κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, δηάζπαζεο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο 

Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο, εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο θπξίσο ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

Τπεξθηλεηηθόηεηαο/Γηάζπαζεο Πξνζνρήο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ησλ Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο ή Γηαηαξαρώλ ζπλαηζζήκαηνο. Μπνξεί ην 

αξρηθφ ηνπο πξνθίι λα κελ ζεκεηψλεη ην ίδην πςειέο βαζκνινγίεο κε εθείλεο ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, παξ‟ φια απηά, ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπο, ηνπο θαηαηάζζεη ζηελ ππνςία παζνινγίαο (16-40). 

 

14.1.2. Σειηθή πνζνηηθή αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δείγκαηνο 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ζην εξσηεκαηνιφγην 

Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ, νκαδνπνηήζεθαλ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ησλ 

ηειηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ κέζσλ φξσλ ησλ 

καζεηψλ -ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη θάζε κεκνλσκέλεο 

ππνθαηεγνξίαο- ρξεζηκνπνηήζεθε θαη εδψ ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

SPSS. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ΐι. Πίλαθα 10), βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: 
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ΏΏ ΦΤΛΟ 
ΤΝΟΛΕΚΔ 

ΐΏΘΜΟΛΟΓΕΏ 
ΤΝΟΛΕΚΟ ΑΒΕΚΣΔ ΒΑΑ 

1 Ώγφξη 7 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

2 Ώγφξη 15 Οξηαθέο Σηκέο 

3 Ώγφξη 5 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

 4 Ώγφξη 6 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

5 Ώγφξη 7 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

6 Ώγφξη 4 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

7 Ώγφξη 3 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

8 Ώγφξη 5 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

9 Ώγφξη 8 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

10 Ώγφξη 15 Οξηαθέο Σηκέο 

11 Ώγφξη 1 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

12 Κνξίηζη 3 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

13 Κνξίηζη 11 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

14 Κνξίηζη 5 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

15 Κνξίηζη 2 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

16 Κνξίηζη 3 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

17 Κνξίηζη 3 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

18 Κνξίηζη 0 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

19 Κνξίηζη 2 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

20 Κνξίηζη 4 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

1 Κνξίηζη 5 Φπζηνινγηθέο ηηκέο 

Πίλαθαο 10: Σειηθέο Σηκέο ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ζην Βξσηεκαηνιφγην 

Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ 

Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηηο δχν εμεηαδφκελεο 

θάζεηο, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ ζπλνιηθφ δείθηε 

ηεο θιίκαθαο ησλ καζεηψλ (ΐιέπε Γξάθεκα 1). Τπελζπκίδεηαη φηη έλαο φζν δπλαηφλ 

πην ρακειφο γεληθφο δείθηεο είλαη επηζπκεηφο, θαζψο νη πςειφηεξνη δείθηεο 

παξαπέκπνπλ ζηελ χπαξμε ζεκαληηθφηεξσλ δπζθνιηψλ θαη ειιεηκκάησλ. Ώπφ ηνπο 

ζπλνιηθά 21 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, δελ ελέπηπηε θαλέλαο πιένλ ζηελ θαηεγνξία 

«ππνςία παζνινγίαο» θαη κφλν δπν καζεηέο, ν καζεηήο κε ΑΏΦ θαη ν καζεηήο κε 

ππνςίεο ΑΒΠ-Τ, βξίζθνληαλ βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηελ θαηεγνξία «νξηαθέο 

ηηκέο».
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Γξά

θεκα 1: χγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε ηνπ ΒΑΑ γηα θάζε καζεηή πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε 

ζνλ αθνξά ηφζν ζηνλ καζεηή κε ΑΏΦ φζν θαη ζηνλ καζεηή κε ππνςίεο ΑΒΠ-Τ, 

ήηαλ νη κφλνη καζεηέο, ησλ νπνίσλ ε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο δείθηε εμαθνινπζνχζε 

λα ζεσξείηαη νξηαθή, αθνχ θαη νη δπν ζπκπιήξσλαλ ηνπο 15 βαζκνχο ηεο θιίκαθαο 

Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ. Πην εηδηθά: 

1
ε
 πεξίπησζε: Ο καζεηήο κε ΑΏΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 11: Σειηθέο ηηκέο απφ ην Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ   

καζεηή (2) κε ΑΏΦ 
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πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, νη ηηκέο γηα ηελ Τπεξθηλεηηθόηεηα 

θαη ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκήιηθνπο θαίλεηαη λα θπκαίλνληαη ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή παξνπζηάδνληαη 

σζηφζν πην επίκνλεο, θαζψο θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ε ππνθιίκαθα ησλ 

πλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ ζεκεηψλεη νξηαθέο ηηκέο. Παξ‟φια απηά νθείιεη λα 

ηνληζηεί φηη ππάξρεη βειηίσζε, θαζψο παξαηεξνχληαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

παξέκβαζεο ηηκέο πνπ θηλνχζαλ ππνςίεο γηα ηελ χπαξμε παζνινγίαο, ελψ κεηά ηελ 

παξέκβαζε ήηαλ νξηαθέο. Βπηπιένλ, αηζζεηή κεηαβνιή ζεκεηψζεθε θαη σο πξνο ηελ 

ππνθιίκαθα ησλ Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο, παξακέλνληαο, φκσο, κέζα ζην εχξνο ηηκψλ 

γηα ππνςία παζνινγίαο.  

2
ε
 πεξίπησζε: Ο καζεηήο κε ππνςίεο ΑΒΠ-Τ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 12: Σειηθέο ηηκέο απφ Βξσηεκαηνιφγην Goodman γηα ηνλ   

καζεηή (10) κε ππνςίεο ΑΒΠ-Τ 

ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ησλ επηκέξνπο ππνθιηκάθσλ, ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο 

παξνπζηάδεη θπζηνινγηθέο πιένλ ηηκέο γηα ηελ Τπεξθηλεηηθόηεηα/ Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

θαη ηηο Γηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο, έλαληη ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαλ 

ζηελ θαηεγνξία «ππνςία παζνινγίαο» θαη ζηηο δπν ππνθιίκαθεο. Μεγάιε εληχπσζε 

πξνθαιεί ζε απηφ ην ζεκείν ε κείσζε θαηά ην ήκηζπ ζηελ θιίκαθα ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο, ζηελ νπνία ζεκείσλε ηελ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηηο αξρηθέο κεηξήζεηο (κείσζε απφ 10 ζηα 5), γεγνλφο πνπ ηζρπξνπνηεί 

ηηο ελδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο. ηηο ρέζεηο κε ηνπο 
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πλνκήιηθνπο θαη ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο παξακέλεη βέβαηα-παξά ηελ πηψζε ζηηο 

ηηκέο ηεο θάζε ππνθιίκαθαο- ζην εχξνο ησλ ηηκψλ γηα ππνςία παζνινγίαο, 

παξαπέκπνληαο ζηε δηαηήξεζε θάπνησλ θνηλσληθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

ειιεηκκάησλ.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ηάμεο, αθνινπζεί κηα 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δπν κεηξήζεηο, γηα ηελ εμέηαζε ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή εηθφλα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

καζεηψλ, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ην t-test γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ SPSS. 

Γηαθνξέο κέζσλ όξσλ (t test) θαη ηππηθήο απόθιηζεο ζηνπο παξάγνληεο ηνπ ΔΓΓ πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

ΔΓΓ ππνθαηεγνξίεο Pre Test Post Test t df 

Θεηηθή θνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

6,67 (1,68) 8,05 (1,91) -2,49* 40 

Τπεξθηλεηηθόηεηα/ 

Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

5,00 (2,47) 2,67 (1,56) 3,66*** 40 

Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο 

3,38 (2,44) 0,86 (1,35) 4,15*** 31 

ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκήιηθνπο 

3,48 (2,87) 0,71 (1,35) 3,99*** 28 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 3,43 (2,68) 1,19 (1,57) 3,31** 32 

πλνιηθόο Γείθηεο 

ΔΓΓ 

15,29 (7,35) 5,43 (4,04) 5,38*** 31 

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 θαη N=21 

Πίλαθαο 13: ηαηηζηηθά Αεδνκέλα t-test γηα ηνπο κέζνπο φξνπο πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε 

Ώπφ ηνλ πίλαθα 13 θαίλεηαη φηη ε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε t είλαη ίζε κε 5,38, κε 

βαζκνχο ειεπζεξίαο 31. Σν p-value είλαη κηθξφηεξν απφ 0,001 –κηθξφηεξν απφ θάζε 

ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο- θαηά ζπλέπεηα ε δηαθνξά ησλ πεξίπνπ δέθα 

κνλάδσλ ζηηο κέζεο ηηκέο απφ ην pre ζην post test είλαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 



ειίδα 159 απφ 376 

 

θαη δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο ηπραηφηεηαο. Τπάξρεη ινηπφλ δηαθνξά ζηε ζπλνιηθή 

κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ, πνπ δείρλεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε κεηά 

ηελ παξέκβαζε πνπ δέρηεθαλ. πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην γξάθεκα, κεηψζεθε ν 

γεληθφο δείθηεο ηνπ ΒΑΑ ηφζν ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο φζν θαη θάζε κεκνλσκέλνπ 

καζεηή (κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο). Ώπηή ε βειηίσζε, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί φηη αθνξά θαη ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ 

Βξσηεκαηνινγίνπ Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ. Ώλαιπηηθφηεξα, ε ηηκή ηεο ζεηηθήο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δείθηε t είλαη ίζε κε -2,49, κε βαζκνχο ειεπζεξίαο 40. 

Σν p-value είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05 θαη επνκέλσο ε δηαθνξά ησλ πεξίπνπ δπν 

κνλάδσλ ζηηο κέζεο ηηκέο απφ ην pre ζην post test είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη δελ 

νθείιεηαη ζε ιφγνπο ηπραηφηεηαο.  

Δ ηηκή ηνπ t γηα ηελ ππνθαηεγνξία ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο/ δηάζπαζεο πξνζνρήο είλαη 

ίζε κε 3,66, κε βαζκνχο ειεπζεξίαο 40. Σν p-value είλαη κηθξφηεξν απφ 0,001 -

κηθξφηεξν απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο- θαη έηζη ε δηαθνξά ησλ 

πεξίπνπ δπν κνλάδσλ ζηηο κέζεο ηηκέο απφ ην pre ζην post test είλαη ηζρπξά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο ηπραηφηεηαο. Ώληίζηνηρα, ε ηηκή 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ δείθηε t είλαη ίζε κε 4,15, κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο 31. Σν p-value είλαη κηθξφηεξν απφ 0,001 -κηθξφηεξν απφ θάζε ζχλεζεο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο- θαη έηζη ε δηαθνξά ησλ πεξίπνπ ηξηψλ κνλάδσλ ζηηο κέζεο 

ηηκέο απφ ην pre ζην post test είλαη θαη εδψ ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη δελ 

νθείιεηαη ζε ιφγνπο ηπραηφηεηαο.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηηκή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ δείθηε t είλαη 

ίζε κε 3,99, κε βαζκνχο ειεπζεξίαο 28. Σν p-value είλαη κηθξφηεξν απφ 0,001 -

κηθξφηεξν απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο- θαη έηζη ε δηαθνξά ησλ 

πεξίπνπ ηξηψλ κνλάδσλ ζηηο κέζεο ηηκέο απφ ην pre ζην post test είλαη θαη πάιη 

ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο ηπραηφηεηαο. Σέινο, ε ηηκή 

ησλ δηαηαξαρψλ δηαγσγήο ηνπ δείθηε t είλαη ίζε κε 3,31, κε βαζκνχο ειεπζεξίαο 32. 

Σν p-value είλαη κηθξφηεξν απφ 0,01 -κηθξφηεξν απφ θάζε ζχλεζεο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο- θαη έηζη ε δηαθνξά ησλ πεξίπνπ δχν κνλάδσλ ζηηο κέζεο ηηκέο απφ 

ην pre ζην post test είλαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο 

ηπραηφηεηαο. Τπάξρεη ζπλεπψο δηαθνξά ζηελ κέζε επίδνζε ησλ καζεηψλ, πνπ δείρλεη 

κηα ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο 
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ππεξθηλεηηθφηεηαο/ δηάζπαζεο πξνζνρήο, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ησλ δηαηαξαρψλ δηαγσγήο θαη κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, κεηά ηελ 

παξέκβαζε πνπ δέρηεθαλ.  

Ώθνινπζνχλ ηα γξαθήκαηα ηεο πνζνζηηαίαο απεηθφληζεο ηεο βειηίσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείθηε ησλ παηδηψλ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε: 

 
Γξάθεκα 2- Πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνύ δείθηε ησλ καζεηώλ πξηλ ηελ παξέκβαζε 

 

 
Γξάθεκα 3- Πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνύ δείθηε ησλ καζεηώλ κεηά ηελ παξέκβαζε 

πλνιηθά πάλησο, κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο, αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο φισλ ησλ 
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καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξφγξακκα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο θαη ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο, φπσο απηέο δηαθαίλνληαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ ζην 

Βξσηεκαηνιφγην Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Ώπηή ε 

αιιαγή απεηθνλίδεηαη πην θαηαλνεηά ζην Γξάθεκα 2 θαη Γξάθεκα 3, ζηα νπνία 

θαίλεηαη φηη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ παξνπζίαδε νξηαθέο ηηκέο θαη 

ηηκέο πνπ θηλνχζαλ ππνςίεο γηα ηελ χπαξμε παζνινγίαο (10% ησλ παηδηψλ ελέπηπηαλ 

ζηελ θαηεγνξία «νξηαθέο ηηκέο» θαη 33% ζηελ θαηεγνξία «ππνςία παζνινγίαο», 

δειαδή 43% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο παξνπζίαδαλ έλαλ αξθεηά πςειφ δείθηε 

δπζθνιηψλ), πνζνζηά πνπ έπεζαλ ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε (κφλν 10% ησλ 

παηδηψλ ελέπηπηαλ ζηελ θαηεγνξία «νξηαθέο ηηκέο»), θαζψο ε πιεηνςεθία ηεο ηάμεο 

βξηζθφηαλ πιένλ ζην θάζκα ησλ θπζηνινγηθψλ ηηκψλ (90%). Δ παξέκβαζε 

αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ, κεηαμχ άιισλ, σο έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ελίζρπζεο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, φπσο απηέο γίλνληαη 

αληηιεπηέο απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. 

 

14.2. Απνηειέζκαηα πνηνηηθώλ κεηξήζεσλ 

  14.2.1. Αξρηθή πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δείγκαηνο 

     14.2.1.1. Αξρηθή πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Πέξα απφ ην εξσηεκαηνιφγην Απζθνιηψλ θαη Απλαηνηήησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξέκβαζεο ζπλεληεχμεηο, κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ 

εθπαηδεπκέλε παξαηεξήηξηα, απφ ηελ εξεπλήηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε θάιππηε πιεζψξεο δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη έλα 

επξχ θάζκα δεμηνηήησλ-ζηφρσλ ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί ε αξρηθή εηθφλα ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ, ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη 

απαληήζεηο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νξγαλψζεθαλ κέζσ ηεο ζεκαηηθήο 

ηνπο αλάιπζεο, ε νπνία αλέδεημε σο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ 

αξρηθή εηθφλα ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ ηάμε, ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ εληφο θαη εθηφο ηάμεο θαη ηελ θνηλσληθή 
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θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επάξθεηα. πλνπηηθά, αλαδείρηεθαλ ηα εμήο πνηνηηθά   

ζηνηρεία γηα ην δείγκα καο, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο: 

Ώ) Αξλεηηθό θαη ζπγθξνπζηαθό θιίκα κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΐ) Έιιεηςε αλαγλώξηζεο, έθθξαζεο θαη θπξίσο απηνξξύζκηζεο εηδηθά ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ  

Γ) Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο πνιιψλ καζεηψλ θαη κεησκέλεο θηιηθέο ζρέζεηο 

Α) Βιιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 

Β) Γπζπξνζαξκνζηηθέο, δηαηαξαθηηθέο θαη δηαζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, εληφο θαη εθηφο 

ηάμεο 

Σ) Υακειή απηνεηθόλα θαη απηνπεπνίζεζε 

Πην αλαιπηηθά, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηεο δαζθάιαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο 

παξαηεξήηξηαο πξνθχπηεη φηη ην αξρηθφ θιίκα ηεο ηάμεο ήηαλ αξθεηά αξλεηηθφ, 

θαζψο ππήξρε κηα έληνλε επηζεηηθφηεηα θαη αδηαθνξία ησλ καζεηψλ ηφζν ζηηο 

κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο φζν θαη απέλαληη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηάμεο. Ώπηφ ην βεβαξεκέλν θιίκα επηδξνχζε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ παξάιιεια παξεκπφδηδε ηε δεκηνπξγία ελφο νκαδηθνχ θαη 

θηιηθνχ αηζζήκαηνο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Δ δαζθάια δήισζε φηη «ε θάπνηνπο 

καζεηέο, απηό ην αξλεηηθό θιίκα κεηώλεη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ, θαζώο αλαπνινύλ 

ζπλέρεηα ην λεπηαγσγείν θαη αλαθέξνπλ όηη ζα αιιάμνπλ ζρνιείν θαη όηη απηό δελ είλαη 

ην ζρνιείν ηνπο». Ώπφ ηελ  άιιε πιεπξά, δεκηνπξγνχζε αξλεηηθέο βάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ζην ζρνιείν θαη γηα ηε 

ζπζπείξσζε ησλ ζρέζεσλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ.  

Βηδηθφηεξα, ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, παξαηεξoχληαλ απφ ηε δαζθάια θαη ηελ 

παξαηεξήηξηα ε έιιεηςε αλαγλώξηζεο, έθθξαζεο θαη θπξίσο απηνξξύζκηζεο ησλ 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ. Απζθνιεχνληαλ δειαδή, κεηαμχ άιισλ, λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ παηδηψλ, 

εηδηθά εθείλσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχνληαλ απφ 

ηηο εξσηήζεηο ηνπο «Γηαηί θιαίεη έηζη; Γηαηί θσλάδεη θαη ζέιεη λα θύγεη;» θιπ. Βπίζεο, 

αλέθεξαλ θαη νη δπν εξσηψκελεο ηηο αθξαίεο αληηδξάζεηο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ ησλ καζεηψλ. ηαλ ζχκσλαλ, έραλαλ δειαδή θάζε έιεγρν ηνπ 
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εαπηνχ ηνπο θαη πξνέβαηλαλ ζε πνιχ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζε φπνηνλ ή 

φηη ηνπο είρε ζπκψζεη. Ώπφ ηελ άιιε, δηαθξίλνληαλ -ζχκθσλα κε ηε δαζθάια- ζε 

αξθεηνχο καζεηέο κηα ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε, θαζψο έθιαηγαλ 

εχθνια κε ηελ παξακηθξή δπζθνιία, παξαηηνχζαλ ηελ πξνζπάζεηα θαη γεληθά έθαλα 

πνιχ εχθνια δειψζεηο φπσο «Γελ κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ» ή «Δίκαη άρξεζηνο» 

(θπξίσο ηα αγφξηα).  

Σαπηφρξνλα, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ νη θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο 

ησλ καζεηώλ. Έηζη αλαθέξνληαλ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ήηαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο, ζε ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο δεμηφηεηεο 

γηα ην ειηθηαθφ θαη αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν, ελψ παξαηεξνχληαλ παξάιιεια 

αθφκα εληνλφηεξα ειιείκκαηα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Γεληθφηεξα, αλαθέξζεθε θαη απφ ηηο δπν εξσηψκελεο φηη ππήξραλ ειάρηζηεο θηιίεο 

ζηελ ηάμε, πνιιά παηδηά ήηαλ κφλα ηνπο ζηα δηαιείκκαηα θαη δελ γλψξηδαλ ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ. Δ δαζθάια είρε παξαηεξήζεη κάιηζηα έλα 

ρακειφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο θαη αλέθεξε γηα παξάδεηγκα: «Μνπ θάλεη ηξνκεξή 

εληύπσζε όηη πξαγκαηηθά ραίξνληαη όηαλ ράλεη θάπνηνο, θνξντδεύνπλ, κε θάζε 

επθαηξία, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δελ βνεζάλε όηαλ θάπνηνο ρξεηάδεηαη 

ππνζηήξημε..».  

Δ ίδηα, πξνβιεκαηίδνληαλ αθφκα, κε ηνλ θνηλσληθφ εθθνβηζκφ πνπ αζθνχζαλ κεξηθά 

παηδηά θαη ηελ έιιεηςε απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αθφκα θαη απφ ηα ίδηα ηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Έηζη ήηαλ θάπνηνη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

εθθξάζεηο φπσο «Γελ ζε έρσ θίιν αλ δελ θάλεηο «απηό…» γηα κέλα. Γελ ζα ηνπ κηιάκε 

απηνύ..» θιπ., πξνσζψληαο έλαλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε φζνπο καζεηέο δελ 

ηθαλνπνηνχζαλ ηηο επηζπκίεο ησλ «αξρεγψλ» ησλ νκάδσλ. Ώπηφ παξαηεξνχληαλ 

ηδηαίηεξα απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ 

ππξνδνηνχζε έλαλ θαχιν θχθιν αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ, θαζψο θαη εθείλνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο αληηδξνχζαλ ηδηαίηεξα επηζεηηθά (ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά). Έηζη, 

επέζηξεθαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ην δηάιεηκκα κε έληαζε, ιφγσ ησλ 

δηαθσληψλ, ησλ θαπγάδσλ θαη ησλ ζσκαηηθψλ ηνπο ζπγθξνχζεσλ. Έλα άιιν 

έιιεηκκα πνπ νδεγνχζε ζε εληάζεηο ήηαλ φηη δελ δηαρεηξίδνληαλ θνηλσληθά θαη 

ςχρξαηκα ηελ ήηηα, δελ κνηξάδνληαλ εχθνια θαη ήηαλ ηδηαίηεξα θηεηηθνί, φρη κφλν κε 
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ηα αληηθείκελά ηνπο, αιιά θαη κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη κε «θνηλφρξεζηα» πξάγκαηα, 

πνπ ζα φθεηιαλ λα κνηξάδνληαη. 

Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ζηηο δηαζπαζηηθέο θαη δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ 

ηδηαίηεξα έληνλεο εληφο θαη εθηφο ηάμεο. Βπηζεηηθέο θαη δπζπξνζαξκνζηηθέο 

αληηδξάζεηο, φπσο αληίζηνηρα θαη έληνλε δηάζπαζε θαη ππεξθηλεηηθφηεηα ήηαλ 

επνκέλσο έλα θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ζηηο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο 

ησλ παηδηψλ. πσο δήισζε ε δαζθάια μεθπζψληαο «Πξαγκαηηθά δελ κνπ έρεη 

μαλαηύρεη… Γελ μέξσ ηη άιιν λα θάλσ.. Από ηελ κηα δελ κπνξώ λα θάλσ κάζεκα, γηαηί 

ζπλερώο θάπνηνο είλαη όξζηνο ή αλππάθνπνο ή θιαίεη ή καιώλεη κε θάπνηνλ… Από ηελ 

άιιε θαη κεηαμύ ηνπο, αθόκα θαη κε απηνύο πνπ έρνπλ θηιηθέο ζρέζεηο, γηα λα κελ πσ 

είλαη θίινη, γηαηί θίινη-θίινη δελ είλαη, ππάξρνπλ ζρεδόλ θαζεκεξηλά εληάζεηο, 

ηζαθσκνί ή παίδνπλ μύιν. Όηαλ έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε ή πξώηε αληίδξαζε είλαη λα 

γίλνπλ βίαηνη. Δπίζεο, κε απνγνεηεύεη όηη δελ αλαιακβάλεη θαλείο ηελ επζύλε ηνπ. Όιν 

νη άιινη θηαίλε, όιν νη άιινη ηνπο αδηθνύλ».  

πλνιηθά ινηπφλ δηαθαίλεηαη ηφζν απφ ηηο δειψζεηο ηεο δαζθάιαο φζν θαη απφ απηέο 

ηεο παξαηεξήηξηαο –πνπ ζπγθιίλνπλ ζε φιεο ηηο απαληήζεηο- φηη επηθξαηνχζε έλα 

αξλεηηθφ θαη ηεηακέλν θιίκα ζηελ ηάμε, ελψ νη κεησκέλεο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ δπζρέξαηλαλ επηπιένλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζπλαλαζηξνθέο ηνπο.  

   14.2.2. Σειηθή Πνηνηηθή Αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δείγκαηνο  

14.2.2.1. Πνηνηηθή Αμηνιόγεζε ησλ θιείδσλ παξαηήξεζεο 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε άληιεζε ησλ πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο έγηλε κέζσ ελφο εκεξνινγίνπ αλαθνξάο, 

πνπ ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηελ παξαηεξήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθάζηνηε 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Ώγσγήο θαη ην 

νπνίν αθνξνχζε  παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πξνζπκία ζπκκεηνρήο θαη 

ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ηφζν ηεο ζπλνιηθήο νκάδαο φζν θαη ησλ κεκνλσκέλσλ 

καζεηψλ. Σν εκεξνιφγην απνηεινχληαλ απφ κηα ιίζηα παξαηήξεζεο θαη έλα θχιιν 

ειεχζεξεο θαηαγξαθήο, ηα νπνία ζπλδπαζηηθά ιεηηνπξγνχζαλ σο εκεξνιφγην 

αλαζηνραζκνχ γηα ηελ απνηχπσζε ζεκαληηθψλ θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ δξψκελσλ 

ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο, ζηνηρεία πνπ δηεπθφιπλαλ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ 
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δξάζεσλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξεπλήηξηαο. Βμάιινπ, κε ην Δκεξνιφγην 

Ώλαζηνραζκνχ θαηαγξάθνληαλ, επηζεκαίλνληαλ θαη αλαδεηθλχνληαλ αμηφινγεο ή 

ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ κπνξνχζαλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ δηεηζδπηηθά ζε άιιν ρξφλν. Ώπφ απηέο ηηο 

θιείδεο αλαθνξάο αλαδείρηεθε ζπλνπηηθά: 

Ώ) Δ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα γηλφληαλ κε πνιιή φξεμε θαη πξνζπκία  

ΐ) Ώπαηηνχληαλ επηπξφζζεηε ππνζηήξημε θαη νξηνζέηεζε ησλ καζεηψλ κε ΒΒΏ θαη 

δπζθνιίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γ) Παξαηεξήζεθαλ άκεζα βειηηψζεηο ζην θιίκα ηεο ηάμεο 

Α) Πξαγκαηνπνηνχληαλ θαιχηεξε αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ 

Β) Τπήξρε βειηίσζε ηεο απηφλνκεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη ζηαδηαθή κείσζε/ 

απφζπξζε ηεο επηπξφζζεηεο βνήζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νξηζκέλνη καζεηέο   

Πην αλαιπηηθά, ε ζπιινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ηξφπνπ έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ, 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη βησκάησλ φισλ ησλ καζεηψλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ εκθάληδαλ 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο 

ζην πξφγξακκα παξέκβαζεο. Έηζη, ζεκεηψζεθε ν βαζκφο εκπινθήο θαη ν ηξφπνο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο, φπσο θαη ην είδνο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Βπίζεο, παξαηεξήζεθε ην επίπεδν εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπο, ε 

αλάγθε επηπξφζζεηεο ζηήξημεο θαη ελζάξξπλζήο ηνπο θαη ε ζπρλφηεηα εκπινθήο 

ηνπο ζε αθαηάιιειεο ή παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ θιείδσλ 

παξαηήξεζεο ηεο παξαηεξήηξηαο θαη ε παξάζεζε απνζπαζκάησλ απφ ηηο αλαθνξέο 

ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε απηέο. 

πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ, απηή γηλφηαλ κε κεγάιε 

δηάζεζε θαη πξνζπκία, ρσξίο απηφ λα απνθιείεη ηελ αλάγθε νξηνζέηεζεο ηεο ηάμεο 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο 

ησλ καζεηψλ. Οθείιεη λα ζεκεησζεί φηη, ηφζν θαηά ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία 

ησλ παξακπζηψλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εηδηθά 
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ησλ ζσκαηνθηλεηηθψλ θαη ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), νη καζεηέο κε παξνξκεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο παξνπζίαδαλ κεγάιεο δπζθνιίεο απηνξξχζκηζεο, πνπ θαζηζηνχζαλ πην 

επηηαθηηθή ηελ ελεξγή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ζσκαηηθψλ θαη 

ιεθηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ θάζε κήλα, 

θαηαγξάθεθε φκσο κηα αηζζεηή βειηίσζε ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο θαη 

απηνξξχζκηζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, θαζψο ζεκεηψλνληαλ φιν θαη ζπαληφηεξα 

έληνλεο δηαηαξαθηηθέο θαη δηαζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελψ απμάλνληαλ ν βαζκφο 

αλεμάξηεηεο εκπινθήο ηνπο. Ώθφκα, παξαηεξήζεθε ήδε απφ ηνλ πξψην κήλα κηα 

βειηίσζε ζην θιίκα ηεο ηάμεο, θαζψο ππήξρε κηα θαιχηεξε αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε 

–ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη δηαρείξηζε- ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη κηα 

πην θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. 

14.2.2.2.Πνηνηηθή Αμηνιόγεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, πέξα απφ ηηο θιείδεο 

παξαηήξεζεο, έιαβε ε εξεπλήηξηα ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο θαη πάιη ζπλεληεχμεηο 

απφ ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ παξαηεξήηξηα, γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

ηειηθψλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Τπελζπκίδεηαη, φηη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

θάιππηε πιεζψξεο δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο θαη έλα επξχ θάζκα 

δεμηνηήησλ-ζηφρσλ ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

ζχγθξηζή φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηα αξρηθά δεδνκέλα θαη λα εμεηαζηεί ε 

ηειηθή εηθφλα ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ, ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη 

ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε. Οη απαληήζεηο 

πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νξγαλψζεθαλ κέζσ ηεο ζεκαηηθήο ηνπο 

αλάιπζεο, ε νπνία αλέδεημε σο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ ηειηθή 

εηθφλα ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο, ηεο θνηλσληθή αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ παηδηψλ εληφο θαη εθηφο ηάμεο, φπσο θαη ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

επάξθεηα. πλνπηηθά θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα πνηνηηθά ζηνηρεία απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο: 

Ώ) εκαληηθά βειηησκέλν θαη ζεηηθόηεξν θιίκα ηάμεο 

ΐ) Καιχηεξε αλαγλώξηζε, έθθξαζε θαη απηνξξύζκηζε ζπλαηζζεκάησλ  

Γ) Καιχηεξε ελζπλαίζζεζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 
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Α) Ώπμεκέλεο θαη θαηαιιειφηεξεο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, εληφο 

θαη εθηφο ηάμεο 

Β) Μεησκέλεο δπζπξνζαξκνζηηθέο, δηαηαξαθηηθέο θαη δηαζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

εληφο θαη εθηφο ηάμεο 

Σ) Θεηηθφηεξε απηνεηθόλα θαη απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηώλ 

Γ) Θεηηθή επίδξαζε ηνπ ζπληνληζηηθνύ θαη δηακεζνιαβεηηθνύ ξόινπ ηεο δαζθάιαο 

εηδηθήο αγσγήο, εληφο θαη εθηφο ηάμεο 

Δ) Θεηηθή επίδξαζε ηνπ ζπληνληζηηθνύ θαη δηακεζνιαβεηηθνύ ξόινπ ηεο νκάδαο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ζηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο 

πσο θαίλεηαη ινηπφλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηεο δαζθάιαο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο 

παξαηεξήηξηαο, ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ ηάμε, κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ήηαλ πνιχ πην ζεηηθφ, θαζψο φρη κφλν είραλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά νη 

δηαηαξαθηηθέο θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ, άιια είραλ αλαπηπρζεί 

επηπιένλ ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο (θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο). 

Δ ζηαδηθή αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ θαη ην κνίξαζκα ηνπ 

βηψκαηνο θάλεθε λα βνεζνχλ φκσο, φρη κφλν ζηε δεκηνπξγία ελφο πην επράξηζηνπ 

θιίκαηνο ηεο ηάμεο, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο ησλ πην ζπλεζηαικέλσλ 

θαη απνκνλσκέλσλ καζεηψλ, ζηε ζχλδεζε ηεο νκάδαο θαη ζηελ πξννδεπηηθή 

αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο απηνπεπνίζεζεο, αιιά θαη ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη θαηαλννχζαλ θαιχηεξα ηε ζέζε ησλ άιισλ, 

φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε απηνχο. 

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είρε ν ηξφπνο ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ αγλννχζαλ ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ή αιιειεπίδξαζεο, ελζαξξχλνληαλ θαη «νξηνζεηνχληαλ» απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζήο ηνπο, κέζσ ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ ξφινπ πνπ είρε αλαιάβεη έκκεζα ε νκάδα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζεσξνχλ νη εξσηψκελεο φηη ππνζηεξίρηεθαλ φινη νη καζεηέο ζηελ αλάπηπμε θαη 

γελίθεπζε ησλ αλάινγσλ δεμηνηήησλ-ζηφρσλ θαη κεηψζεθαλ ζεκαληηθά νη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. Ώληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη ππφινηπνη καζεηέο ππήξμαλ ζηαδηαθά φιν θαη πην 

ππνζηεξηθηηθνί θαη βνεζεηηθνί καδί ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο φρη 

κφλν ζην πξφγξακκα θαη αιιά θαη ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. 
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Καζνξηζηηθφ ξφιν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έπαημε θαη ε παξνπζία ηεο δαζθάιαο 

εηδηθήο αγσγήο, ε νπνία σο δηακεζνιαβεηήο εμεγνχζε ηε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηδε 

ν εθάζηνηε καζεηήο θαη παξαθηλνχζε ηελ νκάδα ζηελ ππνζηήξημή ηνπ.  

14.2.2.3.Άηππε πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ παηδηθώλ αμηνινγήζεσλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλφδεπαλ ην θάζε παξακχζη, 

ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνπο καζεηέο κηα άηππε πνηνηηθή αμηνιφγεζε, αλάινγα κε ηελ 

αξέζθεηά ηφζν ηνπ παξακπζηνχ φζν θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο αλάγλσζήο ηνπο, είραλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε κηα ραξνχκελε, κηα 

ιππεκέλε θαη κηα νχηε ραξνχκελε νχηε ιππεκέλε θαηζνχια, γηα λα ππνδειψζνπλ αλ 

ηνπο άξεζε ε ηζηνξία θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. πλνιηθά, 

θάλεθε λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ ζεηηθφηεξε αμηνιφγεζε (ραξνχκελε θαηζνχια) ζε φια 

ηα παξακχζηα, εθηφο απφ ηξία, πνπ δελ είραλ ηφζν παξαζηαηηθή εηθνλνγξάθεζε θαη 

είραλ έλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνηάζεσλ αλά ζειίδα, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

παξακχζηα. 

 Ώληίζηνηρα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκπιεξψζεθε αξλεηηθή θαη κέηξηα αμηνιφγεζε 

κφλν ζε κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαιχηεξεο απηνγλσζίαο. ηαλ εξσηήζεθαλ ζε 

πξνζσπηθφ επίπεδν νη καζεηέο, ηη δελ ηνπο άξεζε, αλέθεξαλ φηη δελ έλησζαλ άλεηα 

πνπ ζην ηέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξνπζίαδαλ έλα έλα ηα παηδηά ηα έξγα ηνπο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ηαλ ηνπο επηζεκάλζεθε φηη ε παξνπζίαζε ήηαλ 

πξναηξεηηθή, θάλεθε λα είραλ πηεζηεί εζσηεξηθά γηα λα ηελ θάλνπλ «Αθνύ όινη 

παξνπζίαζαλ.. Γελ γηλόηαλ λα κελ ζεθσζώ» θαη επνκέλσο έλησζαλ θάπσο 

εθηεζεηκέλα ζηελ νκάδα. Ώλ εμαηξεζεί απηή ε δξαζηεξηφηεηα, ππήξραλ κφλν ζεηηθέο 

θαη ζπάληα θάπνηεο κέηξηεο αμηνινγήζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παξακχζηα. 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ εξσηήζεθαλ αλ μερσξίδνπλ θάπνην παξακχζη, ην 

νπνίν ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν, αθνχζηεθαλ ηα νλφκαηα δηαθφξσλ παξακπζηψλ απφ 

θάπνηα παηδηά, ηα πεξηζζφηεξα αλέθεξαλ φκσο «Όια θπξία ήηαλ ηέιεηα!! Μα πην 

σξαία απ’όια ήηαλ απηά πνπ θάλακε κεηά», ππνδεηθλχνληαο φηη πέξα απφ ηηο ηζηνξίεο 

είραλ απνιαχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ ρψξν 

ηεο ηέρλεο.  
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15. πδήηεζε 

ηελ έξεπλά καο, ζρεδηάζακε έλα  πηινηηθφ Πξόγξακκα Φπρνθνηλσληθήο 

Παξέκβαζεο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζήο ηνπ ζηελ 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, ζηε κείσζε ησλ δπζθνιηψλ ςπρηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο/πγείαο 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο. Ο ζρεδηαζκφο πξνζαλαηνιίζηεθε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο,  πνπ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ επέιηθην, 

δηαζθεδαζηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη λα θηλεηνπνηεί ηα παηδηά, ελζαξξχλνληαο ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή ησλ δηδαγκέλσλ δεμηνηήησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ, θξίζεθε 

ζεκαληηθή ε ρξήζε ελφο ειθπζηηθνχ πιηθνχ, κε ηελ εκπινθή επράξηζησλ παηρληδηψλ, 

ςπρνθηλεηηθψλ, κνπζηθψλ θαη εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ ξφισλ, 

πνπ  κπνξεί λα ζπλδεζνχλ κε ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη λα παξέρνπλ ζπρλέο 

επθαηξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ απφ ηα παηδηά, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο εκέξαο.  

Μέζα απφ κηα εμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζσπνπνηεκέλε παξέκβαζε, πινπνηψληαο ηφζν 

αηνκηθέο φζν θαη νκαδηθέο δξάζεηο, ηέζεθε ζην επίθεληξν ε αλάπηπμε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο θαη 

εηδηθά απηψλ κε Β.Β.Ώ., ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπο 

εκπφδηα θαη λα επηηεπρζεί ε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην ζρνιηθφ θαη θαη‟ επέθηαζε ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Πξνηηκήζακε ζπλεπψο λα εκπιέμνπκε πεξηζζφηεξνπο 

δαζθάινπο ζηελ εθαξκνγή θαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζπλνιηθά γηα νρηψ κήλεο ζε 

κηα πξψηε ηάμε δεκνηηθνχ, ζηελ νπνία θνηηνχζαλ θαη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο θαη αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ. Δ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ 

φξσλ ησλ εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ (paired sample t-test), ελψ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

αλαιχζεθαλ πεξηγξαθηθά, κέζσ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο.  Πην εηδηθά, αλαδείρηεθαλ 

ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηνπο ηνκείο-ζηφρνπο: 
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15.1. πλαηζζεκαηηθέο Γεμηόηεηεο 

Μηα βαζηθή παξάκεηξνο ηεο έξεπλα, ήηαλ ην πηζαλφ θέξδνο ησλ παηδηψλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα Πξφγξακκα Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Ώγσγήο, φζνλ 

αθνξά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

επάξθεηα. Δ έξεπλά έδεημε φηη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο ζηελ Κιίκαθα Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ ήηαλ ρακειφηεξνο θαηά ηε 

δεχηεξε ρνξήγεζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε, ζηελ  ππνθιίκαθα ησλ δπζθνιηψλ θαη 

δηαηαξαρψλ ζπλαηζζήκαηνο (Πίλαθαο 13). Οθείιεη κάιηζηα λα ηνληζηεί φηη, φινη νη 

καζεηέο πνπ εκθάληδαλ πςεινχο ζπλνιηθνχο δείθηεο δπζθνιηψλ πξηλ απφ ηελ 

παξέκβαζε, είραλ ηηκέο πνπ θηλνχζαλ ππνςίεο παζνινγίαο ή νξηαθέο ηηκέο ζηηο 

δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο. Ήηαλ ζπλεπψο έλαο ηνκέαο πνπ έρξεδε ηδηαίηεξε 

παξέκβαζε θαη γη‟ απηφ αθηεξψζεθε κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηελ αλάινγε ελφηεηα, ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη 

ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζίαζαλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, αιιά θαη ζηελ αλαγλψξηζε, 

έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, δεμηφηεηεο πνπ θάλεθε λα 

πξνάγνληαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο ζεκεηψζεθε φηη νη 

νκαδηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ πνιχ ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ψζηε λα αιιειεπηδξάζνπλ θνηλσληθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, λα εθθξάζνπλ κε απνδεθηφ ηξφπν ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη λα κάζνπλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

γλψκε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο -επί ην πιείζηνλ- κε ινγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, 

παξά κε παξνξκεηηζκφ. αθψο ε ζπκκεηνρή, εηδηθά ησλ καζεηψλ κε ζπκπεξηθνξηθέο 

δπζθνιίεο, δελ ήηαλ πάληνηε εχθνιε, ηδηαίηεξα ζηηο θηλεηηθέο θαη 

ζεαηξνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ήηαλ ζπρλά δχζθνινο ν απηνέιεγρνο θαη 

πεξηνξηζκφο ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο.  

ηαδηαθά σζηφζν, ε επξχηεξε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ε εμάζθεζή ηνπο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε επίδεημε ησλ 

θνηλσληθψλ θαλφλσλ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη ε ζεηηθή ελίζρπζε ηεο 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο, επέθεξαλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ. Ώληίζηνηρα, νη καζεηέο κε ρακειή 
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απηνεηθφλα ρξεηάδνληαλ γηα κεγάιν δηάζηεκα έληνλε παξαθίλεζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο, θαζψο δελ ήζειαλ λα εθηεζνχλ θαη λα βξεζνχλ 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ηάμεο, ελψ εκθάληδαλ ρακειή εκπηζηνζχλε ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ζηηο πην θαιιηηερληθέο θαη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Με ηνλ ρξφλν θαηάθεξαλ βέβαηα θαη απηνί λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο. 

Ώθφκα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φηη εληνπίδεηαη ήδε απφ ηνλ πξψην κήλα κηα 

βειηίσζε ζην θιίκα ηεο ηάμεο, ζην νπνίν ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε θαιχηεξε 

αλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη –ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο- δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ. Βηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ζρφιηα φπσο «Σν ιεο 

απηό επεηδή είζαη ζπκσκέλνο» (αλαγλσξίδνληαο ην ζπλαίζζεκα πνπ θξπβφηαλ πίζσ 

απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο), «Θα πάσ λα θάλσ κηα κηθξή βόιηα λα 

εξεκήζσ» «Γηαηί κνπ κηιάο άζρεκα; Δγώ δελ ζνπ κηιάσ έηζη θαη αο είκαη 

ζπκσκέλνο..» (επηιέγνληαο θαηάιιεινπο ηξφπνπο απηνξξχζκηζεο θαη έθθξαζεο), 

«Καζίζηε εθεί (γσληά ζπκθηιίσζεο) θαη ζπδεηήζηε ην» ή «Θέισ λα είκαζηε θίινη, αιιά 

δελ κνπ αξέζεη όηαλ κε ρηππάο» (ππελζπκίδνληαο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ή παξνξκήζεσλ ηνπο θαη δίλνληάο ηνπο 

θίλεηξα γη‟απηφ).  

Βπίζεο, παξαηεξήζεθε ήδε απφ λσξίο ζην πξφγξακκα φηη ηα παηδηά ππνζηήξηδαλ θαη 

ελζάξξπλαλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε ζηαδηαθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, φπσο π.ρ. «Θα ηα θαηαθέξεηο, κελ αλεζπρείο» 

(ζηε ζπκκαζήηξηα πνπ θνβφηαλ πάξα πνιχ ηηο ζθάιεο θαη ηελ νπνία αξρηθά 

θνξφηδεπαλ γη‟ απηήλ ηελ θνβία ηεο) ή «Έια Γ. πάιη ζηελ ηάμε καδί καο, ζε 

ζέινπκε..», ζηνλ καζεηή κε ΑΒΠ-Τ, ν νπνίνο κεηά απφ μεζπάζκαηα έβγαηλε ή 

κπαηλφβγαηλε ζηελ ηάμε (ηνλ νπνίν επίζεο αξρηθά θνξφηδεπαλ θαη ελζάξξπλαλ λα 

απνρσξήζεη). Ώθφκα, θαηλφηαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα δηθαηνινγνχλ πην εχζηνρα 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ είραλ 

πξνεγεζεί, ζην θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπκπιεξψλνληαλ 

ζην ηέινο ηεο θάζε εκέξαο π.ρ. «ήκεξα ήκνπλ θπξίσο ραξνύκελε, γηαηί έπαηδα κε ηηο 

θίιεο κνπ», «ήκεξα ήκνπλ πνιύ ζηελαρσξεκέλνο, γηαηί κε θνξόηδεπαλ ζην δηάιεηκκα 

νη…» «ήκεξα έλησζα ήξεκνο, γηαηί δελ είρακε πνιιά καζήκαηα» θιπ.  
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πλνιηθά πάλησο, ε κεγάιε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

θαη ζηελ ςπρηθή επεμία ησλ παηδηψλ. Οη δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο, έθθξαζεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο απηνξξχζκηζεο πξνσζήζεθαλ, ινηπφλ, θαζψο εληζρχνπλ ζπλνιηθά 

θαη ηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε 

ζχλαςε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο αμηνπνίεζεο δεμηνηήησλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε δχζθνιεο θαη πξνθιεηηθέο θαηαζηάζεηο (Smith, & Low, 

2013).  Σν πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε έιαβε ππφςε φινπο ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο θαη έγηλε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζηελ ζηνρνζεζία 

θαη ζηε δηδαζθαιία, φπσο θαη ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ εμάζθεζήο ηνπο.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο, ζηηο 

νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

θαη αγσγήο είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ, απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ θαη εηο βάζνο ρξφλνπ (Ruiz-Aranda, Castillo, Salguero, et al., 2012; 

Stillman, Stillman, Martinez, et al., 2018). Έηζη, νη καζεηέο κε αλεπηπγκέλεο 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηείλνπλ λα είλαη πην ςχρξαηκνη θαη 

επέιηθηνη, είλαη ζε ζέζε δηαρεηξίδνληαη θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα 

ειέγρνπλ ηηο παξνξκήζεηο ηνπο, είλαη θαιχηεξα εληαγκέλνη ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη θαη 

πην ζπγθεληξσκέλνη ζην καζεζηαθφ έξγν πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, ζε ζρέζε κε εθείλνπο 

πνπ πζηεξνχλ ςπρνθνηλσληθά (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 

2011; January, Casey, & Paulson, 2011; Jones, Greenberg, & Crowley, 2015). Σα 

παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζπλεπψο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηε κείσζε ησλ δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ησλ 

παξαγφλησλ πςηιήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ εκθάληζε αλάινγσλ δπζθνιηψλ 

(Humphrey, Barlow, Wigelsworth, Lendrum, Pert, & Joyce, et al., 2016). 

15.2. Κνηλσληθή απνκόλσζε- Γηαθνξεηηθόηεηα-ελζπλαίζζεζε 

Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ αλαδχζεθε ζηελ έξεπλα, κέζσ ησλ πνζνηηθψλ αιιά θαη 

θπξίσο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο, ήηαλ ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ θνηλσληθά 

απνκνλσκέλσλ παηδηψλ, ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε ελίζρπζε ηεο 
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ελζπλαίζζεζεο φισλ ησλ καζεηψλ. Δ ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε ζηαδηαθή πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ, είρε δειαδή 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ βειηίσζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη απνδνρήο ηνπο απφ ηελ 

νκάδα. Μέζα απφ ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάλεθε λα 

εμνηθεηψλνληαη θαη λα καζαίλνπλ γηα ηα δηάθνξα είδε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο δελ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ηηο ίδηεο αλάγθεο, αιιά ν θαζέλαο 

έρεη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (ηφζν ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ζηνπο γχξσ ηνπο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2017).  

Έηζη κπήθαλ ζηαδηαθά ζηελ ζέζε ησλ άιισλ, απνδέρηεθαλ ζε έλα πην νπζηαζηηθφ 

επίπεδν ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ρσξίο ζεκαληηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, θάηη 

πνπ πξνήγαγε ηε δηακφξθσζε λέσλ αμηψλ (Γψληνπ-ηδέξε, 2017). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε θαζεκεξηλή επαθή, ε ζπλεξγαζία θαη ε επράξηζηε θαη βησκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ –πνπ ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο- ζπλέβαιε ζηελ επθνιφηεξε απνδνρή ηνπ ησλ καζεηψλ κε 

δπζθνιίεο θαη ζηελ αλαγλψξηζή ηνπο σο ηζφηηκα κέιε ηεο ηάμεο θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηεο θνηλσλίαο (Κνπξθνχηαο, 2017). Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη κία 

θηιηθή ζρέζε καδί ηνπο θαη λα πξνσζείηαη θαιχηεξα ε ζπκπεξίιεςε θαη έληαμε φισλ 

ησλ καζεηψλ (ηαζηλφο, 2013).  

Σα παξαπάλσ επξχκαηα ζπλάδνπλ θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμάκελεο έξεπλαο 

δξάζεο ηεο Mylonakou-Keke (2012), ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξακχζηα 

θαη δηάθνξα ςπρνεθπαηδεπηηθά κέζα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 152 καζεηψλ δεκνηηθήο ειηθίαο, κε θαη ρσξίο 

ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο. ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο εμάκελεο έξεπλαο ήηαλ ε αλάπηπμε 

ζεβαζκνχ γηα θάζε κνξθή δηαθνξεηηθφηεηαο, ε αλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θάζε 

αλζξψπνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζεζεο ησλ παηδηψλ. Ώπφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέρζεθαλ κεηά ηελ έξεπλα αλαδεηθλχνληαη ζεκαληηθέο ζεηηθέο αιιαγέο ζην 

θιίκα ηεο ηάμεο ησλ παηδηψλ, φπσο ζην βαζκφ ελζπλαίζζεζεο, αλαγλψξηζεο θαη 

απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο (Mylonakou-Keke, 2012). 
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15.3. Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο- Κνηλσληθή Δπάξθεηα 

Μηα επηπιένλ παξάκεηξνο ζηελ νπνία εζηίαζε ζεκαληηθά ε έξεπλα ήηαλ ε ζπλνιηθή 

σθέιεηα φισλ παηδηψλ, απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε έλα Πξφγξακκα Κνηλσληθήο θαη 

πλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο, φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ζηελ 

θνηλσληθή ηνπο επάξθεηα. Δ έξεπλά έδεημε φηη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ Κιίκαθα Απλαηνηήησλ θαη Απζθνιηψλ ήηαλ 

ρακειφηεξνο θαηά ηε δεχηεξε ρνξήγεζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε, ζηηο 

ππνθιίκαθεο πνπ ζπλδένληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Πίλαθαο 13). Έηζη, ηφζν ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο 

φζν θαη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζίαζαλ κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ζηηο δηαηαξαρέο 

δηαγσγήο, ζηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ζηελ δηάζπαζε πξνζνρήο ηνπο, βειηηψλνληαο 

παξάιιεια ηε ζεηηθή θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, δεδνκέλα πνπ επηβεβαηψλνληαη απφ ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ησλ θιείδσλ 

παξαηήξεζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

Σν πξφγξακκα θαίλεηαη λα βνήζεζε ινηπφλ ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ 

επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο. Οθείιεη βέβαηα λα ζεκεησζεί, φηη ν κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο ήηαλ πςειφηεξνο απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο 

αλάπηπμεο, σζηφζν, ζρεδφλ φινη νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα θπκαίλνληαη ζε 

θπζηνινγηθνχο δείθηεο κεηά ηελ παξέκβαζε. Μφλν νη καζεηέο κε ΑΏΦ θαη ππνςίεο 

ΑΒΠ-Τ, θπκαίλνληαλ θαη πάιη ζε ζρεηηθά πςειέο ηηκέο πνπ θηλνχζαλ ππνςίεο γηα ηελ 

χπαξμε παζνινγίαο, ε θχζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο είλαη φκσο ηφζν ζνβαξή, πνπ 

απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη δηεπηζηεκνληθή ππνζηήξημε γηα ηελ εκθάληζε 

νπζηαζηηθφηεξσλ αιιαγψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016; Thye, 

Bednarz, Herringshaw, Sartin, & Kana, 2018). ε θάζε πεξίπησζε, παξαηεξείηαη φηη 

παξ‟φιεο ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε δπζθνιηψλ 

ηνπο ζην κηζφ, ελψ θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ πην επίκνλεο δπζθνιίεο ζηηο δηαηαξαρέο 

δηαγσγήο θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.  

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηηο δηαζπαζηηθέο, ηηο δηαηαξαθηηθέο θαη 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη κεηψζεθαλ 

ζεκαληηθά κεηά ηελ παξέκβαζε, ελψ εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά νη θηιηθέο 
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αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ. Δ δαζθάια αλαθέξεη: «Από έλα ζεκείν θαη κεηά 

κπόξεζα λα θάλσ επηηέινπο «θαλνληθό» κάζεκα, ρσξίο λα δηαθόπησ ζπλέρεηα γηα 

παξαηεξήζεηο θαη ππελζπκίζεηο ησλ θαλόλσλ. Γηα κέλα βέβαηα ήηαλ αθόκα πην 

ζεκαληηθό πνπ ζηακάηεζαλ νη έληνλεο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηνπο». Βπίζεο δηαπηζηψλεη 

φηη: «Μπνξεί λα κελ είλαη όινη κεηαμύ ηνπο θίινη, έρεη αλαπηπρζεί όκσο έλα αίζζεκα 

νκάδαο θαη όινη κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα ζπλππάξμνπλ. 

Πηζαλόλ λα βνήζεζε ζε απηό ε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία, πνπ ρξεηάζηεθε λα 

έρνπλ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε καζεηέο πνπ ζπλήζσο δελ είραλ πνιιέο 

ζπλαλαζηξνθέο». Σν πξφγξακκα, κε ηνλ παηγληψδε θαη βησκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπλέβαιε ζπλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ δαζθάια θαη ηελ παξαηεξήηξηα, ζηε δεκηνπξγία 

θηιηθψλ επαθψλ θαη ζρέζεσλ ή έζησ ζηελ θαιχηεξε απνδνρή θαη αλαγλψξηζή φισλ 

ησλ παηδηψλ σο κέιε ηεο νκάδαο. Ώπηή ε ζεηηθφηεξε επαθή επηβεβαηψζεθε θαη απφ 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ζηα δηαιείκκαηα, ζηα νπνία πιένλ θαλέλα παηδί δελ ήηαλ 

κφλν θαη είηε ππήξραλ ζηαζεξέο θηιηθέο επαθέο είηε ελαιιάζζνληαλ νη παξέεο 

αλάινγα κε ηε δηάζεζε ή ην παηρλίδη. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κνίξαζκα ηνπ βηψκαηνο θαη γεληθφηεξα νη βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο -εηδηθά νη ζσκαηνθηλεηηθέο θαη ζεαηξηθέο δξάζεηο- θάλεθε λα 

βνεζνχλ αθφκα θαη ηνπο πην ζπλεζηαικέλνπο θαη απνκνλσκέλνπο καζεηέο λα 

εθθξαζηνχλ, ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά, θαη φπσο αλαθέξεη ε παξαηεξήηξηα «λα αθνπζηεί 

επηηέινπο ε θσλή ηνπο θαη λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο, εληόο θαη εθηόο 

ηάμεο». Έηζη, ε ελεξγφηεξε θαη πην ζπζηεκαηηθή έθθξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ βηψκαηνο ησλ καζεηψλ, βνήζεζε φρη κφλν ζηε ζχλδεζε ηεο 

νκάδαο, ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, αιιά θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαηαλννχζαλ 

θαιχηεξα ηε ζέζε ησλ άιισλ, φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε 

απηνχο. Δ δαζθάια, αληίζηνηρα, αλαθέξεη «Θεσξώ όηη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζε ζπλδπαζκό κε ην θιίκα εκςύρσζεο πνπ θαιιηεξγήζεθε, ζηαδηαθά, βνήζεζε ώζηε ηα 

παηδηά λα εθθξαζηνύλ ρσξίο άγρνο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ελζάξξπλε ην παηρλίδη θαη 

ηε δξάζε. Δθηίκεζαλ πεξηζζόηεξν ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη αιιειναπνδέρηεθαλ ν 

έλαο ηνλ άιινλ. Ννκίδσ θαη νη δηθέο καο ζρέζεηο βειηηώζεθαλ πνιύ, θαζώο 

αιιειεπηδξάζακε πνιύ παηρληδηάξηθα θαη απέθηεζα θαη κεγαιύηεξε ςπρξαηκία ζηε 
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δηαρείξηζε θξίζεσλ. Μπνξεί λα αθνπζηεί πεξίεξγν, αιιά ληώζσ ζαλ λα βειηηώζεθαλ 

θαη νη δηθέο κνπ δεμηόηεηεο..»  

Ώληίζηνηρα, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο, νη 

νπνίεο αλαθέξνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξεκβάζεηο θαη κείσζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ή θνηλσληθά 

αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. Έηζη, ε έξεπλα ησλ Merrell, Juskelis, Tran θαη 

Buchanan (2008) αλέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε θαη θιηληθά 

αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ηφζν ζηελ επίγλσζε ησλ πγηψλ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ φζν θαη ζηε κείσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα 

(Merrell, Juskelis, Tran, & Buchanan, 2008). Ώλάινγα απνηειέζκαηα παξαζέηνπλ θαη 

νη Arda θαη Ocak (2012), πνπ εληνπίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο 

ζηε κείσζε ηεο επηζεηηθήο θαη δπζιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη βειηίσζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ησλ θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο πνπ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο.  

Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, πνπ ζπλάδνπλ 

κε ηελ άπνςε ηεο δαζθάιαο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζσπηθή ηεο εμέιημε κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην πξφγξακκα, θαζψο αλαδεηθλχνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ 

κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Cain, & Carnellor, 2008; MacCan, & Lipnevich, 2012). ηηο ηάμεηο 

πνπ νξγαλψλνληαη ινηπφλ απνηειεζκαηηθά απηά ηα πξνγξάκκαηα, θαίλεηαη λα 

ράλεηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο ζηελ νξηνζέηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ (Jennings, & 

Greenberg, 2009), ελψ ζεκεηψλνληαη ζπρλφηεξα αηζζήκαηα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, πξνζσπηθήο επηηπρίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ ηα αμηνπνηνχλ 

(Domitrovich, Bradshaw, Berg et al., 2015). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ληψζνπλ πην ηθαλνί 

ζηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαίλεηαη 

επίζεο λα βηψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλα πην ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε ηνπο, κε 

ιηγφηεξεο δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη γεληθφηεξα εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα ζηξεο θαη πςειφηεξε αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη ζηγνπξηάο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (Brackett, Reyes, 
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Rivers, Elbertson, & Salovey, 2011; Collie, Shapka, & Perry, 2012; Ramana, 2013; 

Schonert-Reichl, 2017).  

πκπεξαζκαηηθά πάλησο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο ησλ παηδηψλ γίλεηαη θαηαλνεηή αλ ιάβεη 

θαλείο ππφςε φηη απνηεινχλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο, ελψ νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα αλάπηπμήο ηνπο ζπλδένληαη ζπρλά κε 

ηελ ςπρνπαζνινγία (Κάθνπξνο, & Μαληαδάθε, 2006). Έρεη επηζεκαλζεί, φηη ε 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαη νη ζρέζεηο κε ηα 

ζπλνκήιηθα παηδηά, ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ ελειίθνπ αηφκνπ (Gresham, 2016). Δ έλλνηα ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

ειιεηκκάησλ, εκθαλίδεηαη ζπλεπψο σο επηηαθηηθή αλάγθε, γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο 

νκαιήο θνηλσληθήο πνξείαο, ηφζν ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φζν 

θαη ησλ παηδηψλ κε αλάινγεο δπζθνιίεο (Anyon, Nicotera, & Veeh, 2016). Δ 

εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

θαη ηνπ απηνειέγρνπ, ηεο θαιχηεξεο εξκελείαο θαη αληαπφθξηζεο ζε θνηλσληθά 

κελχκαηα, ηεο πξνζσπηθήο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ (Υαηδερξήζηνπ, 

2015).  

Δ αλάγθε γηα θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο –εηδηθά ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- γίλεηαη επηπιένλ θαηαλνεηή, αλ ιεθζνχλ 

ππφςε ηα αλάινγα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξφζθαηε έξεπλα 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πνπ αλαθέξεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά βηψλνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζπρλφηεξα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο απφ ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (Καιαληδάθνπ, 2017). Ώλάινγα δεδνκέλα αλαδεηθλχνληαη 

θαη απφ ηελ δηθή καο έξεπλα, ζηελ νπνία ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

αιιά θαη κε επξχηεξεο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαλ πξηλ απφ ηελ έξεπλα κε ηδηαίηεξα 

ρακεινχο δείθηεο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ελψ θαίλνληαλ λα έρνπλ ειάρηζηεο 

θηιηθέο ζρέζεηο θαη επαθέο. Σα ζηνηρεία απηά άιιαμαλ ζεκαληηθά κεηά ηελ 

παξέκβαζε, θπξίσο ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο κεγαιχηεξνπ απηνειέργνπ θαη απηνξξχζκηζήο ηνπο, 
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ρσξίο λα ππνηηκάηαη βέβαηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ελίζρπζεο θαη άιισλ 

παξαγφλησλ π.ρ. απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ελίζρπζεο θιίκαηνο ηάμεο θ.α. 

15.4. Απηναληίιεςε-Απηνεθηίκεζε 

ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ, βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο θαη ε ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη 

απηνεθηίκεζήο ηνπο, ε νπνία αμηνινγήζεθε θπξίσο κέζσ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δ αλάπηπμε ζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ θξίζεθε δειαδή ζεκαληηθή, ζε έλα 

πνιππαξαγνληηθφ πιαίζηα ελίζρπζεο ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

πνιχπιεπξε αλάπηπμε θαη ππνζηήξημή ηνπο. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο 

απηναληίιεςεο, ιήθζεθαλ ινηπφλ ππφςε νη ζχγρξνλεο έξεπλεο, νη νπνίεο 

ζπγθιίλνπλ ζηε ζεψξεζε ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ, θαζψο 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλζεην ζχζηεκα, κε πνηθίιεο πηπρέο θαη απην-εηθφλεο, πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη (Υαηδερξήζηνπ, 2015).  

ε γεληθέο γξακκέο, φζα παηδηά παξνπζηάδνπλ κηα αξλεηηθή απηνεηθφλα, 

εκθαλίδνπλ κηα αξθεηά ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, 

ππνηηκνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο 

ηνπο θαη απνθεχγνπλ ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα ζπγθξηζνχλ ή λα 

αληαγσληζηνχλ κε άιινπο (Geldard, & Geldard, 2011; Υαηδερξήζηνπ, 2015). 

Ώληίζηνηρα, κηα ζεηηθή απηνεηθφλα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζηε δεκνηηθφηεηα, ζε ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο, ζε 

απηνλνκία απφ ηελ νκάδα, ζε θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη πςεινχο 

κειινληηθνχο ζηφρνπο ησλ αλζξψπσλ (Geldard, & Geldard, 2011). Σα άηνκα απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ ζπλεπψο πςειά πνζνζηά απην-απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.  

ζνλ αθνξά ζηελ έξεπλά καο, ππήξραλ αξθεηά παηδηά- αλάκεζα ζηα νπνία 

βξηζθφηαλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

δπζθνιίεο- πνπ εκθάληδαλ ρακειφηεξα επίπεδα απηναληίιεςεο θαη ζεηηθήο 

απηνεθηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δ δηαθνξνπνίεζε απηή 

επεξέαδε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, θαζψο εκθαλίδνληαλ ηδηαίηεξα 

απνηξαβεγκέλα θαη αλαζθαιή ζηελ πξνζέγγηζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα άιια 
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παηδηά, εχθνια παξεξκήλεπαλ θαη βίσλαλ σο απφξξηςε δηάθνξεο θαζεκεξηλέο 

θαηαζηάζεηο, ζπάληα εμέθξαδαλ ηε γλψκε ηνπο θαη δπζθνιεχνληαλ φηαλ ηα 

βιέκκαηα ήηαλ ζηξακκέλα πάλσ ηνπο. Γεληθφηεξα, ε επίδνζε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο 

δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο εθηηκψκελεο δπλαηφηεηέο ηνπο, ρξεηάδνληαλ ηδηαίηεξα 

παξαθίλεζε θαη ελζάξξπλζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο παξαηνχζαλ εχθνια 

ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα θαη αζθνχζαλ ζθνδξή θξηηηθή ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά θαίλεηαη λα 

αλέπηπμαλ κηα ζεηηθφηεξε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα ηνπο άιινπο, λα 

δέρνληαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαη λα βειηηψλνπλ απηέο πνπ 

κπνξνχλ, λα ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ ήηηα, λα εξγάδνληαη θαη λα θηλνχληαη εληφο 

θαη εθηφο ηάμεο πην απηφλνκα, λα απηνξξπζκίδνπλ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

(π.ρ. λα αληηκεησπίδνπλ θφβνπο θαη αλαζηνιέο), λα κηινχλ ειεχζεξα, λα µελ 

επηθξίλνπλ θαη λα απνδέρνληαη ηε ζεηηθή θξηηηθή, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα ζέβνληαη αληίζηνηρα ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, λα 

αληηκεησπίδνπλ µε ζάξξνο ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη λα είλαη αηζηφδνμα, δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Durlak, Weissberg, Dymicki, 

Taylor, & Schellinger, 2011; January, Casey, & Paulson, 2011). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο –θαη εηδηθά ηνπο πξψηνπο κήλεο- δηαπηζηψλνληαλ, 

σζηφζν, ε αλάγθε επηπξφζζεηεο ελζάξξπλζεο, ππνζηήξημεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο 

νξηζκέλσλ καζεηψλ, ιφγσ ηεο έληνλε αλαζθάιεηάο ηνπο θαη ησλ δπζθνιηψλ 

απηφλνκεο εξγαζίαο ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδνληαλ κάιηζηα ε 

θαηάηκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επηκέξνπο βήκαηα, εηδηθά ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φζσλ παξνπζίαδαλ γεληθφηεξα κηα ρακειή 

απηνεηθφλα. ηαδηαθά, βέβαηα δηαπηζηψζεθε ε δπλαηφηεηα φιν θαη πην απηφλνκεο 

εξγαζίαο ηνπο, πνπ επέηξεςε ηε ζηαδηαθή απφζπξζε ηεο επηπιένλ βνήζεηαο. ηηο 

πξψηεο φιν θαη πην απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ππήξραλ βέβαηα αξθεηά παξάπνλα –

απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο- γηα ην βαζκφ δπζθνιίαο, κε ελζάξξπλζε φκσο 

παξαθηλνχληαλ λα πξνζπαζήζνπλ θαη ελ ηέιεη ραίξνληαλ (θαη εθπιήζζνληαλ) κε ηα 

θαηνξζψκαηά ηνπο θαη ηελ απηφλνκε ζπκκεηνρή θαη νινθιήξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  
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ηε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε απμαλφκελε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, θάλεθε θαη 

κέζσ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ άξρηζαλ λα αλαιακβάλνπλ, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα 

ην αίηεκα παξνπζίαζεο ησλ αηνκηθψλ ηνπο έξγσλ ζηελ ηάμε ή ε καδηθή εθθψλεζε 

θαηάιιεισλ επηθσλεκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεαηξηθήο αλαπαξάζηαζεο 

νξηζκέλσλ παηδηψλ, ρσξίο λα ηνπο έρεη δεηεζεί θάηη αληίζηνηρν. Βληχπσζε 

πξνθαινχζε ζηηο εκπιεθφκελεο εθπαηδεπηηθνχο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο 

ήηαλ ηδηαίηεξα ηαηξηαζηέο κε ην πξφγξακκα, ρσξίο φκσο λα πξνθαινχλ αλαζηάησζε 

ή λα απνζπληνλίδνπλ ηελ νκάδα.  

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ επνκέλσο πην ελεξγεηηθφο θπξίσο ζηα πξψηα 

ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο κείσζεο θαη 

απφζπξζήο ηεο. πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ηελ ελζάξξπλζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

καζεηψλ, ρξεηαδφηαλ κηα πην ελεξγή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε, κφλν φηαλ, 

νξηζκέλεο θνξέο, ην κνίξαζκα ηνπ βηψκαηνο κπνξνχζε λα πάξεη κηα αλεπηζχκεηε 

ηξνπή, αλ ην βίσκα πνπ κνηξάδνληαλ ήηαλ αξλεηηθφ θαη ελέπιεθε καζεηέο ηεο ηάμεο, 

νη νπνίνη ζπλήζσο ην εθιάκβαλαλ σο θαηεγνξίεο ηηο αλαθνξέο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ήηαλ εχθνιν λα δεκηνπξγεζεί κηα παξεμήγεζε, κηα 

έληνλε δηαθσλία ή έλαο θαπγάο θαη ρξεηάδνληαλ ε θαηάιιειε δηακεζνιάβεζε απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ραζεί ν ζηφρνο ηεο ζπδήηεζεο.  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνγλσζίαο, ππήξραλ αηζζεηέο 

δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο κε ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε ζηελ εχξεζε ζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ρξεηάδνληαλ ελζάξξπλζε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. πσο αλέθεξε θαη ε εηθαζηηθφο, 

κεξηθνί καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ ηφζν ζηελ ελδνζθφπεζε πνπ «ζθνηείληαζαλ» θαη 

θάλεθε λα έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε απφ ππνζηήξημε. Μάιηζηα, ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

θνιάδ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε θσηνγξαθία ηνπ θάζε καζεηή (ΐιέπε Παξάηεκα, 

Βλφηεηα 4, δξαζηεξηφηεηα 3), θάπνηα παηδηά (εηδηθά θνξίηζηα), πνπ εζηίαδαλ 

γεληθφηεξα ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε, μέζπαζαλ ζε θιάκαηα γηαηί έλησζαλ φηη 

δελ είραλ θσηνγξαθεζεί φκνξθα. Βπίζεο, ζεψξεζαλ φηη νη άιινη ηνπο θνξφηδεπαλ, 

ελψ φια ηα παηδηά γεινχζαλ θαινπξναίξεηα ηφζν κε ηε δηθή ηνπο θσηνγξαθία φζν 

κε εθείλε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο θάλεθε λα παξεμεγνχλ 

φκσο απηά ηα γέιηα, ζε ζεκείν πνπ έλα θνξίηζη αξλήζεθε ηειείσο λα θνιιήζεη ηε 

θσηνγξαθία ηεο θαη ελψ ζπκκεηείρε θαλνληθά ζηελ ππφινηπε δξαζηεξηφηεηα, 
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δήισζε φηη ζα θνιιήζεη ηελ θσηνγξαθία ηεο ζην ζπίηη. Γεληθφηεξα πάλησο, φζν 

εληζρχνληαλ νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη 

αλέπηπζζαλ κηα θαιχηεξε απηνεηθφλα, ζεκεηψλνληαλ ζπαληφηεξα παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο, θαζψο δηαρεηξίδνληαλ δηαθνξεηηθά ηφζν απφ ηα ίδηα ηα παηδηά φζν θαη 

απφ ηα εκπιεθφκελα κέιε.  

15.5. Σν θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο- Έληαμε-πκπεξίιεςε 

Σν θιίκα ηεο ηάμεο είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πην ζεηηθφ, θαζψο ην 

αξλεηηθφ θιίκα έρεη ζπλδεζεί κε απμεκέλα επίπεδα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, αξλεηηθέο  δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ ηάμε, εληάζεηο, 

δηάζπαζε, πξνζηξηβέο θαη αληαγσληζηηθφηεηα (Bear,Gaskins, Blank, & Chen, 2011). 

ηαλ δηακνξθψλεηαη ινηπφλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε έλα ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ είλαη 

ζεηηθφ, έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηεξίδεη ςπρνινγηθά ηνπο καζεηέο, 

πξνζθέξνληάο ηνπο άκεζεο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη πξνσζψληαο ηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ελψ αλαγλσξίδεηαη παξάιιεια σο έλα ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ησλ επηηπρεκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2003).  

Γεληθφηεξα, ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επεξεάδεηαη απ‟ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε, φπσο θαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο 

θνηλσληθέο αμίεο (Portnow, Downer, & Brown, 2018). πλνιηθά, ζηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλαιάβεη ην δηπιφ ξφιν ηεο βειηίσζεο ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο αιιά θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, 

δπν εθ θχζεσο ζπκπιεξσκαηηθνί ξφινη, πνπ εληζρχνληαη κε ηελ χπαξμε ελφο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Schonert-Reichl, 

2017). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, πνπ βξέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο 

ε ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, ζπγθεληξψζεθαλ ηα 

αλάινγα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θπξίσο κέζσ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

θιείδεο παξαηήξεζεο θαη ηηο ζπλεληεχμεηο. Ώπηφ πνπ παξαηεξήζεθε ινηπφλ ζηαδηαθά 

ήηαλ φηη, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο επαθήο θαη ησλ επθαηξηψλ αιιειεπίδξαζεο πνπ 

δεκηνχξγεζε ην πξφγξακκα, αλαπηχρζεθε κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα αλάκεζα ζηνπο 
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καζεηέο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ επξχηεξε ζπλεξγαζία θαη απνδνρή φισλ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο αηζζήκαηνο αζθάιεηαο κέζα ζηελ ηάμε.  

Οη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζέθεξαλ αληίζηνηρα έλα αίζζεκα αμίαο 

θαη απηνπεπνίζεζεο ζηνπο καζεηέο θαη νδήγεζαλ ζηελ θαιχηεξε έληαμε θαη 

ζπκπεξίιεςε φζσλ βξίζθνληαλ ζην πεξηζψξην ή αληηκεηψπηδαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο. 

Βηδηθά, ε πξνβνιή φισλ ησλ καζεηψλ ζηηο κνπζηθνθηλεηηθέο θαη ζεαηξνπαηδαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε παξνπζίαζε ησλ εηθαζηηθψλ έξγσλ, νδήγεζε ζηελ αλάδεημε 

θαη επηβξάβεπζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ ζηαδηαθά εμέιημαλ ηηο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη απέθηεζαλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο. ην αζθαιέο θαη νηθείν πιαίζην πνπ δεκηνπξγήζεθε κνηξάζηεθαλ 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο, εκπεηξίεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη αλαζεψξεζαλ 

εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχζαλ ζε εζθαικέλεο θαη ιηγφηεξν θνηλσληθέο 

ζηάζεηο. Έκαζαλ λα αθνχλε ν έλαο ηνλ άιινλ, λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο, λα απηνξξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξάμεηο 

ηνπο, ζπζπεηξψλνληαο ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη εληζρχνληαο ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, φπσο παξαηεξήζεθε θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Wright, Diener, & 

Kemp, 2013).   

Βπηπιένλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είρε φηη θαη νη ίδηνη νη καζεηέο πξνήγαγαλ αζπλείδεηα 

ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ, ζπκβάινληαο ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ζεηηθφηεξνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη βνεζψληαο ηνπ καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαλ θαη 

ρξεηάδνληαλνη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη εμάζθεζε. Έηζη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

ελζαξξχλνληαλ νη καζεηέο πνπ αγλννχζαλ ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ή αιιειεπίδξαζεο, απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, νη νπνίνη ηνπο 

ππνζηήξηδαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζήο ηνπο, κέζσ ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ 

πνπ είρε αλαιάβεη έκκεζα ε νκάδα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

φηη ππνζηεξίρηεθαλ φινη νη καζεηέο ζηελ αλάπηπμε θαη γελίθεπζε ησλ αλάινγσλ 

δεμηνηήησλ-ζηφρσλ θαη κεηψζεθαλ ζεκαληηθά νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Ώληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

νη ππφινηπνη καζεηέο ππήξμαλ ζηαδηαθά φιν θαη πην ππνζηεξηθηηθνί θαη βνεζεηηθνί 

καδί ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο φρη κφλν ζην πξφγξακκα θαη αιιά θαη 

ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Καζνξηζηηθφ ξφιν πξνο απηήλ ηελ 
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θαηεχζπλζε έπαημε ε επαηζζεηνπνίεζε κέζσ ηεο μερσξηζηήο ελφηεηαο γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ε αλάδεημε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, αιιά θαη ε παξνπζία ηεο 

δαζθάιαο εηδηθήο αγσγήο, ε νπνία σο δηακεζνιαβεηήο εμεγνχζε ηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεηψπηδε ν εθάζηνηε καζεηήο θαη παξαθηλνχζε ηελ νκάδα ζηελ ππνζηήξημή ηνπ. 

Γεληθφηεξα φκσο, πέξα απφ ην επξχηεξν θιίκα ηεο ηάμεο, αμίδεη λα ζρνιηαζηεί θαη ην 

θιίκα πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο θαη ν 

βαζκφο εκπινθήο, ν ηξφπνο θαη ε πξνζπκία ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο. πγθεθξηκέλα, απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο, θάλεθε φηη  ζπκκεηείρε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο κε πνιιή φξεμε θαη πξνζπκία 

ζην πξφγξακκα, ζε ζεκείν πνπ αλ ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ αλαβάιινληαλ θάπνηα 

ζπλάληεζε, ππήξραλ έληνλα παξάπνλα θαη αλππνκνλεζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηεο. ΐέβαηα, παξά ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ππήξραλ καζεηέο –θπξίσο νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο- ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά απαηηνχζε ππνζηήξημε θαη νξηνζέηεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ, ζεθψλνληαλ ζπλήζσο 

φξζηνη ν καζεηήο κε ΑΏΦ θαη ν καζεηήο κε ππνςίεο ΑΒΠ-Τ, εξρφηαλ θνληά ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ θαη έθαλαλ ζρφιηα γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ή ηελ ηζηνξία, 

παξεκπνδίδνληαο πνιιέο θνξέο ην νπηηθφ πεδίν ησλ άιισλ καζεηψλ θαη 

δηαθφπηνληαο ηε ξνή ηεο αλάγλσζεο. Σν ίδην ζπλέβαηλε ηνλ πξψην θαηξφ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηέπεηηα ζπδεηήζεσλ, ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα ηεξήζνπλ ηε 

ζεηξά ησλ νκηιεηψλ θαη ρξεηάδνληαλ θαζνδήγεζε θαη ππελζχκηζε ησλ θαλφλσλ.  

Βπίζεο, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ην βαζκφ παξαθνινχζεζεο ησλ 

παξακπζηψλ απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ ε εηθνλνγξάθεζε θαη ε έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ 

ηνπο αλά ζειίδα. ε ηξία παξακχζηα, ησλ νπνίσλ ε εηθνλνγξάθεζε δελ ήηαλ ηφζν 

παξαζηαηηθή, αιιά απέδηδε κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε ζθελή αλά ζειίδα ή ν αξηζκφο 

ησλ πξνηάζεσλ μεπεξλνχζε ηηο θαηά κέζν φξν ηέζζεξηο πξνηάζεηο αλά ζειίδα, 

παξαηεξήζεθε κηα κεγαιχηεξε αλαζηάησζε κέζα ζηελ ηάμε. πγθεθξηκέλα, 

ζεκεηψζεθε αθελφο κηα αηζζεηή κείσζε ζηνλ βαζκφ παξαθνινχζεζεο ηεο ηζηνξίαο, 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (θαη εηδηθά απφ απηνχο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο) αθεηέξνπ ππήξρε κηα δηάρπηε αλεζπρία κέζα ζηελ ηάμε, θαζψο 

δπζθνιεχνληαλ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη παξαζχξνληαλ επθνιφηεξα ζε 
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δηαζπαζηηθέο θαη δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ώπηά ηα θσιχκαηα, αλέδεημαλ θαη 

επηβεβαίσζαλ ηελ αλάγθε γηα ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

πιηθνχ, ην νπνίν αλ δελ αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά γηα νξηζκέλνπο καζεηέο. 

Ώπφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ πξνζπκία ζπκκεηνρήο ησλ 

παηδηψλ, θάλεθε λα ππάξρεη ν κεγαιχηεξνο ελζνπζηαζκφο ζηηο ζεαηξηθέο θαη 

εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδηθά φηαλ αμηνπνηνχληαλ κάζθεο θαη πξσηφηππα πιηθά 

(π.ρ. φζπξηα, δπκαξηθά, αθξφο μπξίζκαηνο κε θφιια θιπ.) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηνπο. Οθείιεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ζηηο ζσκαηνθηλεηηθέο θαη ζεαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζίαδαλ νη καζεηέο κε παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηηο 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο απηνξξχζκηζεο, πνπ θαζηζηνχζαλ πην επηηαθηηθή κηα 

ελεξγφηεξε παξέκβαζε κέζσ ζσκαηηθψλ θαη ιεθηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ηελ πάξνδν ηνπ θάζε κήλα, 

θαηαγξάθεθε πάλησο κηα αηζζεηή βειηίσζε ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο θαη 

απηνξξχζκηζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, θαζψο ζεκεηψλνληαλ φιν θαη ζπαληφηεξα 

έληνλεο δηαηαξαθηηθέο θαη δηαζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελψ απμάλνληαλ ν βαζκφο 

αλεμάξηεηεο εκπινθήο ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε εθπαηδεπηηθφο αγγιηθψλ, αλέθεξαλ κάιηζηα φηη ζπλήζσο επηθξαηνχζε 

αξθεηή αλαζηάησζε ηελ ψξα ηνπ καζήκαηφο ηνπο θαη φηη, ηελ ψξα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ήηαλ απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ είλαη ηφζν ήζπρα θαη ζπλεξγάζηκα ηα 

παηδηά.  

15.6. πλνιηθή απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

Ώπφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

ε ζηάζε θαη ε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην θιίκα πνπ θξφληηζαλ λα πξνσζείηαη 

εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο (π.ρ. θαη ηα δηαιείκκαηα), ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηεο 

δαζθάιαο εηδηθήο αγσγήο θαη νη επηπξφζζεηεο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ησλ 

δεμηνηήησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαλ πέξα απφ ηα απζηεξά φξηα ησλ ζρνιηθψλ σξψλ πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ην πξφγξακκα. πσο αλαθέξνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Durlak, 

Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011), ην πιαίζην πξνψζεζεο ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαίλεηαη λα παίδεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

ελίζρπζή ηνπο, θαζψο δηδάζθνληαη πην απνηειεζκαηηθά ζε ππνζηεξηθηηθά, ζηνξγηθά 

θαη θαιά νξγαλσκέλα πεξηβάιινληα κάζεζεο. Βίλαη ζαθέο φηη ε εζηθή, ε απηνλνκία, 



ειίδα 185 απφ 376 

 

ε απηνξξχζκηζε θαη ε απηνπεηζαξρία, αλαπηχζζνληαη επθνιφηεξα ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ επηθξαηεί ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ππνζηήξημε, ζπλεξγαζία θαη ε ιήςε ππεχζπλσλ 

απνθάζεσλ (Bear, Gaskins, Blank, & Chen, 2011). ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

δηεπθνιχλεηαη, αληίζηνηρα, ε δνθηκή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, παξέρνληαη πνιπάξηζκεο επθαηξίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ θαη ππνζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ ηφζν κε ηνπο ελήιηθεο 

φζν θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & 

Schellinger, 2011).  

Σν ππνζηεξηθηηθφ θιίκα πνπ πξνήγαγαλ ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο ζπλέβαιε κεηαμχ άιισλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν 

γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα εληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ήδε ππάξρνληνο Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη δελ απεπζχλζεθε απνθιεηζηηθά ζηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο, 

ζπλέβαιε επηπιένλ ζηελ ελίζρπζε ελφο πην ππνζηεξηθηηθνχ θαη ζπκπεξηιεπηηθνχ 

θιίκαηνο, ζην νπνίν φινη νη καζεηέο είλαη απνδεθηνί θαη επηζπκεηνί. Δ παηδαγσγηθή 

ηεο έληαμεο δηεπθνιχλεη ζπλεπψο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ θαη δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ, 

πνπ δελ θαηεγνξηνπνηεί θαη δελ δηαρσξίδεη ην καζεηηθφ πιεζπζκφ βάζεη θάπνησλ 

ςπρηαηξηθψλ ή αθαδεκατθψλ θξηηήξησλ, αιιά πξνσζεί έλα λέν ζχλνιν αμηψλ θαη 

ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο, επεξεαζκέλσλ θπξίσο απφ ηελ αλζξσπηζηηθή παηδαγσγηθή 

παξάδνζε (Kauffman, & Badar, 2014α,β; Κνπξθνχηαο, 2011). 

 Παξάιιεια, άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνηέιεζαλ ε χπαξμε δπν εθπαηδεπηηθψλ ζην ηκήκα (δαζθάια γεληθήο θαη δαζθάια 

εηδηθήο αγσγήο) θαη ε παξνπζία ηεο δαζθάιαο εηδηθήο αγσγήο θαη ζηα δηαιείκκαηα 

ησλ παηδηψλ, πνπ επέηξεπε ηελ άκεζε αλαηξνθνδφηεζε, θαηεχζπλζε θαη φπνπ 

θξίλνληαλ αλαγθαίν παξέκβαζή ηεο, βνεζψληαο ηα παηδηά ζηελ πηνζέηεζε, εμάζθεζε 

θαη γελίθεπζε ησλ λέσλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί απφ ηα κεγαιχηεξα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία. Σν πξφγξαακκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ νπζία φιν ην ζρνιηθφ έηνο (Οθηψβξηνο-Μάηνο), 

επηηξέπσληαο ηελ εθηεηακέλε δηδαζθαιία θαη επεμεξγαζία ησλ δεμηνηήησλ-ζηφρσλ 

ηνπ θαη δηεπθνιχνληαο ηελ εμάζθεζε θαη γελίθεπζή ηνπο. ΐέβαηα, αλαγλσξίδεηαη φηη 

ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη απφ ηνπο 
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κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο ηεο, ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ πθίζηαληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήο χιεο, γεγνλφο  πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

θαη απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σα ζπγεθξηκέλα ζηνηρεία αλαδεηθλχνληαη θαη κέζα απφ ηηο ηειηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ 

ιήθζεθαλ απφ ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ παξαηεξήηξηα ηεο έξεπλαο. Έηζη ε 

δαζθάια αλαθέξεη: «Κνηηώληαο πίζσ, ζπκάκαη όηη κε είρε ηξνκάμεη ν αξηζκόο ησλ 

σξώλ πνπ έπξεπε λα αθηεξώζνπκε ζην πξόγξακκα. θεθηόκνπλ όηη εηδηθά ζε πξσηάθηα 

δελ βγαίλεη ν ρξόλνο γη’ άιια θ’ άιια, πνπ ίζσο ζεσξνύζα πην ζεκαληηθά, αιιά είκαη 

ραξνύκελε πνπ ζπκκεηείρακε ελ ηέιεη ζην πξόγξακκα θαη είδα πόζν κεγάιε αιιαγή 

κπνξεί λα ππάξμεη ζε έλα ηκήκα, πνπ όπνηνο έκπαηλε ηνλ πξώην θαηξό κε ξσηνύζε πώο 

ηα θαηαθέξλσ..» Δ παξαηεξήηξηα αλέθεξε αληίζηνηρα «ίγνπξα βνήζεζε πνιύ όηη ην 

πξόγξακκα θξάηεζε ζρεδόλ όιε ηε ρξνληά θαη ππήξρε ζηελ νπζία κηα δηάρπζε ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη όρη κόλν ηελ ώξα πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν. Ζ 

γσληά ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ην θαζεκεξηλό εκεξνιόγην ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο ηνπο έδηλε ζπλέρεηα επθαηξίεο λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα εμαζθήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο πνπ καζαίλνπλ. Ζ παξνπζία ηεο 

δαζθάιαο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ζηα δηαιείκκαηα βνεζνύζε επίζεο ζηελ επηηόπηα 

ππελζύκηζε ησλ θαλόλσλ θαη ηερληθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη απηνξξύζκηζεο, 

νπόηε πνιιέο δεμηόηεηεο αζθήζεθαλ ζηελ πξάμε ηελ ώξα πνπ ηηο είραλ αλάγθε ηα 

παηδηά».  

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαβιεθζνχλ ηα κέζα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ. Σα παξακχζηα θαη νη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θάλεθε, δειαδή, λα 

ελδείθλπληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ησλ παηδηψλ πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. πγθεθξηκέλα ηα 

παξακχζηα, φπσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζέκαηα θαη δεηήκαηα, πνπ έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηε ςπρνθνηλσληθή θαη 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ παηδηψλ θαη απεηθνλίδνπλ ή αλαθέξνληαη ζηα 

εζσηεξηθά ηνπο βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα (Fleer, & Hammer, 2013; Μαιαθάληεο, 

2006), γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

παηδηψλ θαηά ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπο. Βπίζεο, δηεπθφιπλαλ ηε 

δηδαζθαιία θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηε πηνζέηεζε 
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λέσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ςπρνινγηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ ζπγθξνχζεσλ ησλ παηδηψλ (Kuciapinski, 2014), κέζσ ηεο αζπλείδεηεο 

ηαύηηζεο ηνπο κε ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη κέζσ ηεο κεηέπεηηα επεμεξγαζίαο θαη 

αλάιπζήο ηνπο ζηελ ηάμε.  

Ώληίζηνηρα, νη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχζαλ πξνήγαγαλ ηε 

βαζχηεξε ελζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ καζεηψλ θαη 

ελίζρπαλ ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ, κε πξνζσπηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή (Σξηιηβά, & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008; Φηιίππνπ, & 

Καξαληάλα, 2010). Έηζη δηεπθνιχλνληαλ ε εμσηεξίθεπζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ παηδηψλ, ε πην ελεξγή θαη πιεξέζηεξε έθθξαζή ηνπο θαη ε αλάδπζε 

ησλ θξπκκέλσλ θαη αζπλείδεησλ πηπρψλ ηνπο (Fleer, & Hammer, 2013; Φηιίππνπ, & 

Καξαληάλα, 2010). Παξάιιεια, ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηεινχζε θαη ην αλαξηεκέλν πιηθφ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ηάμε (π.ρ. 

ζρέδηα δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ), πξνηφλ ησλ εηθαζηηθψλ βησκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε γσληά ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο δαζθάιαο 

εηδηθήο αγσγήο αλά πάζα ζηηγκή (εληφο θαη εθηφο ηάμεο), επέηξεπε ζηνπο καζεηέο λα 

αλαθαινχλ ηηο λέεο ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηδάρηεθαλ θαη λα έρνπλ κηα ζηαζεξή 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Οη καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην παξφλ πξφγξακκα κπφξεζαλ ινηπφλ ζηαδηαθά, 

κέζσ ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην 

ρψξν ηεο ηέρλεο, λα κνηξαζηνχλ θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο, λα 

επραξηζηεζνχλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηα έξγα 

ζηα νπνία είραλ θιεζεί λα ζπκκεηέρνπλ. Ώπέθηεζαλ επίζεο θαιχηεξε ζπλείδεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηνπ ηξφπνπ έθθξαζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο θαη ελίζρπζαλ ηελ 

ελζπλαίζζεζή ηνπο, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο νπηηθήο ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ηνπ 

θνηλνχ βηψκαηνο. Σαπηφρξνλα, αλέπηπμαλ λέεο θνηλσληθέο επαθέο θαη βειηίσζαλ ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο ζρέζεηο ηνπο, κέζσ ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ πνπ εμειίρζεθαλ.  Σέινο, απέθηεζαλ 

κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη απνδέρηεθαλ πεξηζζφηεξν ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε, αιιά θαη 

ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα. 
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16.πκπεξάζκαηα 

Οη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο έρνπλ ζηξέςεη ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

πξνζεγγίδεηο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ αλακελφκελσλ αλαπηπμηαθψλ 

επηηεπγκάησλ ζε θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν, νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ αλάγθε κηαο ζθαηξηθήο θαη νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ παηδηνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα αλαπηπμηαθά βήκαηα (Kauffman & 

Landrum, 2013). ην ζηφραζηξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ παξεκβάζεσλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, βξίζθεηαη ινηπφλ ε αλάπηπμε πγηψλ 

–ζσκαηηθά θαη ςπρηθά- καζεηψλ, πνπ ζα εκθαλίδνπλ εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη αμίεο, 

πνπ ζα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο επηηπρεκέλεο δσήο, βάζεη ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ (Zins, & Elias, 2007). Δ δηακφξθσζε αλζξψπσλ 

κε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή επάξθεηα, κε θαιέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κε απηνπεηζαξρία, θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ δίθαηνπ, είλαη κεξηθά απφ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πιένλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζηα ζχγρξνλα Ώλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (Greenberg, 

Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017; Υαηδερξήζηνπ, 2015). 

Πξάγκαηη, ηα ζρνιεία είλαη πιαίζηα πνπ πξνζθέξνληαη ηδαληθά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

κάζεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, 

κέζσ δηαθφξσλ δξάζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Δ 

αμηνπνίεζε νιηζηηθψλ θαη πνιππαξαγνληηθψλ πξνγξακκάησλ -ζην επίπεδν ηεο 

πξφιεςεο θαη ηεο παξέκβαζεο- νδεγεί ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ 

δπζπξνζακνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιείν θαη πξνάγεη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

καζεηψλ ηνπ (Jones, Brown, & Aber, 2011). Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα 

επηθεληξψλνληαη ινηπφλ ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα, ζηελ πξναγσγή ησλ ζρέζεσλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

επάξθεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ κειψλ ηεο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

(Κνπξθνχηαο, 2017; Μαηζφπνπινο, 2011).  

πσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην ζρνιείν είλαη ε θνηλσληθή θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε. Οη δξάζεηο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο 

απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ πξνψζεζε εθείλσλ ησλ ηθαλνηήησλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα 

παηδηά λα ζπλδπάζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ην 

ζπλαίζζεκά ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ζεκαληηθέο 

θαζεκεξηλέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, λα επηηχρνπλ ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο δσήο 

θαη λα εληαρζνχλ θαηάιιεια ζην ςπρνθνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Κνπξθνχηαο, 

2017; Oberle, Domitrovich, Meyers, & Weissberg, 2016; Υαηδερξήζηνπ, 2015) 

Βίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, πέξαλ ηνπ 

παξεκβαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο επθαηξίεο πξφιεςεο 

ησλ δπζπξνζακνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 

εκθάληζήο ηνπο (π.ρ. ιφγσ ηεο ζρνιηθήο ηνπο απνηπρίαο, ηεο ρακειήο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο  θ.α.) θαη σο δπλαηφηεηα 

ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο φζσλ βηψλνπλ έληνλεο ζηεξήζεηο θαη 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο (Κνπξθνχηαο, 2017). Δ αλάπηπμε 

πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ ή θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ -πνπ θαζηζηνχλ ηνπο 

καζεηέο αλζεθηηθνχο έλαληη ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ- ηνπο σζνχλ ζε κηα πην θνηλσληθή θαη νκαιή θαζεκεξηλή 

πξνζαξκνγή, δίλνληάο ηνπο ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα κηα ζεηηθή θνηλσληθή θαη 

καζεζηαθή εμέιημε (Zins, & Elias, 2007).  

Δ ζπκκεηνρή θαη ζπκπεξίιεςε φινπ ηνπ καζεζηαθνχ πιεζπζκνχ ζε απηά ηα 

πξνγξάκκαηα, δεκηνπξγεί αληίζηνηρα ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα 

επέιζνπλ αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ζε νιφθιεξν ην ζρνιηθφ ζχζηεκα, βειηηψλνληαο 

ηηο θαζεκεξηλέο ζρνιηθέο ζπλζήθεο, φπσο θαη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 

2011). Έηζη, επηδηψθεηαη ε κεηαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο παηδαγσγηθήο θνπιηνχξαο 

θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, κέζσ 

ζπλεξγαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ έλα λέν ήζνο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο (Κνπξθνχηαο, 

2017).  

Σαπηφρξνλα, πέξα απφ ηελ παξαπάλσ πξνζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ ζηε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα ησλ καζεηψλ, έλαο 
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απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλψλ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηά ησλ 

παηδηψλ, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε επξχηεξεο πξναγσγήο ηνπο (Ashdown, & Brenard, 

2012; Jones, Greenberg, & Crowley, 2015). Πην αλαιπηηθά, ζε απηέο ηηο έξεπλεο 

θαίλεηαη φηη νη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζία γηα ηελ 

εζηίαζε ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο θαη ηελ αμηνπνίεζε εθείλσλ ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηεξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε κάζεζε (Rudasill, Gallagher, & White, 2010; Wong, 

Li-Tsang, & Siu, 2014). Οη καζεηέο κε αλεπηπγκέλε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

κάζεζε εκθαλίδνπλ ινηπφλ ζπρλά κεγαιχηεξε πεξηέξγεηα θαη φξεμε γηα κάζεζε 

(Carthy, & McGilloway, 2015; Garner, Mahatmya, Brown, & Vesely, 2014), είλαη πην 

πξνζεθηηθνί θαη δεθηηθνί ζε γλσζηηθά εξεζίζκαηα (Garner, 2010), είλαη πην επίκνλνη 

θαη αλζεθηηθνί ζηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ δπζάξεζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ πηζαλφλ ηηο ζπλνδεχνπλ (π.ρ. απνγνήηεπζε, άγρνο θιπ.) 

(Ashdown, & Brenard, 2012), έρνπλ πην αλεπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε (Arslan, & 

Demirtas, 2016) θαη κεγαιχηεξε επίγλσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Eisenberg, 

Sadovsky, & Spinrad, 2005).  

Ώληίζεηα, νη καζεηέο κε κεησκέλεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

παξνπζηάδνπλ πην ζπρλά δπζθνιίεο ζηελ αλάθιεζε εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

(Rice, Levine, & Pizarro, 2007), ζηελ απηνξξχζκηζεο ζε δπζάξεζηεο ή ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο, έρνπλ ειιηπή θίλεηξα κάζεζεο, ελψ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο (Espelage, 

Anderman, Brown, Jones, Lane, McMahon, et al. 2013). Βπίζεο, αλεζπρίεο εγείξεη ην 

γεγνλφο φηη ζεκεηψλνπλ απμεκέλα πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη απνβνιψλ 

(Carthy, & McGilloway, 2015; Garner, Mahatmya, Brown, & Vesely, 2014), φπσο 

θαη φηη ρξήδνπλ ζπρλφηεξα εηδηθήο παξέκβαζεο (Whitted, 2011). Σν επίπεδν 

αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαίλεηαη 

λα επεξεάδεη ζπλεπψο ηε ζπλνιηθή ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη θαζηζηά ηελ 

αλάγθε ελίζρπζεο ηνπο ηδηαίηεξα επηηαθηηθή.  

Γηα λα είλαη σζηφζν απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα -θαη λα κπνξνχλ πξάγκαηη λα 

ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ- είλαη 

ζεκαληηθφ, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, λα ιεζθνχλ ππφςε θάπνηνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή απφδνζή ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο είλαη ινηπφλ 
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πην επηηπρείο, φηαλ πξνάγνληαη έγθαηξα ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ζρνιείνπ (Zins, & 

Elias, 2007), φηαλ εθαξκφδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα πιαίζηα δξάζεο ησλ παηδηψλ (ζην 

ζρνιείν, ζην ζπίηη, ζηελ θνηλφηεηα) (Durlak, Weissberg, Dymicki, Taylor, & 

Schellinger, 2011) θαη εληζρχνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

ησλ εκπιεθφκελσλ ελειίθσλ  (Jones, Barnes, Bailey, & Doolittle, 2017). Βηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ζηηο ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν πην αλεπηπγκέλεο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη κεησκέλα επίπεδα άγρνπο εκθαλίδνπλ, 

ηφζν πην θαηάιιεινη ζεσξνχληαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Jones, Bouffard, & Weissbourd, 2013).  

Παξάιιεια, νη ίδηεο νη ζρέζεηο πνπ πξνάγνληαη ζην ζρνιείν, ην επξχηεξν ζρνιηθφ 

θιίκα θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο επεξεάδνπλ ηηο ζρνιηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη 

νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (Jones, Barnes, Bailey, & 

Doolittle, 2017). Γηα λα είλαη βέβαηα πξνζνδνθφξα νπνηαδήπνηε πην νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη ζε ζπζηεκαηηθφ επίπεδν ζηελ 

πξναγσγή ηνπο (Durlak, 2016), ρσξίο λα ππνηηκάηαη ε ζέζε ηνπο ζηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη (Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012). 

Ώθφκα θαη φηαλ ιακβάλνληαη φκσο ππφςε φινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, 

εμαθνινπζεί θαη πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκνχο ζηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξναγσγήο ηνπο. ζνλ αθνξά δειαδή 

ζηα κέζα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, απηέο δηαθέξνπλ απφ πξφγξακκα ζε πξφγξακκα θαη 

επηιέγνληαη αλάινγα κε ηελ επξχηεξε θηινζνθία θαη ηε δνκή ηνπο (Greenberg, 

Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017). Γεληθφηεξα, ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη, κεηαμχ άιισλ, 

κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηνπο 

ζεκαληηθνχο ελήιηθεο ηεο δσήο ηνπο (Jones, Bouffard, & Weissbourd, 2013). Ώπηέο 

νη αιιειεπηδξάζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ μεθάζαξεο ηερληθέο θνηλσληθνπνίεζεο 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηδαζθαιία ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ) ή λα έρνπλ κηα 

πην πξαθηηθή θαη θαζεκεξηλή κνξθή (κέζσ π.ρ. κηαο ζηνξγηθήο εθδήισζεο πνπ ζα 
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πξνζθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο ζε έλα ιππεκέλν παηδί) (Zinsser, Shewark, Denham, & 

Curby, 2014).  

Έλα απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πάλησο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζε πνιιά πξνγξάκκαηα είλαη ηα παξακχζηα. Σα ζηνηρεία 

πνπ θαζηζηνχλ ηα παξακχζηα πνιχηηκα εξγαιεία ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη φηη δηαπξαγκαηεχνληαη ζέκαηα θαη δεηήκαηα, πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηε ςπρνθνηλσληθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ 

παηδηψλ θαη απεηθνλίδνπλ ή αλαθέξνληαη ζηα εζσηεξηθά ηνπο βηψκαηα θαη 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηηο 

αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο ηεο θάζε πεξηφδνπ (Fleer, & Hammer, 2013; Μαιαθάληεο, 

2006). Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ε αζπλείδεηε  ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη 

ηηο πεξηπέηεηέο ηνπο θαη κέζσ απηήο ηεο ηαύηηζεο, ελεξγνπνηνχληαη ςπρηθέο -

γλσζηηθν-ζπλαηζζεκαηηθέο- δηεξγαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα απνθηήζνπλ 

λέεο αληηιήςεηο, ηδέεο θαη πξννπηηθέο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεηηθά πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο θαη κνληέια επίιπζεο ησλ ελδν- θαη δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, 

πξνβιεκάησλ, δπζθνιηψλ, πνπ ζε βάζνο ρξφλνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε λέα 

γλσζηηθά ζρήκαηα (cognitive scripts/ schemas) (θνηλσληθή γλσζηηθή κάζεζε/social 

learning theory) (Fleer, & Hammer, 2013; Μαιαθάληεο, 2006; Κνπξθνχηαο, 2017).  

Δ αλάγλσζε ελφο παξακπζηνχ, θαίλεηαη λα απνηειεί επνκέλσο έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν εζσηεξηθήο αλαζθφπεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο ησλ 

παηδηψλ. Ώπηφ πνπ πξνάγεη βέβαηα ηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη ηε ζχλδεζε 

κηαο εμσηεξηθήο εκπεηξίαο (φπσο είλαη ε επαθή κε ην παξακχζη) κε κηα εζσηεξηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία είλαη ε βησκαηηθή κάζεζε (Σξηιηβά, & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 

2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

δπλακηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ, ζηηο νπνίεο φινη ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα θαη 

ελεξγά ζηηο επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κε πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή 

(Σξηιηβά, & Ώλαγλσζηνπνχινπ, 2008; Φηιίππνπ, & Καξαληάλα, 2010). Έηζη, ε 

βησκαηηθή κάζεζε ζπληζηά κηα δηεπξπκέλε κνξθή κάζεζεο, πνπ ζπλδπάδεη ηε γλψζε 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζηα πιαίζηα ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

θιίκαηνο (Κνπξθνχηαο, 2017). Χο νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ρσξίο λα 
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εκκέλεη ζην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο, αιιά δίλεη ζεκαληηθή έκθαζε ζηε δηαδξνκή 

θαη ζηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο (Matsuo, 2015).  

Δ βησκαηηθή κάζεζε, απνηειεί ινηπφλ κηα εκπεηξία πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ησλ 

δεμηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ελψ ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ (Baker, Jensen, & Kolb, 2005; Hedin, 2010). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηα ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ πέξα απφ ηηο 

παηδηθέο θνβίεο, ηηο αλαζηνιέο θαη ηηο αλψξηκεο/ εγσθεληξηθέο θαληαζηψζεηο, κέζσ 

ηνπ θνηλσληθνπνηεηηθνχ ξφινπ πνπ ελέρεη, αθνχ έρεη νκαδηθφ ραξαθηήξα θαη βνεζά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο ζπλ-δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο 

δεθηηθφηεηαο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ίδησλ ζπλαηζζεκάησλ, αιιά θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ  (Κνπξθνχηαο, 2017; Vitalaki, Kourkoutas, & Hart, 

2018). ια απηά ηα ζηνηρεία θαζηζηνχλ ηε βησκαηηθή κάζεζε ηδηαίηεξα θαηάιιειε 

κέζνδνο, γηα ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο. 

Λακβάλνληαο ζπλεπψο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηα πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, 

πξνρσξήζακε ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ εθαξκνγή θαη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο πηινηηθνχ, 

εληαμηαθνχ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, ζηα πιαίζηα 

κηαο έξεπλαο δξάζεο, πνπ αμηνπνίεζε ηα παξακχζηα θαη ηηο βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλάινγσλ δεμηνηήησλ. ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εξγαιείνπ παξέκβαζεο δφζεθε έκθαζε ζηελ ελεξγή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 

νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ κε ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, ρσξίο λα επηβάιινληαη νη αξρέο παξέκβαζεο 

(εθαξκνγή ελφο ςπρνζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ) απφ εηδηθνχο, αιιά απνβιέπνληαο 

πξσηίζησο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Βθαξκφδνληαο ηηο αξρέο 

ησλ ςπρνδπλακηθψλ θαη εληαμηαθψλ πξνζεγγίζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηεο 

ελδπλάκσζεο (empowerment) θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο (resilience), κε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο (Κνπξθνχηαο, 2017).  
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Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, δεδνκέλεο ηεο επηθέληξσζεο ηνπ ειιεληθνχ Ώλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζηε γλψζε σο εγθπθινπαηδηθή κάζεζε θαη πιεξνθνξία -παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ λέσλ ΑΒΠ θαη ΏΠ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν νη 

θνηλσληθν- ζπλαηζζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επέιηθηεο δψλεο- 

αμηνπνηήζακε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα εληζρχζνπκε ηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο (Vitalaki, 

Kourkoutas, & Hart, 2018). Βμάιινπ, γηα λα είλαη επί ηεο νπζίαο εθηθηή ε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, είλαη απαξαίηεην ην ζρνιείν λα παξέρεη κέζα απφ ηελ 

νξγάλσζή ηνπ ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε θαη φρη 

ζηα κεηνλεθηήκαηα ησλ καζεηψλ (ηαζηλφο, 2013). Ώληίζηνηρα, ε αλάγθε γηα 

δηεπηζηεκνληθφηεηα σζεί ζηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο νη φινη 

εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο θαη ζηελ επηινγή, ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Κνπξθνχηαο, 2017). 

πλνιηθά πάλησο, ε αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αλέδεημαλ κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή ηνπο εηθφλα, 

πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα κνηξάζηεθαλ ινηπφλ ζηαδηαθά, κέζσ ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ 

βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο, ζεκαληηθέο 

εκπεηξίεο, εκςπρψζεθαλ, αιιειεπίδξαζαλ θνηλσληθά θαη νινθιήξσζαλ ηα έξγα πνπ 

ηνπο είραλ αλαηεζεί. Ώπέθηεζαλ επίζεο θαιχηεξε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο, ηνπ ηξφπνπ έθθξαζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο θαη ελίζρπζαλ ηελ ελζπλαίζζεζή 

ηνπο, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο νπηηθήο ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη ηνπ θνηλνχ 

βηψκαηνο. Ώπνδέρηεθαλ πεξηζζφηεξν ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη αλαγλψξηζαλ πην 

ζπλεηδεηά ηελ χπαξμε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Παξάιιεια, βειηίσζαλ ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη αλέπηπμαλ λέεο, κέζσ ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ πνπ εμειίρζεθαλ, ελψ θάλεθε λα 

απνθηνχλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη θαιχηεξε απηνεηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Σέινο, φια απηά ηα ζηνηρεία ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο 
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ηάμεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εκπινθήο, έληαμεο θαη ζπκπεξίιεςεο φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα. 

17. Πεξηνξηζκνί- Πξνηάζεηο 

17.1. Γπζθνιίεο θαη Πεξηνξηζκνί 

Δ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη φιεο νη έξεπλεο, εκθαλίδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ζπλάληεζε νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο. Έηζη ινηπφλ, πξφθεηηαη 

θαηαξρήλ γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο, θαζψο δηεμήρζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε 

πξψηεο δεκνηηθνχ θαη ε εμέηαζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα παξακχζηα θαη ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνπο 21 ζπκκεηέρνληεο καζεηέο απηήο 

ηεο ηάμεο. Δ επηιεθηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ζε αξηζκφ θαη ζε ηξφπν δεηγκαηνιεςίαο, 

δεκηνπξγεί σζηφζν πεξηνξηζκνχο ζηε γεληθεπζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, θαζψο ην δείγκα απηφ δελ κπνξεί πιεξνί φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, αιιά θπξίσο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εαπηνχ ηνπ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008).  

Δ απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν κεκνλσκέλεο ηάμεο θαη φρη 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ, δεκηνπξγεί επηπιένλ πεξηνξηζκνχο, θαζψο πξνάγεηαη 

εξεπλεηηθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε δηεξεπλεκέλε εθαξκνγή ησλ αλάινγσλ 

πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ζρνιείνπ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε 

απνδνηηθφηεηά ηνπο (Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017; 

Wigelsworth, Humphrey, & Lendrum, 2012). Ώληίζηνηρα, εληζρχεηαη ε ζπκπεξίιεςε 

ησλ γνλέσλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε 

λα αλαιάβνπλ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα ππάξρεη κηα ζχλδεζε 

θαη ζπλέρεηα ησλ λέσλ γλψζεσλ-δεμηνηήησλ ζε εμσζρνιηθφ επίπεδν (Greenberg, 

Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017), θάηη πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. 

Άιιεο δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε follow-up κεηξήζεσλ, γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, θαζψο έπξεπε λα νινθιεξσζεί εληφο νρηάκελνπ, φπσο θαη ιφγσ ζπλζεθψλ, 

εθφζνλ επήιζε ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη νη καζεηέο δελ ήηαλ πιένλ 
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δηαζέζηκνη γηα κεηξήζεηο. Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθαλ θαη άιιεο δπζθνιίεο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζε πξαθηηθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ επηζεκαλζεί 

θαη απφ άιιεο έξεπλεο, φπσο ν πεξηνξηζκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο, ε έιιεηςε πφξσλ 

θαη ρψξνπ κέζα ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ πνπ 

θνηηνχζε ζηελ ηάμε, ε κεγάιε δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο ζην ζπίηη πνπ απαηηνχζαλ 

κεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.α. (Cefai, Ferrario, Cavioni, Carter, & Grech, 2014; Durlak, 

Weissberg, Dymicki, Taylor, & Schellinger, 2011).  

Οθείινπκε λα παξαδερηνχκε φηη εηδηθά ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιφγσ ηεο 

αλάγθεο αγνξάο φισλ ησλ παξακπζηψλ θαη ησλ θαιιηηερληθψλ πιηθψλ ήηαλ πςειφ 

θαη επηβάξπλε ηδηαίηεξα ηελ εξεπλήηξηα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έιιεηςε εθηελνχο 

εθπαίδεπζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο άιινο 

επηβαξπληηθφο παξάγνληεο, θαζψο ζα νδεγνχζε πηζαλψο ζε κεγαιχηεξεο επηδξάζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν ζηα ίδηα ηα παηδηά φζν θαη ζε νιφθιεξε ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (Ashdown, & Brenard, 2012; Cefai, Ferrario, Cavioni, Carter, & Grech, 

2014).  Βηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ην γεληθφηεξν αίζζεκά 

καο ήηαλ φηη ε έξεπλα δελ αληηκεησπίζηεθε κε γλήζην ελδηαθέξνλ θαη δηάζεζε 

ζπκκεηνρήο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ. Ώληίζηνηρα, θαη ε ίδηα ε 

δηεπζχληξηα πνπ δέρηεθε λα δηεμαρζεί ε έξεπλα ζην ζρνιείν ηεο, ζηελ νπζία δελ 

εκθάληδε ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά 

εζηίαδε πεξηζζφηεξν θαηά πφζν πιεξνχληαλ νη  ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε έγθξηζε 

ησλ γνλέσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

17.2. Πξνηάζεηο 

Δ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, παξ‟ φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζε ησλ παηδηψλ, ηφζν ζε 

πξνιεπηηθφ φζν θαη ζε παξεκβαηηθφ επίπεδν, ζα ήηαλ ζεκηηφ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ, λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο πξνζαξκνγέο ηεο ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο θαη εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη ινηπφλ, φπσο 

δηαπηζηψλνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο, ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παλάθηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο πγείαο 

θαη ησλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, αιιά είλαη 

πξνηηκφηεξν λα απνηεινχλ κέξνο κηαο ζεηξάο ςπρνεθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζπλδπαζηηθά ζε πην ζηνρεπκέλεο θαη 
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απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ζα δηαηεξνχληαη εηο βάζνο ρξφλνπ (Humphrey, 

Barlow, Wigelsworth et al., 2016).  

Βηδηθά φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

επηζεκαίλεηαη φηη, παξά ηε κεγάιε βειηίσζε πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ζηνρεχνληαη, πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ κε εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο, γηα ηελ δηαηήξεζε 

ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ ζνβαξφηεξσλ θαη πην επίκνλσλ ειιεηκκάησλ ηνπο θαη ηελ πξφιεςε εκθάληζεο 

πεξαηηέξσ δπζθνιηψλ (Κνπξθνχηαο, 2017). Θα ήηαλ επίζεο σθέιηκν, λα εμεηαζηεί 

ζην κέιινλ αλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θάζε έξεπλαο –ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη 

ηεο παξνχζεο- δηαηεξνχληαη εηο βάζνο ρξφλνπ (follow-up κεηξήζεηο) θαη ππφ πνηεο 

ζπλζήθεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε παξέκβαζε. Εδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη 

επηπιένλ ε ζπκπεξίιεςε ησλ γνλέσλ, ψζηε λα εμαζθνχληαη θαη λα αθνκνηψλνληαη 

θαιχηεξα νη λέεο δεμηφηεηεο θαη λα ππάξρεη κηα ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηά ηνπο θαη ζηα 

ππφινηπα πιαίζηα δξάζεο ησλ παηδηψλ (Ashdown, & Brenard, 2012). 

Γεληθφηεξα, πέξα απφ ηηο κειινληηθέο πξνζαξκνγέο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλνη έξεπλα, ε πξαγκαηνπνίεζε πξνηάζεσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο παξά ηε δηεπξπκέλε αμηνπνίεζή ηνπο -ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα- παξαηεξείηαη αθφκα ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπο απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο.   Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ επηινγή ηνπο είλαη ε πξναπαηηνχκελε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη δαπαλεξή ζε 

ρξφλν ή/θαη ρξήκα (Durlak, & DuPre, 2008), φπσο θαη ε έιιεηςε ζηαζεξήο 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο 

ηνπο, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη πξνζδίδεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζηα 

εκπιεθφκελα κέιε (Schonert-Reichl, 2017).  

Παξάιιεια, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ζρνιηθήο χιεο, ζηα πιαίζηα ηνπ γλσζηνθεληξηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ εμαθνινπζεί θαη επηθξαηεί, παξά ηηο πξνζπάζεηεο εμνξζνινγηζκνχ 

ηεο χιεο θαη ελίζρπζεο ηεο πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, δεκηνπξγνχλ 
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πξαθηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο (Υαηδεδξήζηνπ, 2015).  

Ώληίζηνηρα, βαζηθφ έιιεηκκα ησλ επίζεκσλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

Αεκνηηθνχ (Α.Β.Π.Π.-Ώ.Π., 2017), ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, είλαη φηη θαιχπηνπλ ηελ απνζπαζκαηηθή θαη επηιεθηηθή εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Οη 

νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Α.Β.Π.Π.-Ώ.Π., 2017) γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ είλαη δειαδή ειιηπείο θαη κηα πην ζαθήο θαη 

πξνθαζνξηζκέλε ζηνρνζεζία, κε αληίζηνηρα πξνηεηλφκελεο ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο, 

ζα εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, αιιά δελ έρνπλ ηα 

θαηάιιεια εθφδηα γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο κέζα ζηελ ηάμε 

(Κνπξκνχζε, 2013).  

Πηζαλφλ λα ζπλέβαιε ζεηηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

εξγαιείνπ-πνιπκέζνπ, πνπ ζα πεξηιάκβαλε εηθφλεο, ήρνπο, αιιά θαη ζρέδηα δξάζεο, 

ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ βνεζεηηθφ πιηθφ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Δ πινπνίεζε 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη ηε ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Δ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ζε θάζε πεξίπησζε κείδνλ δήηεκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή παηδεία ησλ καζεηψλ. 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί βέβαηα ε θαηάξηηζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζέκαηα δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ηέηνηεο δεμηφηεηεο θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο θαη γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε ζρεηηθά δεηήκαηα 

πνπ ζα αλαθχςνπλ ζην κέιινλ. 

Γηα λα είλαη σζηφζν αθφκα πην απνηειεζκαηηθή ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα, 

πξνηείλεηαη ε ελεξγή εκπινθή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εθάζηνηε ηάμεο (φρη κφλν 

ησλ δαζθάισλ), πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε δηάρπζε ησλ αμηψλ ηνπ ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Κξίλεηαη 

δειαδή ζεκαληηθφ ε νκάδα ησλ ζπλ-δηδαζθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, γεληθήο θαη εηδηθήο 
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αγσγήο θαη εηδηθνηήησλ λα ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη, επαλαζρεδηάδεη, ηξνπνπνηεί θαη εθ 

λένπ εθαξκφδεη έλαλ πξνθαζνξηζκέλα, αιιά θαη παξάιιεια επέιηθην θχθιν δξάζεσλ 

κε εκπιεθφκελνπο απφ ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζα ζπλέβαιε ζεηηθά θαη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ζεκηλάξηα βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ, κε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρηθή παξαθνινχζεζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε 

(ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε), πνπ ζα πεξηιάκβαλε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ 

αξηζκφ σξψλ, ψζηε λα αθνκνησζνχλ επαξθψο νη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Μεηά 

απφ ηελ εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπληνληζηέο νη ρνιηθνί 

χκβνπινη κε ηνπο Αηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη 

ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Ώληίζηνηρα, πςίζηεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ηφζν 

ε εθπαίδεπζε φζν θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηνπο, δεμηφηεηεο πνπ ζα εληζρπζνχλ, 

κεηαμχ άιισλ, κε ηε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζην 

ζρνιείν. 
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γηα ην ζθνπφ θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηάξθεηα: 4 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ:  

 Να εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηελ αλακελφκελε απφ απηνχο ζπκπεξηθνξά 

 Να κάζνπλ λα ηεξνχλ θαλφλεο γηα λα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηελ νκάδα 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο  

 Να μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ηνπ θνηλνχ βηψκαηνο θαη ηνπ δεζίκαηνο ηεο ηάμεο 

 Να αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο 

πξνζδνθψκελνπο ζηφρνποηνπ 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα:Βηζαγσγηθή ζπδήηεζε γηα ην ζθνπφ, ηε ζεκαηνινγία θαη ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. χλαςε θαη ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ ζπκπεξηθνξάο. 

2
ε
-3

ε
  ζρνιηθή ώξα: Παηρλίδηα γλσξηκίαο θαη βειηίσζεο ηεο επαθήο ησλ 

ζπκκαζεηψλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο-Παηρλίδηα: 

 «Σν αγαπεκέλν κνπ…» 

Σα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν θαη ε εθπαηδεπηηθφο πεηάεη ζε έλα παηδί κηα κπάια θαη 

θάλεη κηα απιή εξψηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, π.ρ. «Πνην είλαη ην 

αγαπεκέλν ζνπ ρξψκα; Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζνπ παξακχζη; θιπ. Ο καζεηήο, 

αθνχ πεη ην φλνκά ηνπ θαη απαληήζεη, πεηάεη ηελ κπάια ζε έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ. Δ 

κπάια πξέπεη λα πεξάζεη απ‟φινπο ηνπο καζεηέο.  

 «Σν αγαπεκέλν ζνπ…» 

Σα παηδηά είλαη θαζηζκέλα ζηνλ θχθιν θαη ην θαζέλα ιέεη ην φλνκά ηνπ θαη θάηη πνπ 

ηνπ αξέζεη, π.ρ. «Με ιέλε Καηεξίλα θαη κνπ αξέζεη ην παζηίηζην». Σν επφκελν παηδί, 

πξέπεη λα ζπκεζεί ην φλνκά ηνπ, φηη έρεη πεη φηη αγαπάεη θαη ην ζπζηήλεη, π.ρ. «Βίλαη 
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ε Καηεξίλα θαη ηεο αξέζεη λα ηξψεη παζηίηζην». Μεηά ιέεη ην δηθφ ηνπ φλνκα θαη ην 

αγαπεκέλν ηνπ…. Ώλ θάπνηνο δε ζπκάηαη ηνλ δηπιαλφ ηνπ, απηφο/απηή 

μαλαζπζηήλεηαη.  

 «Κίλεζε θαη φλνκα»  

Σα παηδηά ζηέθνληαη ζε θχθιν θαη κπαίλεη θάζε θνξά έλα ζηε κέζε, ην νπνίν θάλεη 

κηα θίλεζε πνπ εθθξάδεη ην κηθξφ φλνκα θαη κηα άιιε γηα ην επίζεηφ ηνπ. Σα 

ππφινηπα παηδηά ην πξνζέρνπλ θαη επηθξνηνχλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ.  

 «Κάλε φηη θάλσ» 

Βίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ελζαξξχλεη ηα παηδηά, πξνεηνηκάδνληάο ηα παξάιιεια 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε παηρλίδηα ξφισλ. Δ εθπαηδεπηηθφο ζηέθεηαη κπξνζηά ζηελ 

νκάδα θαη δεηάεη απφ ηα παηδηά λα κηκεζνχλ ήρνπο θαη θηλήζεηο πνπ θάλεη. ζν πην 

αζηεία είλαη απηά πνπ θάλεηε ηφζν πην δηαζθεδαζηηθή είλαη ε αηκφζθαηξα πνπ 

δεκηνπξγείηαη. ηαλ γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνπ παίδεηαη ην παηρλίδη, κπνξεί έλα 

απφ ηα παηδηά λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ δηδάζθνληα. 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1:Ώλαγλψξηζε, έθθξαζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Γηάξθεηα: 4 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηόηεηαο: 

 Ώλαγλψξηζε ησλ βαζηθφηεξσλ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

 Ώλάπηπμε ελφο ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ 

 Ήπηα εηζαγσγή ζηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη 

δηαρείξηζεο -εηδηθά ησλ δπζάξεζησλ- ζπλαηζζεκάησλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο ησλ αλζξψπσλ ζε 

θνηλά βηψκαηα 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ, λα δηαρσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο 
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 Να πξνβιεκαηηζηνχλ κέζσ ηεο ελδνζθφπεζεο θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ κέζσ 

ηεο απεηθφληζεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο πξνθαινχλ ηα ζπλαηζζήκαηα-

ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξακπζηνχ 

Παξακύζη-Σαηλία: «Σα κπαιά πνπ θνπβαιάο», ηαηλία ηεο Disney (2015). 

ύληνκε Πεξίιεςε Σαηλίαο: Σν λα κεγαιψλεηο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, γηα 

θαλέλα παηδί θαη εηδηθά γηα ηε Riley, πνπ αλαγθάδεηαη λα αθήζεη πίζσ ηελ ήζπρε δσή 

ηεο ζε κηα θσκφπνιε ηεο θεληξνδπηηθήο Ώκεξηθήο, θαζψο κεηαθνκίδνπλ 

νηθνγελεηαθψο ζην αλ Φξαλζίζθν, φπνπ βξίζθεηαη ε θαηλνχξηα δνπιεηά ηνπ παηέξα 

ηεο. πσο φινη νη άλζξσπνη, έηζη θη ε Riley, θαηεπζχλεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο 

– ηε Υαξά, ηνλ Φφβν, ηνλ Θπκφ, ηελ Ώεδία θαη ηε Θιίςε. Σα ζπλαηζζήκαηα δνπλ 

ζην Κέληξν Βιέγρνπ κέζα ζην κπαιφ ηεο, απ‟ φπνπ ηε ζπκβνπιεχνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο. Οη λέεο ζπλζήθεο δσήο νδεγνχλ φκσο ην θνξίηζη θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζε κεγάιε αλαζηάησζε. Βλψ ε Υαξά, ην θπξίαξρν θαη 

ζεκαληηθφηεξν ζπλαίζζεκα ηεο Riley, πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη πςειά ην εζηθφ 

φισλ, ηα ππφινηπα ζπλαηζζήκαηα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην πψο λα 

δηαρεηξηζηνχλ κηα δηαθνξεηηθή πφιε, έλα λέν ζπίηη θη έλα θαηλνχξην ζρνιείν.  

 

1
ε
 -2

ε
 ζρνιηθή ώξα: Παξαθνινχζεζε ηαηλίαο 

3
ε
-4

ε
 ζρνιηθή ώξα: πδήηεζε ηεο ηαηλίαο θαη ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζίαο. 

 Πνηνη ήηαλ νη βαζηθνί ήξσεο ηεο ηαηλίαο; 

 Πνην ζπλαίζζεκα έδεηρλε-αληηπξνζψπεπε ν θάζε ήξσαο; 

 Ση έγηλε ζηελ αξρή-ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζηελ ηαηλία; 

 Πφηε ληψζεηε ραξά- ιχπε- ζπκφ-αεδία-θφβν; 

Φύιιν εξγαζίαο 1 
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Φύιιν Δξγαζίαο 2 
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Δηθόλεο από ηελ παξνύζα έξεπλα: 
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Σειηθή αμηνιόγεζε παηδηώλ (ηαηλίαο-δξαζηεξηνηήησλ) 

 

 

  

  

  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 
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Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηόηεηαο: 

 Ώλαγλψξηζε ησλ βαζηθφηεξσλ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

πνπ αθνξνχλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη θπζηνινγηθά 

 Ώλάπηπμε ελφο ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξψπσλ,αλάινγα κε 

ηε κέξα ή αθφκα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ, λα δηαρσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη λα εθθξάζνπλ κέζσ ηεο 

απεηθφληζεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο πξνθαινχλ ηα ζπλαηζζήκαηα-ζηφρνπο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξακπζηνχ 

Παξακύζη: «Έηζη αηζζάλνκαη!»(Christopher, 2016). 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:Μεξηθέο θνξέο ε κέξα κνηάδεη αηειείσηε.Σε κηα 

ζηηγκή είλαη θαλείο ραξνχκελνο, ηελ άιιε ζηελνρσξεκέλνο ή απνγνεηεπκέλνο, 

θνπξαζκέλνο, κπνπρηηζκέλνο, αθφκα θαη ηξειακέλνο! Ώπφ ηα δψα ζην δάζνο κέρξη 

θαη ηνπο γείηνλεο ζην δηπιαλφ ζπίηη, φινη έρνπλ ζπλαηζζήκαηα, επράξηζηα θαη 

δπζάξεζηα, πνπ αιιάδνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαη ηα νπνία πξέπεη λα απνδερηνχκε θαη 

δηαρεηξηζηνχκε. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα: Ώλάγλσζε παξακπζηνχ, ζπδήηεζε θαη θχιιν εξγαζίαο 1. 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Πνηα ζπλαηζζήκαηα γλσξίδεηε; 

 Σα ζπλαηζζήκαηα καο είλαη θάζε κέξα ίδηα ή αιιάδνπλ; 

 Πνηνο είλαη ν βαζηθφο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο; 

 Ση ζπλαίζζεκα ληψζεη ζε θάζε ζειίδα; (Ξεθπιιίδνπκε θαη θαη‟νλνκάδνπκε) 

 Ση ζεκαίλεη «απνγνεηεπκέλνο»;  

 Έρεηε ληψζεη πνηέ έηζη; ε ηη πεξηζηάζεηο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 
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2
ε
ζρνιηθή ώξα: Σε δεχηεξε ψξα γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε φζσλ ζπδεηήζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν κάζεκα θαη ζπκπιεξψλεηαη ην θχιιν εξγαζίαο 2 θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ. 

Φύιιν Δξγαζίαο 1- Αληηζηνίρηζε 

 

Φύιιν Δξγαζίαο 2 
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Δηθόλεο από ηελ παξνύζα έξεπλα: 
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Σειηθή Αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 3 

Γηάξθεηα: 1 ζρνιηθή ψξα (αγγιηθψλ) 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηόηεηαο: 

 Ώλαγλψξηζε ησλ βαζηθφηεξσλ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

πνπ αθνξνχλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη θπζηνινγηθά 

 Ώλάπηπμε ελφο ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο ακθηζπκίαο ησλ  ζπλαηζζεκάησλ ησλ αλζξψπσλ 

 Βηζαγσγή ελφο εκεξνινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηνπο 

θαζεκεξηλφηεηα, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο αλαγλψξηζεο, 

εμσηεξίθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ, λα δηαρσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο 
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 Να αλαγλσξίζνπλ ην αίζζεκα ηεο ακθηζπκίαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζχγρπζε, φηαλ θαηαθιχδεηαη έλα άηνκα κε πνιιά αληηθξνπφκελα 

ζπλαηζζήκαηα 

 Να ζπλδέζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κε θάπνην ρξψκα γηα ηελ θαιχηεξε 

αλαγλψξηζή ηνπο. 

Παξακύζη-Βίληεν: «The color monster»  (youtube βίληεν αλάγλσζεο ηνπ νκψλπκνπ 

βηβιίνπ) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Έλα ηεξαηάθη είλαη πνιχ κπεξδεκέλν 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη κε ηε βνήζεηα ηεο θίιεο ηνπ «μεθαζαξίδεη» ηα 

ρξψκαηα/ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ψζηε λα ηζνξξνπήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα: Παξαθνινχζεζε θαη ηκεκαηηθή κεηάθξαζε ηνπ παξακπζηνχ, 

ζπδήηεζε, θχιια εξγαζίαο 1-2 θαη νκαδηθφ έξγν. 

πδήηεζε: 

 Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ήξσεο ηεο ηζηνξίαο; 

 Ση πξφβιεκα αληηκεησπίδεη ην ηεξαηάθη; Πψο ην ιχλεη; 

 Ση ζπλαίζζεκα ληψζεη ζε θάζε ζειίδα; (ηκεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ 

βίληεν, θαηνλνκαζία θαη επεμήγεζε ηνπ θάζε ζπλαηζζήκαηνο) 

 Έρεηε ληψζεη πνηέ κπεξδεκέλνη ζαλ ην ηεξαηάθη; ε ηη πεξηζηάζεηο; Ση ζαο 

βνήζεζε λα «μεθαζαξίζεηε» ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

Φχιια Βξγαζίαο: 
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Δηθόλεο από ηελ παξνύζα έξεπλα: 

 

 

Οκαδηθφ Έξγν: 

Παξάιιεια κε ηελ επεμεξγαζία ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ζεθψλνληαη νη καζεηέο αλά 

νκάδεο ησλ 3-4 παηδηψλ ζηνλ πίλαθα, πνπ έρεη αλαξηεζεί έλα κεγάιν νκαδηθφ έξγν 

θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλα κπεξδεκέλν θαη πνιχρξσκν ηεξαηάθη ηεο ηάμεο.  
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Δκεξνιφγην ζπλαηζζεκάησλ: 

ηελ ηάμε αλαξηηέηαη θαη ην εκεξνιφγην ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζην νπνίν θαζεκεξηλά 

νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ επηθξαηνχζα ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ηνπνζεηνχλ ην φλνκα-καληαιάθη ηνπο ζε απηή. ρνιηάδνπλ -

αλ ην επηζπκνχλ- γηαηί έλησζαλ έηζη θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δπζάξεζην ην 

ζπλαίζζεκα πξνζπαζήζεη ε ηάμε λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο ζε απηφ ην 

παηδί.  
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Σειηθή Αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 

 

 

  

  

  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4 

Γηάξθεηα: 4 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηόηεηαο: 

 Αηεχξπλζε ηεο αλαγλψξηζε ησλ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

πνπ αθνξνχλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη θπζηνινγηθά 

 Ώλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ 

 Ώπνδνρή φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θφζκνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηαδηαθή πξνζπάζεηα αηηηνινγίαο ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Θεαηξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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 Να ζπλδέζνπλ ηα εζσηεξηθεπκέλα ηνπο ζηνηρεία (ζπλαηζζήκαηα) κε ηα 

εμσηεξηθεπκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη ζηάζε 

ζψκαηνο αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα) 

 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή ρξνηά ηεο θσλήο θαη ηε ζηάζε ζψκαηνο πνπ 

πηνζεηνχλ νη άλζξσπνη αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε θαη ηθαλφηεηα εμσιεθηηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ, λα δηαρσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Να ζπλδέζνπλ ηα εζσηεξηθεπκέλα κε ηα εμσηεξηθεπκέλα ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα 

 Να δηαζθεδάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηινγήο, φζνλ 

αθνξά ζηα πιηθά (δπκαξηθά θαη φζπξηα, ρξψκαηα) θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ έξγνπ (εθθξάζεηο πξνζψπνπ) 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ελφο 

πξσηφηππνπ (απφ άπνςε πιηθψλ) εηθαζηηθνχ έξγνπ  

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Μνπζηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα γελλεζνχλ κέζσ ηεο 

επαθήο ηνπο κε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. έλα κνπζηθφ θνκκάηη)  

 Να αλαγλσξίζνπλ ηε κνπζηθή σο ηξφπνο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ησλ ζπλζεηψλ ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ 

Παξακύζη: «Ώπηφ πνπ ληψζσ»(Janan, 2014) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:ζα ληψζνπλ νη άλζξσπνη είλαη δηθά ηνπο-ε ιχπε, 

ε ραξά, ν ζπκφο θιπ. Άιινηε είλαη επράξηζηα άιινηε δπζάξεζηα, κα πάληα ληψζνπκε 
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ν εαπηφο καο.Ο θφζκνο πνπ βξίζθεηαη γχξσ καο, αιιά θπξίσο απηφο πνπ ππάξρεη 

κέζα καο λνεκαηνδνηείηαη θαιχηεξα φηαλ αλαγλσξίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη 

ηελ αηηία πνπ αηζζαλφκαζηε έηζη. Δ Λχπε, ν Θπκφο, ε Βπγλσκνζχλε, ε Ώπειπηζία, ε 

Νηξνπή, ε ΐαξεκάξα, ν Βλζνπζηαζκφο, ε Γήιηα, ε Πεξεθάληα, ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ζπρλά κεγεζχλνληαη θαη πιεκκπξίδνπλ ηελ παηδηθή ςπρή, εδψ αλαδεηθλχνληαη 

επεμεξγάδνληαη κε έλαλ επράξηζην ηξφπν. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα (Θεαηξηθήο Αγσγήο): Ώλάγλσζε παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε.  

πδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Πνηα ζπλαηζζήκαηα γλσξίδεηε; 

 Ση ζπλαίζζεκα ληψζεη ε εξσίδα ζε θάζε ζειίδα; (Πξηλ απνθαιπθζεί ην 

ζπλαίζζεκα-ζηφρνο ηεο θάζε ζειίδαο, καληεχνπλ βάζεη θεηκέλνπ θαη 

εηθνλνγξάθεζεο) 

 Έρεηε ληψζεη πνηέ έηζη; ε ηη πεξηζηάζεηο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινπζνχλ νη ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο-παηρλίδηα.  

ην πξψην παηρλίδη, νη καζεηέο πεξπαηάλε κέζα ζηελ ηάμε θαη κφιηο ρηππήζεη ε 

εθπαηδεπηηθφο έλα ηχκπαλν θαη θσλάμεη έλα ζπλαίζζεκα, ζπλερίδνπλ θ πεξπαηάλε 

ζηελ ηάμε, θάλνληαο φκσο παξάιιεια ηε γθξηκάηζα/έθθξαζε πξνζψπνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα παίδνληαη δπν παξαιιαγέο ηνπ παξαπάλσ παηρληδηνχ. ην πξψην, νη 

καζεηέο κε ην πνπ αθνχζνπλ ην ηχκπαλν θαη ην ζπλαίζζεκα-ζηφρν, αξρίδνπλ θαη 

ραηξεηάλε ηπραία κε ρεηξαςία φπνηνλ καζεηή ζπλαληήζνπλ, κε χθνο θαη θσλή 

αλάινγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. ζπκσκέλε «Καιεζπέξα»). ην ηξίην παηρλίδη 

ρνξεχνπλ θαη πεξπαηάλε ζηελ ηάμε, πξνζπνηνχκελε κε φιε ηνπο ηελ ζηάζε ζψκαηνο 

ην ζπλαίζζεκα-ζηφρν (π.ρ. ρνξνπεδψληαο ζηε ραξά, κε πεζκέλα άθξα ζηε ιχπε, κε 

βαξχ θαη βηαζηηθφ πεξπάηεκα ζην ζπκφ θιπ.).  

2
ε
-3

ε
 ζρνιηθή ώξα (Δηθαζηηθώλ): Αεκηνπξγία εηθαζηηθψλ έξγσλ (ελφο επράξηζηνπ 

θαη ελφο δπζάξεζηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα θάζε καζεηή), κε ηε ρξήζε φζπξησλ, 
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δπκαξηθψλ, λεξνκπνγηψλ θαη πνιχρξσκσλ ραξηηψλ. ηφρνο ήηαλ ε απφδνζε ηεο 

έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα.  

 

 

Υαξνχκελν Πξφζσπν: 
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Φνβηζκέλν πξφζσπν: 



ειίδα 250 απφ 376 

 

 

Θπκσκέλν πξφζσπν: 
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4
ε
 ζρνιηθή ώξα (Μνπζηθήο):  

ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα παίδεη ε εθπαηδεπηηθφο δηάθνξα –θπξίσο θιαζηθά- 

κνπζηθά θνκκάηηα, πνπ εθθξάδνπλ θάπνηα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ 

πξνζεγγίζεη ήδε ζην πξφγξακκα θαη νη καζεηέο πξέπεη λα εθθξάζνπλ ηε πξνζσπηθή 

ηνπο γλψκε, γηα ην ζπλαίζζεκα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ην άθνπζκα.  

Χο δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα κνηξάδνληαη δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα θαη νη καζεηέο 

θαινχληαη, κε ην πνπ δνζεί ην ζήκα, λα παίμνπλ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζεσξνχλ φηη εθθξάδεηαη ην ζπλαίζζεκα-ζηφρνο (π.ρ. παίδνπκε ελζνπζηαζκέλνη, 

παίδνπκε ζπκσκέλνη θιπ.).  

Σειηθή Αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 

 

 

  

  

  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5 

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο (ζεαηξηθήο θαη θπζηθήο 

αγσγήο) 
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Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηόηεηαο: 

 Αηεχξπλζε ηεο αλαγλψξηζε ησλ επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

πνπ αθνξνχλ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη θπζηνινγηθά 

 Ώλάπηπμε θαη δηεχξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ 

 Ώπνδνρή φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θφζκνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηαδηαθή πξνζπάζεηα αηηηνινγίαο ηνπο 

 Ώπνδφκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο 

καζεηέο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Θεαηξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ζπλδέζνπλ ηα εζσηεξηθεπκέλα ηνπο ζηνηρεία (ζπλαηζζήκαηα) κε ηα 

εμσηεξηθεπκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη ζηάζε 

ζψκαηνο αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα) 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε θαη ηθαλφηεηα εμσιεθηηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

 Να απμεζεί ν «ζπληνληζκφο» (attunement) κεηαμχ δπν ή πεξηζζφηεξσλ 

παηδηψλ 

 Να εληζρπζεί ν απηνέιεγρφο ηνπο 

 Να βειηησζεί ε ηθαλφηεηα αθνινπζίαο νδεγηψλ απφ έλα άιιν πξφζσπν (π.ρ. 

ησλ ζπκπαηθηψλ ηνπο) 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Φπρνθηλεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηε δηαθνξεηηθή ζηάζε ζψκαηνο πνπ πηνζεηνχλ νη άλζξσπνη αλάινγα κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Να απμεζεί ν ςπρνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην 

ζπλαίζζεκα –ζηφρνο 

 Να βειηησζεί ε επίγλσζή ηνπο γηα ηηο «εμσγελείο επηπηψζεηο»/ζσκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο βίσζεο ησλ δηαθφξσλ ζπλαηζζεκάησλ 

Παξακύζη: «ηελ θαξδηά θαη ζην κπαιφ… πλαηζζήκαηα» (Jones, &Walden, 2016) 
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ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:Βίκαζηε απηφ πνπ ληψζνπκε. Ση είλαη φκσο απηφ 

πνπ ληψζεη ην θάζε παηδί κέζα ηνπ, απηφ πνπ ην θάλεη λα έρεη πεηαινχδεο ζηελ 

θνηιηά ή ζιίςε ζηελ θαξδηά, γηαηί ηξέρνπλ δάθξπα απφ ηα κάηηα ηνπ, γηαηί 

αηζζάλεηαη λα θνθθηλίδεη νιφθιεξν θαη λα λνκίδεη πσο φινη ηνλ θνηηνχλ; Ση 

βηψλνπκε ζε θάζε πεξίζηαζε αληαλαθιά ην θάζε ζπλαίζζεκα ηνπ αλζξψπνπ 

μερσξηζηά (ζάξξνο, ιύπε, ζπκόο, ραξά, δήιηα, κνλαμηά, ληξνπή, ελζνπζηαζκόο, 

θόβνο, εξεκία) θαη ε ζηαδηαθή επεμεξγαζία ηνπο ηα θαζηζηνχλ φιν θαη πην 

θαηαλνεηά. 

1 ζρνιηθή ώξα (Θεαηξηθήο Αγσγήο):Ώλάγλσζε παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε.  

πδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Πνηα ζπλαηζζήκαηα γλσξίδεηε; 

 Ση ζπλαίζζεκα ληψζεη ν ήξσαο ζε θάζε ζειίδα; (Πξηλ απνθαιπθζεί ην 

ζπλαίζζεκα-ζηφρνο ηεο θάζε ζειίδαο, καληεχνπλ βάζεη θεηκέλνπ θαη 

εηθνλνγξάθεζεο) 

 Έρεηε ληψζεη πνηέ έηζη; ε ηη πεξηζηάζεηο;  

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινπζνχλ νη ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο-παηρλίδηα.  

Δ πξψηε ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα ιέγεηαη «ν αλζξψπηλνο θαζξέθηεο». ε απηή, δπν 

παηδηά ζηέθνληαη αληηθξηζηά θαη ν έλαο είλαη ν άλζξσπνο, ν άιινο ν θαζξέθηεο. Ο 

άλζξσπνο πξέπεη λα θάλεη φ,ηη θάλεη ν θαζξέθηεο, ηαπηφρξνλα κε απηφλ. Βίλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα ζπληνληζηνχλ δπν καζεηέο θαη λα έξζνπλ 

«ζην ίδην κήθνο θχκαηνο». Ώπαηηείηαη ηδηαίηεξε εζηίαζε θαη επαηζζεζία, φπσο θαη 

πιήξνπο εκπινθή  θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, δηαθνξεηηθά γίλεηαη απιά κηα αληηγξαθή 

ησλ θηλήζεσλ θαη φρη ζπληνληζκφο ησλ ζσκάησλ. 

Δ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ιέγεηαη «ν ηπθιφο θαη ν νδεγφο». ε απηή, νη καζεηέο 

ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα, ζηα νπνία έλαο παίξλεη ην ξφιν ηνπ νδεγνχ θαη έλαο ηνπ 

ηπθινχ. Ο ηπθιφο, πεξηθέξεηαη κέζα ζε έλαλ ρψξν κε πνιιά εκπφδηα (π.ρ. ζηε 

ζρνιηθή ηάμε) κε θιεηζηά κάηηα, αθνινπζψληαο ηηο ιεθηηθέο νδεγίεο θαη ηηο ειαθξηέο 

ζσκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ νδεγνχ, ν νπνίνο θξαηηέηαη απφ ηελ πιάηε ηνπ ηπθινχ 

ζε φιε ηε δηαδξνκή, θαζψο ζπκπνξεχνληαη. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, 
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αιιάδνπλ ξφινπο. Καη ε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε απαηηεί πξνζνρή, θαιφ ζπληνληζκφ 

θαη εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία. 

1 ζρνιηθή ώξα (Φπζηθήο Αγσγήο): 

Σελ ψξα ηεο θπζηθήο αγσγήο, νη καζεηέο παίδνπλ έλα ςπρνθηλεηηθφ παηρλίδη, 

εκπλεπζκέλν απφ ην παξακχζη. Έηζη ινηπφλ, ηξαβάλε θάξηεο κε δηάθνξεο θαηζνχιεο-

εθθξάζεηο πξνζψπνπ (ραξνχκελε, θνβηζκέλε, ιππεκέλε, ζπκσκέλε, ελζνπζηαζκέλε, 

ληξνπαιή, δειηάξα θαηζνχια θιπ.) θαη πξνζπαζνχλ λα πεηάμνπλ κηα κπάια ζε έλαλ 

ηνίρν, κε ηέηνηα θίλεζε, ψζηε λα εθθξάδεη ην αλάινγν ζπλαίζζεκα (π.ρ. αξγή θαη 

απαιή θίλεζε ζηελ ιχπε, ςειά ζηνλ νπξαλφ ζηε ραξά, γξήγνξα θαη κε δχλακε ζηνλ 

ζπκφ θιπ.). Ώξρηθά, κπνξνχλ λα ηξαβάλε έλαο έλαο ηελ θάξηα θαη λα ξίρλνπλ ηε 

κπάια θαη νη ππφινηπνη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζεαηέο, καληεχνληαο ην πηζαλφ 

ζπλαίζζεκα πνπ εθθξάδεη ε ζπγθεθξηκέλε ξίςε. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ ηαπηφρξνλα 

λα ξίρλνπλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη λα ελαιιάζζεηαη ε ζεηξά ηνπο. 

 

Σειηθή Αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 6   

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο (εηθαζηηθψλ)  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμνηθείσζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν έθθξαζεο ησλ επράξηζησλ θαη 

δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 Βμάζθεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 Ώπνδνρή φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θφζκνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηαδηαθή πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζήο ηνπο 

 Ώπνδφκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνπο 

καζεηέο 

 Ώλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ζπλαηζζεκαηηθά ζπγρπζκέλσλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο 

νπνίεο ίζσο ρξεηαζηεί λα δεηήζεη θαλείο ηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ, γηα λα 

μεθαζαξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ζπλδέζνπλ ηα εζσηεξηθεπκέλα ηνπο ζηνηρεία (ζπλαηζζήκαηα) κε ηα 

εμσηεξηθεπκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζπκπεξηθνξά) 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε θαη ηθαλφηεηα εμσιεθηηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο θαη 

απφδνζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηνπο, κε ηηο δηθέο ηνπο 

απνρξψζεηο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ «έληαζε» θαη ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ ζε ήπηα κνξθή/απφρξσζε θαη λα θηάζνπλ ζε πην έληνλα 

επίπεδα. 

Παξακύζη: «Δ παιέηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (Μνπιάθε, 2004)  

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Έλα θνξηηζάθη, επλαηζζεκαηηθνχια ζπρλά 

έθιαηγε ρσξίο λα μέξεη αθξηβψο ην ιφγν, θαη θαλείο δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη πψο 

αηζζαλφηαλ. Μηα κέξα σζηφζν γλψξηζε έλα δσγξάθν. Βθείλνο ηεο έδεημε πσο φινη 
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κέζα καο έρνπκε ρηιηάδεο ζπλαηζζήκαηα, ζην θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξνχκε λα 

απνδψζνπκε έλα ρξψκα θαη ηεο έκαζε πψο λα ηα μερσξίδεη. Έηζη έκαζε λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη βειηίσζε ηηο ζρέζεηο ηεο 

κε ηνπο κεγάινπο θαη κηθξνχο.  

1 ζρνιηθή ώξα (Δηθαζηηθώλ): Ώλάγλσζε παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε.  

πδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση κπνξεί λα είλαη κηα παιέηα 

ζπλαηζζεκάησλ; 

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο πλαηζζεκαηηθνχιαο; 

 Πνηνο βνήζεζε ηε πλαηζζεκαηηθνχια κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη κε πνηνλ 

ηξφπν;  

 Ση ζπλαίζζεκα ληψζεη ε πλαηζζεκαηηθνχια ζε θάζε ζειίδα; 

 Έρεηε ληψζεη πνηέ έηζη κπεξδεκέλνη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο, φπσο ε 

πλαηζζεκαηηθνχια; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινπζεί ε πξψηε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα- θχιιν εξγαζίαο. 

ε απηή, νη καζεηέο ζπλδένπλ ην θάζε ζπλαίζζεκα κε έλα ρξψκα, ην νπνίν θαηά ηε 

γλψκε ηνπο αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. 
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2
ε
 ζρνιηθή ώξα (Δηθαζηηθώλ) 

ηε δεχηεξε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα απνδψζνπλ κε ηηο 

δηθέο ηνπο απνρξψζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα, απφ ηα πην ήπηα πξνο ηα πην έληνλα (π.ρ. 

ραξά-επηπρία, εξεκία-γαιήλε, ιχπε-δπζηπρία θιπ.), γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

«έληαζε» θαη ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε ήπηα κνξθή/απφρξσζε θαη λα θηάζνπλ ζε πην 

έληνλα επίπεδα.Γηα ηελ θαιχηεξε αλάδεημε ησλ απνρξψζεσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

παηρληδηνχ κε ηα ρξψκαηα, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε λεξνκπνγηψλ.  
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Σειηθή Αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 7   

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμνηθείσζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν έθθξαζεο ησλ δπζάξεζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ηνλ ζπκφ 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη εμάζθεζε ζηνλ θαηάιιειν ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ 

 Ώπνδνρή φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ –θαη ησλ αξλεηηθψλ- σο αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηαδηαθή πξνζπάζεηα 

αηηηνιφγεζήο ηνπο 

 χλδεζε ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ ηνπο ζηνηρείσλ (ζπλαηζζεκάησλ) κε ηα 

εμσηεξηθεπκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζπκπεξηθνξά) θαη αλαγλψξηζεο ηεο 

επίπησζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνπο άιινπο 

 Ώπφθηεζε κεγαιχηεξεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηθαλφηεηαο εμσιεθηηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε ηεο «έληαζεο» θαη ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηνπ 

ζπκνχ, ν νπνίνο-αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε- κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε ήπηα 

κνξθή (π.ρ.κηθξφο εθλεπξηζκφο) θαη λα θηάζεη ζε πην έληνλα επίπεδα (νξγή). 

13. Παξακύζη: «Θπκφο»(Μνξφλη, 2008c) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Ο ζπκφο είλαη έλα πνιχ έληνλν ζπλαίζζεκα, πνπ 

καο θάλεη λα ληψζνπκε κέρξη θαη φηη ζα εθξαγνχκε ζαλ εθαίζηεην.Έηζη θαη ην 

θνπλειάθη ηεο ηζηνξίαο βηψλεη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο έληνλα αηζζήκαηα ζπκνχ θαη 

βξίζθεη ζηαδηαθά ηξφπνπο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. 

14. Παξακύζη: «Ο Μεγάινο Θπκφο» (Νη‟Ώιαλζε, 2008) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Μηα κέξα ν Μάξηνο ήηαλ πνιχ ζπκσκέλνο θαη 

ηνπ έθηαηγαλ φια. Ο παηέξαο ηνπ ηνλ έζηεηιε, ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζην 

δσκάηηφ ηνπ γηα λα εξεκήζεη. Βθεί, φηαλ έκεηλε κφλνο ηνπ, έλησζε κέζα ηνπ θάηη λα 

θνπληψλεη, λα θνπληψλεη...ψζπνπ βγήθε κε νξκή έλα ηξνκεξφ πιάζκα. Ώπηφ, ήηαλ 

ηφζν νξγηζκέλν, πνπ μεθίλεζε επηηφπνπ λα ζπάεη ηα πξάγκαηα ηνπ παηδηνχ.Ο Μάξηνο 
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δελ άξγεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεηφηη απηφο ν παξάμελνο ζπκφο πνπ είρε ληψζεη κέζα 

ηνπ, είρε αξρίζεη λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ θαη έπξεπε λα ηνλ δηψμεη απφ θνληά ηνπ. 

15. Παξακύζη: «Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα;» (Πφηεξ, 2016) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Σν βηβιίν απηφ, δελ έρεη αθεγεκαηηθφ 

πεξηερφκελν, αιιά πξνζθέξεη πνιιέο ηδέεο θαη ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ. Σν πεξηερφκελφ ηνπ κπνξεί ζπλεπψο λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζρέδηα δξάζεο, ηα νπνία επηιέγνληαη αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα 

πνπ ληψζεη ν θάζε καζεηήο.  

1
ε
ζρνιηθή ώξα:Ώλάγλσζε ησλ δπν πξψησλ παξακπζηψλ θαη ζπδήηεζε.  

1. πδήηεζε ηνπ πξψηνπ παξακπζηνχ («Θπκφο» ηεο Μνξφλη, 2008c): 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο;  

 Βίλαη θαθφ ζπλαίζζεκα ν ζπκφο; Σν αηζζάλνληαη φινη νη άλζξσπνη; 

 Πνην πξφβιεκα αληηκεηψπηδε ην θνπλειάθη; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζε ηνλ ζπκφ ηνπ; 

 Βζείο πφηε ληψζεηε ζπκσκέλνη; 

 Πψο αληηκεησπίδεηε ηνλ ζπκφ ζαο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

πδήηεζε ηνπ δεχηεξνπ παξακπζηνχ («Ο Μεγάινο Θπκφο» ηεο Νη‟Ώιαλζε, 2008): 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Αείηε ην εμψθπιιν. Ση κπνξεί λα είλαη ν 

κεγάινο ζπκφο; Τπάξρεη κηθξφο θαη κεγάινο ζπκφο; 

 Ση ρξψκα έρεη γηα ζαο ν ζπκφο; 

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηνπ Μάξηνπ θαη πψο έλησζε γη‟ απηφ;  

 Ση ζπλέβε ζην δσκάηηφ ηνπ; Πψο έλησζε φηαλ είδε ηνλ κεγάιν ζπκφ ζηελ 

αξρή θαη πψο ζηε ζπλέρεηα (μεθπιιίδνπκε μαλά ην παξακχζη); 

 Πψο έδησμε ηειηθά ηνλ κεγάιν ζπκφ απφ ην δσκάηην θαη απφ κέζα ηνπ; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

 Βζείο πψο δηψρλεηε ηνλ «κεγάιν ζαο ζπκφ»; 
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Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ζπδήηεζε θαη ηνπ δεχηεξνπ παξακπζηνχ, δεκηνπξγείηαη κέζα 

ζηελ ηάμε ε γσληά ηεο ζπκθηιίσζεο. ε απηή, ππάξρεη έλα ζξαλίν κε δπν θαξέθιεο, 

ζην νπνίν θάζνληαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ ζπγθξνπζηεί θαη έρνπλ αλάγθε λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζρέζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηελ 

θαξέθια γηα ηνλ «αθνχνληα» καζεηή, ζηελ νπνία είλαη θνιιεκέλε ε εηθφλα ελφο 

απηηνχ θαη ηελ θαξέθια γηα ηνλ «νκηιεηή», ζηελ νπνία είλαη θνιιεκέλν έλα ζηφκα. Ο 

καζεηήο πνπ θάζεηαη ζηελ θαξέθια κε ην απηάθη, πξέπεη λα αθνχεη, ρσξίο ζρφιηα θαη 

δηαθνπέο, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ άιινπ καζεηή θαη κφιηο νινθιεξψζεη απηά πνπ 

είρε λα πεη, αιιάδνπλ θαξέθιεο θαη κπνξεί λα κηιήζεη θαη λα ζρνιηάζεη ν πξψηνο. 

Ώπηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο, ψζηε λα επηιπζεί ήξεκα ην 

ζέκα πνπ είρε αλαθχςεη. ηε γσληά ππάξρεη επηπιένλ θαη έλα κπιε θνπηί φπσο απηφ, 

ζην νπνίν θιείλεη ηνλ ζπκφ ηνπ ν Μάξηνο, απφ ην παξακχζη «ν Μεγάινο ζπκφο». 

Βμεγείηαη ζηνπο καζεηέο φηη κπνξνχλ λα δσγξαθίδνπλ θαη λα θιείλνπλ ζην θνπηί 

απηφ πνπ ηνπο ζπκψλεη, ψζηε λα ην εθθξάζνπλ θαη λα ην αθήζνπλ πίζσ ηνπο. 

 

2
ε
 ζρνιηθή ώξα: 
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Σε δεχηεξε ψξα πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κηα επαλάιεςε-πεξίιεςε φζσλ 

ζπδεηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη γίλεηαη εμάζθεζε ηεο γσληάο ηεο 

ζπκθηιίσζεο κε θνηλσληθά ζελάξηα. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάγλσζε ηεο 

ελφηεηαο «Ώηζζάλνκαη Θπκφ», απφ ην βηβιίν «Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα» (ην νπνίν 

κπνξεί λα νλνκαζηεί θαη ην «ΐηβιίν ησλ ιχζεσλ») θαη γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα 

φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ ησλ αλζξψπσλ. Μεηά ηε 

ζπδήηεζε, ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζηελ εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ην 

θάζε παηδί δσγξαθίδεη ηνλ πην θαηάιιειν γη‟απηφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ ηνπ. 

Μφιηο νινθιεξψζνπλ φινη νη καζεηέο ηε δσγξαθηά ηνπο, δεκηνπξγείηαη έλα ζρέδην 

δξάζεο, ην νπνίν, αθνχ παξνπζηαζηεί θαη αλαιπζεί κέζα ζηελ ηάμε, αλαξηάηαη ζηε 

γσληά ηεο ζπκθηιίσζεο.  
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Σειηθή αμηνιόγεζε παξακπζηώλ- δξαζηεξηνηήησλ 
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Γξαζηεξηόηεηα 8   

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμνηθείσζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν έθθξαζεο ησλ δπζάξεζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ηνλ θφβν 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη εμάζθεζε ζηνλ θαηάιιειν ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ θφβνπ 
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 Ώπνδνρή φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ –θαη ησλ αξλεηηθψλ- σο αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηαδηαθή πξνζπάζεηα 

αηηηνιφγεζήο ηνπο 

 Γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ παηδηθψλ θφβσλ θαη ζηαδηαθή 

πξνζπάζεηα απνδφκεζήο ηνπο 

 Ώπφθηεζε κεγαιχηεξεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηθαλφηεηαο εμσιεθηηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε ηεο «έληαζεο» θαη ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηνπ θφβνπ 

 

1. Παξακύζη: «Φφβνο» (Μνξφλη, 2008d) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηη αηζζαλφκαζηε 

φηαλ θνβφκαζηε, πσο δελ είλαη θαθφο ν θφβνο θαη πσο φινη θάπνηα ζηηγκή ηεο 

δσήο ηνπο αηζζάλζεθαλ θφβν-αθφκα θαη ε κακά θαη ν κπακπάο- δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε. Σν θνπλειάθη ηεο ηζηνξίαο ηξέκεη, ηξέρεη, θξχβεηαη θάησ απφ ην 

θξεβάηη θαη άιια πνιιά, βξίζθεη φκσο ζηαδηαθά ηξφπνπο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ 

θφβνπ ηνπ. 

2. Παξακύζη: «Ώιέμε κε θνβάζαη!» (Φαιθνλάθε, 2015) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Ο Ώιέμεο θάζε θνξά πνπ θνβάηαη θαληάδεηαη φηη 

απεηιείηαη απφ γίγαληεο θαη ηέξαηα, απφ άγξηνπο ζθχινπο θαη καιιηαξνχο 

εμσγήηλνπο, αθφκα θαη απφ έλα ηεξάζηην ζρνιείν κέζα ζην νπνίν ζα ραζεί. Μέζα 

απφ ηα ρηνπκνξηζηηθά ζηηράθηα ηεο κεηέξαο ηνπ θαηαξξίπηνληαη θαη 

απεπαηζζεηνπνηνχληαη νη θιαζηθνί παηδηθνί θφβνπ, θαζψο πξνζεγγίδνληαη ζηαδηαθά 

κέζσ ηεο ινγηθήο. 

3. Παξακύζη: «Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα;» (Πφηεξ, 2016) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: ΐιέπε παξαπάλσ 

1
ε
ζρνιηθή ώξα:Ώλάγλσζε ησλ δπν πξψησλ παξακπζηψλ θαη ζπδήηεζε.  

πδήηεζε ηνπ πξψηνπ παξακπζηνχ («Φφβνο» ηεο Μνξφλη, 2008d): 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο;  

 Βίλαη θαθφ ζπλαίζζεκα ν θφβνο; Σν αηζζάλνληαη φινη νη άλζξσπνη; 
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 Πνην πξφβιεκα αληηκεηψπηδε ην θνπλειάθη; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζε ηνλ θφβν ηνπ; 

 Βζείο πφηε ληψζεηε θνβηζκέλνη; 

 Πψο αληηκεησπίδεηε ηνλ θφβν ζαο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

πδήηεζε ηνπ δεχηεξνπ παξακπζηνχ («Ώιέμε κε θνβάζαη!» ηεο Φαιθνλάθε, 2015): 

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηνπ Ώιέμε θαη πψο έλησζε γη‟ απηφ;  

 Ήηαλ δηθαηνινγεκέλνη νη θφβνη ηνπ; 

 Πνηνη ήηαλ νη θφβνη ηνπ θαη πψο ηνπο αηηηνινγνχζαλ ηειηθά νη γνλείο ηνπ 

(Ξεθπιιίδνπκε μαλά ην βηβιίν θαη εληνπίδνπκε ηνλ θφβν θαη ηε «ιχζε» ηνπ); 

 Φνβνχληαη κφλν ηα κηθξά παηδηά; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

2
ε
 ζρνιηθή ώξα: 

Σε δεχηεξε ψξα πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κηα επαλάιεςε-πεξίιεςε φζσλ 

ζπδεηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ θφβσλ πνπ πξνηείλνπλ νη καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε 

αλάγλσζε ηεο ελφηεηαο «Ώηζζάλνκαη Φφβν», απφ ην βηβιίν «Πψο αηζζάλεζαη 

ζήκεξα» («ΐηβιίν ησλ ιχζεσλ») θαη γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα φινπο ηνπο 

πηζαλνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ θφβσλ ησλ αλζξψπσλ. Μεηά ηε ζπδήηεζε, 

ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζηελ εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ην θάζε παηδί 

δσγξαθίδεη ηνλ πην θαηάιιειν γη‟ απηφ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θφβσλ ηνπ. Μφιηο 

νινθιεξψζνπλ φινη νη καζεηέο ηε δσγξαθηά ηνπο, δεκηνπξγείηαη έλα ζρέδην 

δξάζεο, ην νπνίν, αθνχ παξνπζηαζηεί θαη αλαιπζεί κέζα ζηελ ηάμε, αλαξηάηαη ζε 

ζεκείν ζην νπνίν έρνπλ φινη νη καζεηέο νπηηθή πξφζβαζε. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε παξακπζηώλ-δξαζηεξηνηήησλ 
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Γξαζηεξηόηεηα 9   

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο (εηθαζηηθψλ) 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμνηθείσζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ηνλ θφβν 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη εμάζθεζε ζηνλ θαηάιιειν ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ θφβνπ 

 Ώπφθηεζε κεγαιχηεξεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηθαλφηεηαο ππνζηήξημεο ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ φηαλ βηψλνπλ θφβν 

 πλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ παλαλζξψπηλνπ θφβνπ γηα ην ζθνηάδη 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να πξνζεγγίζνπλ γλσζηηθά ηνλ θφβν ηνπο γηα ην ζθνηάδη 
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 Να επεμεξγαζηνχλ θαη λα απνδεκήζνπλ ηνλ θφβν ηνπο γηα ην ζθνηάδη 

 Να γίλεη βίσκά ε «δηδαρή» ηνπ παξακπζηνχ, κέζσ ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ πνπ 

δεκηνπξγνχλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζή ηνπο, κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ, ηεο απηφλνκεο εξγαζίαο θαη 

ηεο νινθιήξσζήο ηνπ 

Παξακύζη: «Δ θνπθνπβάγηα πνπ θνβφηαλ ην ζθνηάδη» (Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, 2010) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:  Δ ΐάγηα ε θνπθνπβάγηα, αλ θαη ζέιεη πνιχ λα 

πεηάμεη ζην ζθνηάδη κε ηνλ θίιν ηεο ηνλ Βξλέζην, ηελ θνπθνπβάγηα ηνπ αρπξψλα, 

αληηκεησπίδεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα, θαζψο θνβάηαη ην ζθνηάδη. Με ηε βνήζεηα ησλ 

θίισλ ηεο θαη ηνπ θεγγαξηνχ ζπλεηδεηνπνηεί φηη φ θφβνο ηεο δελ επζηαζεί, θαζψο ην 

θεγγάξη, αθφκα θαη φηαλ δελ θαίλεηαη, είλαη πάληα εθεί θνληά ηεο. 

1
ε
ζρνιηθή ώξα εηθαζηηθώλ: Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε.  

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο;  

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο θνπθνπβάγηαο; 

 Βζείο θνβάζηε ην ζθνηάδη; Ση θάλεηε γηα λα αληηκεησπίζεηε ηνλ θφβν ζαο; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζε ηνλ θφβν ηεο ε θνπθνπβάγηα; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, μεθηλάεη ε εηθαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ε απηήλ δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο κε πνιχρξσκα ραξηφληα κηα 

κεγάιε θνπθνπβάγηα θαη έλα θεγγάξη πνπ ηελ ζπληξνθεχεη. Δ δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψλεηαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ψξα ησλ εηθαζηηθψλ. 

2
ε
 ζρνιηθή ώξα εηθαζηηθώλ: 

Σε δεχηεξε ψξα πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κηα επαλάιεςε-πεξίιεςε φζσλ 

ζπδεηήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο 

ηνπ θφβνπ γηα ην ζθνηάδη. ηε ζπλέρεηα, νινθιεξψλεηαη ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

κε ηε ρξήζε λεξνκπνγηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πνιχρξσκνπ λπρηεξηλνχ νπξαλνχ, 

κε κηα έληνλε παξνπζία ηνπ θεγγαξηνχ ζε απηφλ.  
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Σειηθή αμηνιόγεζε παξακπζηνύ-δξαζηεξηόηεηαο: 

 

 

  

  

  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 10   

Γηάξθεηα: 3 ζρνιηθέο ψξεο  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμνηθείσζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο 

ηελ επηπρία θαη ηε δπζηπρία, ηε ραξά θαη ηελ ιχπε 

 Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ θαηάιιειν ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ιχπεο θαη ηεο 

δπζηπρίαο 

 Ώπφθηεζε κεγαιχηεξεο ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζε άηνκα πνπ βηψλνπλ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ ππνζηήξημεο ησλ 

αλζξψπσλ φηαλ βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 



ειίδα 276 απφ 376 

 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην πψο ζα ήηαλ ε δσή καο ζε έλαλ θφζκν γεκάην 

δπζηπρία 

 Να νξακαηηζηνχλ θαη λα δηακνξθψζνπλ έλαλ ηδαληθφ θφζκν γεκάην ραξά θαη 

επηπρία 

 Να δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο γλσζηηθν-ζπλαηζζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο 

ηνπ παξακπζηνχ, κέζσ ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ πνπ δεκηνπξγείηαη 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο ηφζν 

ηνπ θνιάδ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φζν θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ 

εθάζηνηε πφιε 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Θεαηξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε, κπαίλνληαο ζην ξφιν ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηνπ παξακπζηνχ 

 Να βηψζνπλ ηε δχλακε ηεο ραξάο θαη ηεο επηπρίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο 

κεηάδνζήο ηεο ζε άιινπο αλζξψπνπο 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα εκθαλίζεη 

έλαο δπζηπρηζκέλνο άλζξσπνο 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηνπο ηξφπνπο ππνζηήξημεο ησλ ιππεκέλσλ θαη 

δπζηπρηζκέλσλ αλζξψπσλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο εκπινθήο θαη 

πξνβνιήο ζην ζεαηξηθφ παηρλίδη  

 Να βειηηψζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο, ηνλ απηνέιεγρν, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε ζεηηθή εκπινθή, κέζσ ηνπ θνηλνχ βηψκαηνο 

Παξακύζη: «Ο Κχξηνο Βπηχρεο θαη ε Κπξία Απζηπρία» (λάηληεξ, &ηξάζεξ,2013) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:  

1
ε
– 2

ε
ζρνιηθή ώξα:Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε.  

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση είλαη ε επηπρία θαη ηη είλαη ε δπζηπρία; 
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 Τπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηχρε θαη ηελ επηπρία; Πείηε κεξηθά 

παξαδείγκαηα γηα ην πφηε έλαο άλζξσπνο είλαη ηπρεξφο θαη πφηε 

επηπρηζκέλνο. 

 Πνην είλαη ην αληίζεην ηεο ηχρεο; 

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο θπξίαο Απζηπρίαο; Πψο έλησζε κε ηελ παξνπζία 

ηνπ θχξηνπ Βπηχρε; 

 Πνηα ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θχξηνπ Βπηχρε ζε φιν ην παξακχζη; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο ζθέθηεθε λα ηνλ δηψμεη καθξηά ηεο; Σα θαηάθεξε; 

 Ση έγηλε ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Σειηθά ηη καο έδεημε ε ηζηνξία; Βίλαη «κεηαδνηηθή» ε επηπρία; Μπνξνχκε λα 

θάλνπκε θάπνηνλ άιινλ επηπρηζκέλν; 

 Με πνηνλ ηξφπν ζα πξνζπαζνχζαηε λα θάλεηε πην ραξνχκελε θαη επηπρηζκέλε 

ηελ θπξία Απζηπρία; 

 Μπνξψ λα είκαη κφλνο κνπ επηπρηζκέλνο ή ρξεηάδνκαη θαη άιινπο αλζξψπνπο 

ζηε δσή κνπ γηα λα είκαη επηπρηζκέλνο; 

 ε πνην ζπίηη ζα ζέιαηε λα κέλεηε; Σνπ θχξηνπ Βπηχρε ή ηεο θπξίαο 

Απζηπρίαο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, μεθηλάεη ε εηθαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ε απηήλ, δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο -κέζσ θνιάδ- ηελ πφιε ηεο 

επηπρίαο θαη ηελ πφιε ηεο δπζηπρίαο. Δ πφιε ηεο επηπρίαο είλαη ραξνχκελε, 

ειηφινπζηε, πνιχρξσκε θαη γεκάηε ινπινχδηα. Δ πφιε ηεο δπζηπρίαο είλαη κνπληή, 

ζθνηεηλή, κε αζπξφκαπξεο απνρξψζεηο, ζχλλεθα θαη βξνρή. ηε ζπλέρεηα, 
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δσγξαθίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θνιιάλε, επηιέγνληαο ζε πνηα απφ ηηο δπν πφιεηο 

ζα επηζπκνχζαλ λα δήζνπλ.  

3
ε
 ζρνιηθή ώξα ζεαηξηθήο αγσγήο: 

Σελ ηξίηε ψξα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κηα επαλάιεςε-

πεξίιεςε ηνπ παξακπζηνχ θαη φζσλ εηπψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο πην απνηειεζκαηηθά ζηηο βησκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  αλ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, γίλεηαη κηα βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

θάπνηαο ζθελήο ηνπ παξακπζηνχ (ηεο αγαπεκέλεο ζθελήο ηνπ δεπγαξηνχ πνπ θάλεη 

ηελ αλαπαξάζηαζε) θαη νη ζεαηέο πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ πνηα 

ζθελή ηνπ παξακπζηνχ ππνδχνληαη. Μηαο θαη πξφθεηηαη γηα έλα παξακχζη κε κηθξφ ζε 

έθηαζε θείκελν, κπνξεί λα ππνδπζεί θαη νιφθιεξν απ‟ φζα δεπγάξηα αηζζάλνληαη 

άλεηα θαη ην επηζπκνχλ.  

Μηα δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πφιεο ηεο 

επηπρίαο θαη ηεο πφιεο ηεο δπζηπρίαο. Έηζη, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο θαη 

ππνδχνληαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο εθάζηνηε πφιεο πνπ αλήθνπλ. Οη θάηνηθνη ηεο πφιεο 

ηεο επηπρίαο φηαλ πεξηθέξνληαη κέζα ζηελ ηάμε είλαη επγεληθνί, ρακνγειαζηνί, 

ραξνχκελνη θαη γιπθνκίιεηνη, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο άιιεο 

πφιεο. Ώληίζεηα, νη θάηνηθνη ηεο πφιεο ηεο δπζηπρίαο είλαη θαθφθεθνη, ιππεκέλνη, 

νμχζπκνη, απφηνκνη, ιηγνκίιεηνη θαη αγελείο. ηαδηαθά, φζν πεξηζζφηεξν 

αιιειεπηδξνχλ νη δπν πφιεηο κεηαμχ ηνπο, θαηαθέξλνπλ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο ηεο 

επηπρίαο, λα κεηαδψζνπλ ηε ραξά θαη επηπρία ηνπο θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο 

ηεο δπζηπρίαο, κέρξη πνπ ζην ηέινο είλαη φινη καδί κηα κεγάιε πφιε επηπρίαο.  

Σειηθή αμηνιόγεζε παξακπζηνύ-δξαζηεξηόηεηαο: 
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Γξαζηεξηόηεηα 10   

Γηάξθεηα: 3 ζρνιηθέο ψξεο  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμνηθείσζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν έθθξαζεο ησλ δπζάξεζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ηε δήιηα 

 Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν έθθξαζεο ηεο δήιηαο 

 Ώμηνπνίεζε ηεο δήιηαο θαη κεηαηξνπή ηεο ζε ζεηηθφ εληζρπηή γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ησλ παηδηψλ 

 χγθξηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο κε εθείλε ησλ άιισλ ρσξψλ 

 Ώλάπηπμε ηεο επγλσκνζχλεο γηα φζα πξάγκαηα έρνπλ 

 Βλζπλαίζζεζε, πξνβιεκαηηζκφο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ 

ππνζηήξημεο ησλ αλζξψπσλ φηαλ βηψλνπλ αξλεηηθέο θαη θησρηθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να απελνρνπνηήζνπλ ην αίζζεκα ηεο δήιηαο, σο έλα θνηλφ θαη παλαζξψπηλν 

ζπλαίζζεκα 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ θαηά πφζν είλαη πξάγκαηη δηθαηνινγεκέλν ην 

ζπλαίζζεκα πνπ ληψζνπλ ζηελ εθάζηνηε ζπλζήθε 

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα φζα πξάγκαηα ληψζνπλ επγλψκνλα πνπ έρνπλ 

1. Παξακύζη: «Γήιηα» (Μνξφλη, 2008b)  
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ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Σν θνπλειάθη ληψζεη πνιιέο θνξέο ζαλ έλα 

πξάζηλν, θαηνχθηθν ηέξαο, φηαλ βιέπεη φηη νη άιινη έρνπλ πξάγκαηα πνπ ηα ζέιεη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ πξνζέρνπλ θάπνηνλ άιινλ πεξηζζφηεξν απφ απηφ ή φηαλ νη άιινη 

είλαη θαιχηεξνη ζε θάηη απφ ην ίδην. ηαδηαθά καζαίλεη βέβαηα ηξφπνο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηε δήιηα ηνπ θαη λα είλαη ραξνχκελν γηα φζα έρεη θαη κπνξεί λα 

θαηαθέξεη. 

2. Παξακύζη: «Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα;» (Πφηεξ, 2016) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: ΐιέπε παξαπάλσ 

1
ε
ζρνιηθή ώξα:Ώλάγλσζε ηνπ πξψηνπ παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε.  

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση είλαη ε δήιηα θαη πφηε ηελ ληψζνπκε; 

 Βίλαη θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα; Σελ αηζζάλνληαη θαη νη κεγάινη θαη νη κηθξνί;  

 Γηαηί ληψζεη δήιηα ην θνπλειάθη; 

 Πψο αληηκεησπίδεη ηειηθά ηε δήιηα ηνπ; 

 Βζείο πφηε δειεχεηε πην πνιχ; 

 Ση θάλεηε γηα λα δηψμεηε ηε δήιηα ζαο; 

 Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζην παξακχζη; 

Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, αλαηξέρεη ε ηάμε θαη πάιη ζην 

«ΐηβιίν ησλ ιχζεσλ», φπσο ην έρεη νλνκάζεη, δειαδή ζην «Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα» 

(Πφηεξ, 2016) θαη αλαδεηνχληαη πηζαλνί ηξφπνη δηαρείξηζεο ηεο δήιηαο. 

ηε ζπλέρεηα, μεθηλάεη ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία νη καζεηέο 

δεκηνπξγνχλ έλα κεγάιν θαηζνχθηθν ηέξαο ηεο δήιεηα, φπσο απηφ ηνπ παξακπζηνχ. 

Μέζσ απηνχ, ζα ζπκνχληαη φηη ην ζπλαίζζεκα ηεο δήιηαο, ην νπνίν θνξηίδεηαη 

ζπλήζσο ηδηαίηεξα αξλεηηθά απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, είλαη θάηη απφιπηα 

θπζηνινγηθφ θαη αλζξψπηλν θαη καο αθνξά φινπο. 
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2
ε
-3

ε
ζρνιηθή ώξα: 

Σε δεχηεξε ψξα πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κηα επαλάιεςε-πεξίιεςε ηνπ παξακπζηνχ 

θαη φζσλ εηπψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα θαη μεθηλάεη κηα ζπδήηεζε γηα ην αλ 

ληψζνπλ νξηζκέλεο θνξέο αδηθεκέλα ηα παηδηά. ηε ζπλέρεηα, παξαθνινπζνχλ ηελ 

ηαηλία-ληνθηκαληέξ «ηνλ δξφκν γηα ην ζρνιείν». ε απηήλ, βιέπνπλ νη καζεηέο ηνλ 

δξφκν γηα ην ζρνιείν ηεζζάξσλ παηδηψλ, ηνπ Σδάθζνλ απφ ηελ Κέληα, ηεο ΓαΎξαο 

απφ ην Μαξφθν, ηνπ Καξιίην απφ ηελ Παηαγνλία θαη ηνπ άκνπει απφ ηελ Ελδία, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ κεγάιεο πεξηπέηεηεο θαη αληημνφηεηεο. 

Μεηά ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο ηαηλίαο, ηνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηψλ, αθνινπζεί ε ζχγθξηζε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ παηδηθψλ δσκαηίσλ αλά ηνλ 

θφζκν (http://www.childit.gr/ta-ipnodomatia-10-paidion-se-diafora-meri-tou-kosmou/ 

). Βλδεηθηηθά παξαηίζεληαη παξαθάησ νξηζκέλα απφ απηά: 

 

http://www.childit.gr/ta-ipnodomatia-10-paidion-se-diafora-meri-tou-kosmou/
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ηε ζπλέρεηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία επηιέγνπλ θαη 

δσγξαθίδνπλ θάπνηα απφ ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία αηζζάλνληαη επγλσκνζχλε. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε παξακπζηνύ-δξαζηεξηόηεηαο: 
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Γξαζηεξηόηεηα 11 

Γηάξθεηα: 1 ζρνιηθέο ψξεο  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμνηθείσζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν έθθξαζεο ησλ επράξηζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο είλαη ε αγάπε 

 Βλίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ηεο αγάπεο πνπ εθδειψλνπλ ηα άιια 

πξφζσπα απέλαληί καο, φπσο θαη ηεο θηιηθήο θαη επγεληθήο δηάζεζεο 

 χλδεζε ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ ηνπο ζηνηρείσλ (ζπλαηζζεκάησλ) κε ηα 

εμσηεξηθεπκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ζπκπεξηθνξά) θαη αλαγλψξηζεο ηεο 

επίπησζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνπο άιινπο 

 Ώπφθηεζε κεγαιχηεξεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηθαλφηεηαο εμσιεθηηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

 Καιχηεξε θαηαλφεζε ηεο «έληαζεο» θαη ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηεο 

αγάπεο, ε νπνία -αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηα πξφζσπα- κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδεηαηαπφ κηα απιή ζπκπάζεηα θαη λα θηάζεη σο ηελ εηιηθξηλή 

αγάπε. 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επηινγήο ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ, δψσλ θαη αληηθεηκέλσλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή θαη απηνεθηίκεζή ηνπο κέζσ ηεο φζν 

δπλαηφλ πην απηφλνκεο εξγαζίαο θαη νινθιήξσζεο ηνπ εηθαζηηθνχ ηνπο 

έξγνπ 

1. Παξακύζη: «Ώγάπε» (Μνξφλη, 2008a) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: ηαλ ληψζνπκε φηη καο αγαπάλε, αηζζαλφκαζηε 

δπλαηνί, μερσξηζηνί θαη αζθαιείο. Έηζη θαη ην θνπλειάθη ηεο ηζηνξίαο, πνπ 

ζπλεηδεηνπνηεί πνηα άηνκα ην αγαπάλε θαη πψο κπνξεί θαλείο λα δείμεη ηελ αγάπε ηνπ 

ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο.  

2. Παξακύζη: «Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα;» (Πφηεξ, 2016) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: ΐιέπε παξαπάλσ 
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1 ζρνιηθή ώξα: 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ αθνινπζεί ε ζπδήηεζε. 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Έρεηε ληψζεη πνηέ απηφ ην ζπλαίζζεκα; 

 Πψο θαηαιαβαίλεη ην θνπλειάθη πνηνη ην αγαπάλε; 

 Βζείο πψο θαηαιαβαίλεηε αλ θάπνηνο ζαο αγαπάεη; 

 Πψο ληψζεη ην θνπλειάθη φηαλ ην αγαπάλε; Πψο ληψζεηε εζείο φηαλ θάπνηνο 

ζαο αγαπάεη; 

 Πψο δείρλεηε ηε δηθή ζαο αγάπε; ε πνηνο ηελ δείρλεηε; 

 Μπνξνχκε λα ληψζνπκε αγάπε κφλν απέλαληη ζε αλζξψπνπο; 

ηε ζπλέρεηα, δηαβάδνπκε απφ ην βηβιίν «Πψο αηζζάλεζαη ζήκεξα;» (Πφηεξ, 2016) 

ηελ ελφηεηα ηνπ «Νηψζσ αγάπε», γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο 

θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο ηεο αγάπεο ηνπο.  Ώθνινπζεί ε εηθαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία αξρηθά δεκηνπξγείηαη –κε ηε βνήζεηα θαη ηηο νδεγίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ- ην ζπίηη ηεο αγάπεο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ δσγξαθίδνπλ νη 

καζεηέο, φια ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, δψα θαη αληηθείκελα.  
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ- δξαζηεξηνηήησλ): 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2:Αηαθνξεηηθφηεηα, θνηλσληθή απνκφλσζε, ελζπλαίζζεζε 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο (εηθαζηηθψλ) 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Ώπνδνρή θαη ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

 Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο πξνθαηαιήςεηο πεξί δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

επηθαλεηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ άιισλ 

 Βλίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζήο ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη εηθαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Να βηψζνπλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ κε λέα πιηθά 

 Να ζρεκαηίζνπλ θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο νινθιήξσζεο ελφο ζχλζεηνπ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ 

Παξακύζη:Ο κεγάινο ρλνπδσηφο, ηεο Σζνξψλε-Γεσξγηάδε (2011) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Δ µηθξή ίξα, θαιείηαη λα πάεη γηα ςάξεκα καδί 

κε ηνλ αδεξθφ ηεο ζηελ πιάηε, ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ηεο κεηέξαο ηεο, δηαθνξεηηθά δελ 

ζα είραλ ηίπνηα γηα θαγεηφ εθείλε ηε κέξα. Έζθαςε ινηπφλ µηα ηξχπα ζηνλ πάγν θαη 

βχζηζε ηελ πεηνληά µε ην αγθίζηξη. Κάπνηνο, φµσο, ηνπο παξαθνινπζνχζε. Κάπνηνο 

µεγάινο θαη άζπξνο θαη ηξνµεξφο! Δ ίξα, δελ αξγεί λα θαηαιάβεη φηη ε πξψηε 

εληχπσζή καο γηα θάπνηνλ κπνξεί λα είλαη εζθαικέλε, αξθεί λα ηνπ δψζνπκε κηα 
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επθαηξία. Ώπφ κεγάινο θαη ηξνκεξφο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κεγάινο, ρλνπδσηφο 

θαη… ζσηήξαο. 

1
ε
ζρνιηθή ώξα εηθαζηηθώλ:Ώλάγλσζε παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε. 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηνπ παξακπζηνχ; 

 Ώο αλαδηεγεζνχκε ηελ ηζηνξία. Ση έγηλε ζηελ αξρή- ζηε κέζε θαη ζην ηέινο; 

 Πψο θάλεθε αξρηθά ε αξθνχδα ζην θνξίηζη; Πψο έλησζε φηαλ ηελ είδε; 

 Μφιηο αιιειεπίδξαζαλ γηα ιίγν, άιιαμε γλψκε; Πψο έλησζε κεηά; 

 Βζείο έρεηε παξεμεγήζεη πνηέ θάπνηνλ θαη έρεηε κεηαληψζεη ζηε ζπλέρεηα γηα 

ηελ αξρηθή ζαο εληχπσζε; 

 Ώο κπνχκε ιίγν ζηε ζέζε ηεο κηθξήο ίξαο. Πψο είλαη ε δσή ζηε Γξνηιαλδία; 

Πψο θαληάδεζηε ηε δσή κε πνιχ θξχν θαη ρηφλη, ρσξίο ειεθηξηζκφ, ζέξκαλζε 

θαη απηνθίλεηα; 

 Ώο κπνχκε ηψξα ζηε ζέζε ηεο  άξξσζηεο κεηέξαο. Πψο έλησζε άξαγε φηαλ 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ίξα θαη ην κσξφ βξηζθφηαλ κφλνη θαη απξνζηάηεπηνη 

ζηε ρηνλνζχειια;   

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο γηα ηελ ηζηνξία; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινπζεί ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε απηή, δεκηνπξγνχλ νη 

καζεηέο κε ηε βνήζεηα ησλ νδεγηψλ ηεο εθπαηδεπηηθνχ ησλ εηθαζηηθψλ ην 

πεξίγξακκα κηαο αξθνχδαο ζην κπινθ αθνπαξέιαο ηνπο. πλίζηαηαη λα ζρεκαηηζηεί 

αξρηθά κε κνιχβη θαη έπεηηα λα μαλαπεξαζηεί κε θάπνηνλ ζθνπξφρξσκν καξθαδφξν. 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξνχλ θαη πάιη ηα ρξψκαηα ηνπ αξθηηθνχ νπξαλνχ απφ ην 

παξακχζη θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνβάιινληαη θαη δηαδηθηπαθέο εηθφλεο απφ 

ην βφξεην ζέιαο. Ώπηά ηα ρξψκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ έκπλεπζε, ψζηε λα 

ζρεκαηηζηεί ν νπξαλφο-θφληνο πίζσ απφ ην πεξίγξακκα ηεο αξθνχδαο, κε ηελ 

θαηάιιειε αλάκεημε ησλ λεξνκπνγηψλ. Σέινο, ζρεκαηίδεηαη θαη ην έδαθνο ησλ 

βφξεησλ πφισλ θάησ απφ ηελ αξθνχδα, κε αθνξιέμ πνπ εμππεξεηεί ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ παγσκέλσλ πιαθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο.  

2
ε
 ζρνιηθή ώξα εηθαζηηθώλ: 

Δ δεχηεξε ζρνιηθή ψξα ησλ εηθαζηηθψλ αθηεξψλεηαη αξρηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πξνηχπνπ εηθαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πνιηθήο αξθνχδαο. Γη‟απηφ 

αλακεηγλχεηαη ζε έλα δνρείν (π.ρ. ζε έλα πιαζηηθφ πνηεξάθη) ίζε πνζφηεηα θφιιαο 
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αηιαθφι θαη ίζε πνζφηεηα ιεπθνχ αθξνχ μπξίζκαηνο. Ώπηφ ην πεξηερφκελν πξέπεη 

λα αλακεηρηεί πνιχ θαιά ψζηε λα νκνηνγελνπνηεζεί θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα αξθεηά 

ζθηρηή πάζηα. Ώπηή απιψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο αξθνχδαο είηε 

κε ηε βνήζεηα ελφο πηλέινπ είηε θαη κε ηα ίδηα ηα ρέξηα ησλ παηδηψλ. Ώπηή ε πάζηα 

φηαλ ζηεγλψζεη δηαηεξεί ηε θνπζθσηή πθή ηεο. Γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν, 

πξνζζέηνπλ νη καζεηέο θαη ην ζηφκα θαη ηα κάηηα ηεο αξθνχδαο, κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ ζρεκάησλ πνπ έρνπλ θφςεη απφ έλα ζθνπξφρξσκν ραξηφλη (2 θχθινπο 

θαη έλα ηξίγσλν). 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 2    

Γηάξθεηα: 1 ζρνιηθή ψξα 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Ώπνδνρή, εθηίκεζε θαη ζεβαζκφο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο 

 Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο πξνθαηαιήςεηο πεξί δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

επηθαλεηαθήο αμηνιφγεζεο ησλ άιισλ 

 Βλίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζήο ηνπο 

 Βπαηζζεηνπνίεζε γηα ηνλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ νξηζκέλσλ παηδηψλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη εηθαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Να βξνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ νκάδα 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο σο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο  

κνλαδηθφηεηάο ηνπο 

 Να αληηιεθζνχλ φηη φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ζπληεινχλ ζηελ νκάδα ηεο, 

φινη είλαη απαξαίηεηνη, επηζπκεηνί θαη αλαληηθαηάζηαηνη 
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 Να ζρεκαηίζνπλ θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζσπηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ 

Παξακύζη: Έικεξ, ν παξδαιφο ειέθαληαο (McKee, 2010) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: ε κηα ειεθαληνπαξέα φινη είλαη θαηά θάπνην 

ηξφπν δηαθνξεηηθνί, άιινη είλαη ςεινί, άιινη θνληνί, άιινη λένη θαη άιινη γέξνη, κα 

φινη έρνπλ ην ίδην ρξψκα. ινη εθηφο απφ ηνλ Έικεξ, πνπ είλαη παξδαιφο θαη 

πνιχρξσκνο.  Έηζη, απνθαζίδεη κηα κέξα λα θάλεη θάηη γηα λα ζηακαηήζεη λα είλαη 

δηαθνξεηηθφο. Κπιηέηαη ζηελ ιάζπε, παχεη λα έρεη φια εθείλα ηα ππέξνρα ρξψκαηα 

θαη πεξλά απαξαηήξεηνο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ειέθαληεο. Χζηφζν, ε παξέα ηνπ 

γξήγνξα βαξηέηαη ρσξίο ηνλ δηαθνξεηηθφ θαη γεκάην ραξά Έικεξ. Δ βξνρή είλαη 

εθείλε πνπ δίλεη ηε ιχζε, θαζψο ραιάεη γξήγνξα ην θακνπθιάδ ηνπ θαη ηα άιια 

ειεθαληάθηα ηξειαίλνληαη ζηα γέιηα. Ώπφ εθεί θαη έπεηηα, γηφξηαδαλ θάζε ρξφλν 

εθείλε ηε κέξα σο ε «κέξα ηνπ Έικεξ» θαη βάθνληαλ φινη παξδαινί ζαλ απηφλ. 

1ζρνιηθή ώξα:Ώλάγλσζε παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε. 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηνπ παξακπζηνχ; 

 Πψο θαηλφηαλ αξρηθά ην πνιχρξσκν ρξψκα ηνπ Έικεξ ζηνπο άιινπο 

ειέθαληεο; 

 Πψο έλησζε ν ίδηνο γηα ην δηαθνξεηηθφ ηνπ ρξψκα; 

 Πψο πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα κνηάζεη κε ηνπο άιινπο; Σα 

θαηάθεξε; 

 Σειηθά άξεζε ζηνπο ππφινηπνπο ειέθαληεο πνπ ήηαλ φινη ίδηνη; 

 Πψο απνθάζηζαλ λα γηνξηάζνπλ ηελ «επηζηξνθή» ηνπ Έικεξ; 

 Βζείο έρεηε παξεμεγήζεη πνηέ θάπνηνλ γηα έλα δηαθνξεηηθφ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθφ; 

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο γηα ηελ ηζηνξία; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινπζεί ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε απηή, δεκηνπξγνχλ νη 

καζεηέο έλαλ κνλαδηθφ ειέθαληα, φζν μερσξηζηφ ή ζπλεζηζκέλν επηζπκνχλ. Έπεηηα 

δεκηνπξγείηαη κηα αθίζα κε φινπο ηνπο ειέθαληεο, ε νπνία αλαξηηέηαη κέζα ζηελ 

ηάμε, γηα λα ππελζπκίδεη ηηο «δηδαρέο» ηνπ παξακπζηνχ ζηνπο καζεηέο.  
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 3 

Γηάξθεηα: 4 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βλίζρπζε ακνηβαίαο δεθηηθφηεηαο, απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ 

 Ώλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, 

αληηδξάζεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ  

 ΐαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε νξηζκέλσλ καζεηψλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα απηνξξχζκηζε ησλ καζεηψλ πνπ εκθαλίδνπλ 

θάπνηεο δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 Βλίζρπζε ηεο ζεηηθήο απηνεηθφλαο, κε ηελ απνδνρή ηεο πεπνίζεζεο φηη  δελ 

είλαη αλαγθαία ε ηειεηφηεηα ησλ αλζξψπσλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να εθθξάζνπλ έκκεζα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ δηαθφξσλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ 

 Να απνιαχζνπλ αηζζεηεξηαθά θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα εηθαζηηθά πιηθά 

(ηέκπεξα, θφιια, βακβάθη) 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο πξνηηκήζεσλ 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε, απηνπεπνίζεζε θαη πεξεθάληα γηα 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, κέζσ ηεο ραξάο θαη ηεο ηθαλνπνίεζε ηεο απηφλνκεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο  

 Να εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπλ-δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ νκαδηθή εξγαζία 

θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο θαιήο ζρέζεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Θεαηξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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 Να εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζεησλ καζεηψλ θαη ε βησκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξψσλ θαη 

θαη‟επέθηαζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο ζέζεηο 

 Να αιιειεπίδξάζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ πξνζσπηθψλ νξίσλ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα 

 Να εθθξαζηνχλ, αιιά θαη παξάιιειαλα εμαζθεζνχλ ζηελ απηνξξχζκηζε, 

κέζσ ηεο αθνινπζίαο ελφο θνηλνχ ζελαξίνπ, ζην νπνίν ν θαζέλαο έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ 

 Δ εμαζθεζεί ε απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ-ζεαηψλ, φπσο 

θαη ε ππνκνλή θαη αλακνλή ηεο ζεηξάο ηνπο 

 Να δηεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε 

ζέζε ηνπο κέζα ζε απηφλ 

Παξακύζη: «Έλαο πηγθνπίλνο… φρη θαη ηφζν ηέιεηνο» (ΓηνιάληαοΣζνξψλε-

Γεσξγηάδε, 2013a). 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:Οη πηγθνπίλνη πνπ δνχζαλ ζην λεζί ήηαλ φινη 

ηέιεηνη. Έμππλνη θαη πεηζαξρεκέλνη. ινη, εθηφο απφ ηνλ Οδπζζέα, πνπ ήηαλ έλαο 

παηρληδηάξεο πηγθνπίλνο, ν νπνίνο κε ηα θακψκαηά ηνπ ελνρινχζε ηνπο άιινπο 

πηγθνπίλνπο. ηαλ φκσο ηα πεηξάγκαηα θαη ε απεξίζθεπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχλ 

ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ νκάδα ησλ θίισλ ηνπ, βξίζθεηαη ηειείσο 

πεξηζσξηνπνηεκέλνο ζην θξχν, γεκάηνο ζιίςε θαη κνλαμηά. Οη ππφινηπνη πηγθνπίλνη, 

ελψ αξρηθά απνιακβάλνπλ ηελ εξεκία ηνπο, γξήγνξα αλαγλσξίδνπλ ηε ιάζνο ζηάζε 

ηνπο, ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο ηειεηφηεηαο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απνπζία ελφο κέινπο ηεο νκάδαο θαη έηζη ζπεχδνπλ λα ηνλ 

επαλαθέξνπλ. Λίγν πξηλ είλαη αξγά θαη γίλεη ρηνλνπηγθνχλνο, φινη νη πηγθνπίλνη 

ελσκέλνη θάλνπλ ηνλ Οδπζζέα κηα κεγάιε δεζηή αγθαιηά θαη γίλνληαη κηα ραξνχκελε 

παξέα. Ώπφ απηήλ ηελ πεξηπέηεηα αλαγλσξίδνπλ φηη δηαθνξεηηθφηεηα θάλεη ηε δσή 

επράξηζηε θαη μερσξηζηή, ελψ παξάιιεια δελ βιάπηεη λα πεξηνξίδεη θαλείο πξάμεηο 

πνπ ζηελνρσξνχλε ή ελνρινχλε ηνπο άιινπο. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα 

Ώλάγλσζε παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε. 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηνπ παξακπζηνχ; Μπνξεί θάπνηνο λα είλαη «ηέιεηνο»; 
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 Ώο αλαδηεγεζνχκε ηελ ηζηνξία. Ση έγηλε ζηελ αξρή- ζηε κέζε θαη ζην ηέινο; 

 Πψο έλησζαλ νη πηγθνπίλνη ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Ο Οδπζζέαο ήηαλ έλα αλήζπρνο θαη παηγληδηάξεο πηγθνπίλνο, πνπ κε ηα 

πεηξάγκαηά ηνπ ελνρινχζε ή θνχξαδε πνιιέο θνξέο ηνπο άιινπο. Σα έθαλε 

επίηεδεο ή απιψο ήζειε λα δηαζθεδάζεη; Βζάο ζαο έρεη παξαπνλεζεί πνηέ 

θάπνην άιιν παηδί γηα ηνλ ηξφπν πνπ παίδεηε ή γηα ηα πεηξάγκαηά ζαο;  

 Ο Οδπζζέαο ζεσξεί φηη δελ έρεη ζέζε αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο 

πηγθνπίλνπο, επεηδή δελ είλαη ηέιεηνο ζαλ απηνχο. Έρεηε αηζζαλζεί πνηέ έηζη; 

Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο; ηαλ ηνλ έδησμαλ νη πηγθνπίλνη, ην ελλννχζαλ 

πξαγκαηηθά ή ήζειαλ λα θαηαιάβεη θάηη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

 Γηαηί νη πηγθνπίλνη, ελψ ήηαλ αξρηθά ραξνχκελνη πνπ έθπγε ν Οδπζζέαο, 

απνθάζηζαλ λα ηνλ ςάμνπλ κεηά απφ ιίγν λα ηνλ βξνπλ;  

 Με πνηφλ ηξφπν ζθαξθίζηεθε ν Οδπζζέαο λα θαιχςεη ην θελφ ηεο κνλαμηάο 

ηνπ; Ο ρηνλνπηγθνπίλνο ήηαλ αξθεηφο γηα λα ληψζεη θαιχηεξα; Γηαηί φρη; 

 Ο Οδπζζέαο ζην ηέινο ιέεη «κσο δελ ζα έβιαπηε, λνκίδσ, λα πιέλνκαη 

ιηγάθη πνχ θαη πνχ!». Γηαηί πηζηεχεηε ην είπε απηφ, αθνχ νη πηγθνπίλνη έδεημαλ 

φηη ηνλ απνδέρνληαη ηειηθά φπσο είλαη; Έρνπκε γεληθά ππνρξεψζεηο απέλαληη 

ζηνπο θίινπο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκβηψλνπκε ή κπνξνχκε λα θάλνπκε 

φ, ηη ζέινπκε; 

2
ε
-3

ε
 ζρνιηθή ώξα (εηθαζηηθώλ) 

ηελ 2
ε
-3

ε
 ψξα πνπ αθηεξψλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν παξακχζη, δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνπο καζεηέο κε άζπξα θαη καχξα ραξηφληα κηθξνί πηγθνπίλνη. Ο θάζε καζεηήο 

επηιέγεη θαη ζρεδηάδεη ην πφζν κεγάιν ή κηθξφ, ιεπηφ ή ρνληξφ, ραξνχκελν ή 

ζθπζξσπφ ζέιεη ηνλ πηγθνπίλν ηνπ. Οη νδεγίεο δίλνληαη βήκα βήκα θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα απ‟ φιε ηελ ηάμε. Ώθνχ νινθιεξσζεί ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πηγθνπίλνπ, θφβνληαη θαη θνιιηνχληαη φια ηα κέιε, ψζηε λα 

ζρεκαηηζηεί ην δψν. Έπεηηα, ζρεδηάδεηαη ζε έλα πνιχ κεγάιν θάλζνλ ραξηφλη έλα 

δηαθξηηηθφ πεξίγξακκα παγφβνπλσλ θαη νη καζεηέο ζεθψλνληαη αλά νκάδεο θαη 

θνιιάλε βακβάθη, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα ρηνληζκέλν ηνπίν. ηε ζπλέρεηα, 

ζεθψλνληαη θαη πάιη αλά 3-4 παηδηά θαη θνιιάεη ν θαζέλαο ηνλ πηγθνπίλν ηνπ ζηε 

ζέζε θαη ζηε ζηάζε πνπ επηζπκεί, ελψ επηζεκαίλεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ φηη 
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δεκηνπξγείηαη κηα παξέα πηγθνπίλσλ, φπσο είλαη θαη ε ηάμε θαη αληίζηνηρα, φπσο 

εθείλνη είλαη δηαθνξεηηθνί θαη απνδεθηνί, έηζη θαη θάζε κέινο ηεο νκάδαο, είλαη 

δηαθνξεηηθφ, απνδεθηφ θαη αγαπεηφ απφ ηνπο ππφινηπνπο. αλ ηειεπηαία 

«πηλειηά»δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο κε ιεπθή ηέκπεξα ηε ρηνλφπησζε, θάλνληαο 1-2 

δαρηπιηέο ν θαζέλαο. 

 

 

Βπίζεο δεκηνπξγνχλ κάζθεο, πνπ αμηνπνηνχληαη ζε κηα επφκελε θάζε ζην κάζεκα 

ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο γηα ηε βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ. ε απηήλ 

ηελ θαηαζθεπή, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ ζρήκαηνο ηεο κάζθαο, πξνεηνηκάδεηαη ην 

πεξίγξακκα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, καδί κε ηηο ηξχπεο πνπ είλαη ζηε ζέζε ησλ καηηψλ. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα θφςνπλ ην πεξίγξακκα ηεο κάζθαο, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν 

ζε καχξν ραξηφλη θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα κχηε ζε πνξηνθαιί ραξηφλη. Έπεηηα, 

δσγξαθίδνπλ κε ιεπθή ηέκπεξα είηε κε ην πηλέιν, είηε κε ηα δάρηπιά ηνπο ην ιεπθφ 

πεξίγξακκα ηνπ θεθαιηνχ. ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα δνζεί αξθεηά 

κεγάιε ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ βάζεη ησλ αηζζεηεξηαθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ ηνπο αλαγθψλ ηφζν ην κέζν εθαξκνγήο ηνπ ρξψκαηνο, φπσο θαη ηελ 

έθηαζε πνπ ζα θαιχςνπλ, αλεμάξηεηα απφ ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα. ην ηέινο, γηα 

λα νινθιεξσζεί ε κάζθα, θνιιάλε ηε κχηε, αλαγξάθνπλ ην φλνκά ηνπο ζηε κέζα 
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πιεπξά θαη πεξηκέλνπλ λα ζηεγλψζεη. Σν ιάζηηρν ηνπνζεηείηαη κε ζπξξαπηηθφ απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

 

 

4
ε
 ζρνιηθή ώξα (ζεαηξηθήο αγσγήο) 

Πξηλ απφ ηε βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ πξαγκαηνπνηείηαη έλα 

μεθχιιηζκα ηνπ βηβιίνπ, ζην νπνίν, ζε θάζε ζειίδα, θάπνηνο καζεηήο ππελζπκίδεη 

ζηελ ππφινηπε ηάμε ηη έρεη ζπκβεί ζηελ ηζηνξία. Μάιηζηα, δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

εθθξάζεηο ησλ εξψσλ, ζηα πηζαλά ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ζηα ιφγηα πνπ 

ελδερνκέλσο λα εθθξάδνπλ. Έπεηηα, κνηξάδνληαη νη ξφινη θαη νη καζεηέο 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα θαζήθνληά θαη ηα πξνλφκηά ηνπο σο εζνπνηνί θαη ζεαηέο. Σν 

παξακχζη κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί βησκαηηθά απφ 1-3 θνξέο, αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο εθάζηνηε ηάμεο. 

 

Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 4 

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βλίζρπζε ακνηβαίαο δεθηηθφηεηαο, απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ 

 Ώλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθή εκθάληζε, ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, αληηδξάζεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ  

 ΐαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε νξηζκέλσλ αηφκσλ 

 Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ είλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλα 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ζπλδέζνπλ έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα, φπσο ην παξακχζη, κε ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπο θφζκν θαη λα εθθξάζνπλ έκκεζα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο πξνηηκήζεσλ 
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 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε, απηνπεπνίζεζε θαη πεξεθάληα γηα 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, κέζσ ηεο ραξάο θαη ηεο ηθαλνπνίεζε ηεο απηφλνκεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο  

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Θεαηξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζεησλ καζεηψλ θαη ε βησκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξψσλ θαη 

θαη‟επέθηαζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο ζέζεηο 

 Να εθθξαζηνχλ, αιιά θαη παξάιιεια λα εμαζθεζνχλ ζηελ απηνξξχζκηζε, 

κέζσ ηεο αθνινπζίαο ελφο θνηλνχ ζελαξίνπ, ζην νπνίν ν θαζέλαο έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ 

 Δ εμαζθεζεί ε απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ-ζεαηψλ, φπσο 

θαη ε ππνκνλή θαη αλακνλή ηεο ζεηξάο ηνπο 

Παξακύζη: «Ο παξάηαηξνο ν Σέξεο θαη ν θίινο ηνπ ν Ώζηέξεο»  

(ΓηνιάληαοΣζνξψλε-Γεσξγηάδε, 2013b). 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Φειά ζην βνπλαιάθη δεη έλα... ηεξαηάθη! Οη 

θάηνηθνη ηνπ θνληηλνχ ρσξηνχ πηζηεχνπλ φηη ν θαηξφο αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηάζεζή 

ηνπ. Βδψ θαη κέξεο ην ηεξαηάθη ληψζεη κνλαμηά θαη ν θαηξφο είλαη κνπληφο θαη 

βξνρεξφο. Οη ρσξηθνί, γηα λα ην επραξηζηήζνπλ θαη λα δνπλ μαλά ηνλ ήιην, 

απνθαζίδνπλ λα ηνπ ζηείινπλ έλα θέηθ. Μφλν έλα ζαξξαιέν αγφξη, ν Ώζηέξεο, 

ηνικάεη βέβαηα λα ην επηζθεθηεί. ηαλ ζπλεηδεηνπνηεί ην αγφξη φηη ην ηεξαηάθη έρεη 

παξεμεγεζεί ιφγσ ηεο εκθάληζήο θαη δελ είλαη θαζφινπ ηξνκαθηηθφ, θαηεβαίλνπλ 

καδί ζην ρσξηφ, φπνπ πείζνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο ρσξηθνχο γηα ηελ θαιή θαη θηιηθή 

ηνπ θχζε.  

1
ε
 ζρνιηθή ώξα 

Ώλάγλσζε παξακπζηνχ θαη ζπδήηεζε. 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηνπ παξακπζηνχ; Ση ζεκαίλεη ε ιέμε «παξάηαηξνο»; 

Πνηνο πηζηεχεηαη φηη είλαη ν Σέξεο θαη πνηνο ν Ώζηέξεο; 

 Πνηνο είλαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο; Πνπ δεη; Γηαηί; Πψο άιιαμε ε δσή 

ηνπ φηαλ ηνλ επηζθέθηεθε ν Ώζηέξεο; 
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 Ση έγηλε ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Έρεη αηζζαλζεί πνηέ φπσο ν Σέξεο; 

 Ση κπνξεί λα θάλεη έλα παηδί πνπ ληψζεη κνλαμηά; 

 Ώλ δελ ππήξρε ν Ώζηέξεο νη άλζξσπνη ζα γλψξηδαλ ηνλ Σέξε; Έρεηε βνεζήζεη 

πνηέ θάπνην παηδί πνπ ήηαλ πεξηζσξηνπνηεκέλν; Με πνηνλ ηξφπν ην 

πξνζεγγίζαηε; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε αθνινπζεί ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε απηή, δσγξαθίδνπλ νη 

καζεηέο ηνλ Σέξε, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνξία φηαλ βηψλεη έλα δπζάξεζην 

ζπλαίζζεκα θαη φπσο είλαη ν ίδηνο θαη ν θφζκνο γχξσ ηνπ φηαλ βηψλεη επράξηζηα 

ζπλαηζζήκαηα.  
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2
ε
 ζρνιηθή ώξα (ζεαηξηθήο αγσγήο) 

Σελ ψξα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη έλα δεχηεξν μεθχιιηζκα ηνπ 

παξακπζηνχ θαη κηα αλαδηήγεζή ηνπ, ψζηε λα ζπκεζνχλ νη καζεηέο ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο θαη ηα ιφγηα ησλ πξσηαγσληζηψλ. Έπεηηα, αθεγνχληαη κεξηθνί 

καζεηέο ηελ ηζηνξία απφ ηελ πιεπξά ηνπ θάζε πξσηαγσληζηή. Γηα παξάδεηγκα ε 

ηζηνξία απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σέξε ζα κπνξνχζε λα μεθηλάεη «Γεηα ζαο, είκαη ν Σέξεο 

θαη δσ νινκφλαρνο. Καλείο δελ κνπ κηιάεη θαη νχηε κε επηζθέπηνληαη, ρσξίο λα 

θαηαιαβαίλσ ηνλ ιφγν…». Ώθνχ θαηαλνήζνπλ ηελ νπηηθή, ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα φισλ ησλ πξσηαγσληζηψλ γίλεηαη θαη κηα βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο ηζηνξίαο. Ώλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα επαλαιεθζεί 2-3 

θνξέο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 

 

 

  

  

  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5    

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βλίζρπζε ακνηβαίαο δεθηηθφηεηαο, απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ 

 Ώλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθή εκθάληζε, ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, αληηδξάζεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ  

 ΐαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε νξηζκέλσλ αηφκσλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ζπλδέζνπλ έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα, φπσο ην παξακχζη, κε ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπο θφζκν θαη λα εθθξάζνπλ έκκεζα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ 
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 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο πξνηηκήζεσλ 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε, απηνπεπνίζεζε θαη πεξεθάληα γηα 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, κέζσ ηεο ραξάο θαη ηεο ηθαλνπνίεζε ηεο απηφλνκεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο  

 Να εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπλ-δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ νκαδηθή εξγαζία 

θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο θαιήο ζρέζεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 Να εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζεησλ καζεηψλ θαη ε βησκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξψσλ θαη 

θαη‟επέθηαζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο ζέζεηο 

Παξακύζη: «Ρφδα ην ηεξαηάθη» ηεο DeDios (2017). 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Δ Ρφδα ην ηεξαηάθη ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή, πξηλ 

θαλ γελλεζεί· ξνδ, ςειή, ηξηρσηή θαη ρακνγειαζηή ζε έλαλ άρξσκν, ζπλλεθηαζκέλν 

θαη ζνβαξφ θφζκν. ζπνπ κηα κέξα απνθάζηζε λα θχγεη θαη λα βξεη έλαλ πην 

ηαηξηαζηφ γηα απηήλ ηφπν. Σαμίδεςε πνιιέο κέξεο κέρξη πνπ έθηαζε ζε έλα 

ειηφινπζην θαη γεκάην ραξά κέξνο, φπνπ φινη νη θάηνηθνη ήηαλ πνιχρξσκνη θαη 

δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο. Βθεί, βξήθε ηε ζέζε ηεο. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα 

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε πξνεγείηαη 

ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε απηή, νη καζεηέο δσγξαθίδνπλ έλα ξνδ, ρλνπδσηφ 

ηεξαηάθη, πξηλ θαλ δηαβαζηεί ην παξακχζη θαη πξηλ πξνιάβνπλ λα δνπλ ην εμψθπιιν 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ θαληάδεηαη ε εηθνλνγξάθνο ην ηεξαηάθη. Καη‟απηφλ ηνλ ηξφπν, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο φηη παξ‟φινπ πνπ 

δέρηεθαλ κηα θνηλή νδεγία, ν θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ άπνςε, θαληαζία θαη 

απνηχπσζε ηεο ηδέαο. ιεο είλαη ζεβαζηέο θαη απνδεθηέο, θαλείο δελ πεξηζζφηεξν 

ζσζηφο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. 
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Έπεηηα αθνινπζεί ε αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο; Πνπ δεη; Ήηαλ ζαλ ηνπο 

ππφινηπνπο θαηνίθνπο; 

 Πψο απνθάζηζε λα αιιάμεηηε δσή ηεο; Γηαηί; 

 ΐξήθε απηφ πνπ έςαρλε; Πψο ήηαλ ε λέα πφιε; 

 Πψο ήηαλ νη λένη θάηνηθνη;  

 Ση έγηλε ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Θα ζαο άξεζε λα κέλαηε ζε έλα κέξνο φπνπ φινη είλαη ίδηνη; 

 Έρεηε ληψζεη πνηέ ζαλ ηε Ρφδα; 

2
ε
 ζρνιηθή ώξα (εηθαζηηθώλ) 

Μεηά ηελ αλαδηήγεζε θαη κηα δεχηεξε κηθξή ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, θαινχληαη 

νη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηθφ ηνπο ηεξαηάθη θαη έλα θαηάιιειν γη‟απηφ 

ζπίηη, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα νκαδηθφ έξγν «Δ πφιε ησλ μερσξηζηψλ ηεξάησλ». 

ε απηήλ φινη έρνπλ κηα δηθή ηνπο ζέζε, φινη είλαη απνδεθηνί, ζεβαζηνί θαη πεξλάλε 

θαιά. Μφιηο νινθιεξψζνπλ ην ηεξαηάθη θαη ην ζπίηη ηνπο, ζα ζπκβάιεη ν θαζέλαο 

φπσο επηζπκεί ζηελ πφιε, ζρεδηάδνληαο ήιηνπο, νπξάληα ηφμα, ζχλλεθα, ινπινχδηα 

θιπ. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλ): 

 

 

  

  

  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 6    

Γηάξθεηα: 1ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βλίζρπζε ακνηβαίαο δεθηηθφηεηαο, απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ 

 Ώλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθή εκθάληζε, ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, αληηδξάζεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ  

 Βπαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηηο δηαηαξαρέο ιφγνπ 

 ΐαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε νξηζκέλσλ αηφκσλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη φια ηα κέιε ηεο ηάμεο είλαη απαξαίηεηα θαη 

αλαληηθαηάζηαηα, θαζψο αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

 Να αλαγλσξίζνπλ φηη ν θαζέλαο έρεη θάηη λα ζπκβάιεη ζηελ νκάδα 

 Να ζπλδέζνπλ έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα, φπσο ην παξακχζη, κε ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπο θφζκν θαη λα εθθξάζνπλ έκκεζα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο κέζσ ηεο αλαθάιπςεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο πξνηηκήζεσλ 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε, απηνπεπνίζεζε θαη πεξεθάληα γηα 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, κέζσ ηεο ραξάο θαη ηεο ηθαλνπνίεζε ηεο απηφλνκεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο  

 Να εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπλ-δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ νκαδηθή εξγαζία 

θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο θαιήο ζρέζεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 Να εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζεησλ καζεηψλ θαη ε βησκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξψσλ θαη 

θαη‟επέθηαζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο ζέζεηο 

Παξακύζη: «Πνιπμέλε» (Μηραειίδνπ, 2014) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:Δ Πνιπμέλε, είλαη έλα πνιχ ζπλεζηαικέλν θαη 

απνηξαβεγκέλν παηδί, πνπ δπζθνιεχεηαη ηδηαηηέξα ζηελ έθθξαζε θαη αιιειεπίδξαζε 

κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Ώπηφ ηεο ην ραξαθηεξηζηηθφ, ηελ ζέηεη ζπλέρεηα ζην 

επίθεληξν ησλ ζρνιηαζκψλ θαη ησλ θνξντδηψλ ησλ άιισλ, κε ηε βνήζεηα ησλ 

θαληαζηηθψλ ηεο θίισλ, θαηνξζψλεη φκσο λα εθθξαζηεί θαη λα μεπεξάζεη φια φζα 

ηελ θάλνπλ λα αηζζάλεηαη αδχλακε, κφλε θαη πνιχ πνιχ μέλε. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα 

 Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηζηνξίαο; Πψο ζα ηελ πεξηγξάθαηε 

εμσηεξηθά; Πψο παξνπζηάδεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο; 

 Πνηα δπζθνιία αληηκεηψπηδε; Γλσξίδεηε θάπνηνλ κε κηα ηέηνηα δπζθνιία; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηδε ηε δπζθνιία ηεο; 
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 Τπήξρε θάπνηνο άιινο πνπ ηε βνεζνχζε λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο; 

Βζείο πψο ζα βνεζνχζαηε ηελ Πνιπμέλε; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Έρεηε ληψζεη πνηέ ζαλ ηελ Πνιπμέλε;  

 Ση έγηλε ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 ηελ ηζηνξία δελ καο αλαθέξεη αθξηβψο ηη γίλεηαη ζην ηέινο; Ση ζα ζαο άξεζε 

εζάο λα γηλφηαλ ζην ηέινο; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε θαινχληαη νη καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε έλα 

θνκκάηη πάδι, ην νπνίν ζα ζρεκαηίζεη ην πάδι ηεο ηάμεο, ζηελ νπνίνη φινη έρνπλ ηελ 

ζέζε ηνπο θαη είλαη αλαληηθαηάζηαηνη θαη απαξαίηεηνη, θαζψο ζπκβάινπλ ν θαζέλαο 

κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ζε απηή. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 

 

 

  



ειίδα 316 απφ 376 

 

  

  

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3: Κνηλσληθή Δπάξθεηα-Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θηιίαο θαη ησλ ηξφπσλ 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο θηιηθήο ζρέζεο 

 Βλίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο γηα ηα θνηλσληθά απνκνλσκέλα άηνκν θαη ηελ 

αλάγθε πξνζέγγηζήο ηνπο 

 Βμνηθείσζε κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ 

 Καηαλφεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απζφξκεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

 Καιχηεξε εμνηθείσζε ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηνλ φζν δπλαηφλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο ηηο πξνηάζεηο ησλ βηβιίσλ 

 Να ζθέθηνληαη θαη λα δίλνπλ θνηλσληθά απνδεθηέο ιχζεηο, πνπ εμππεξεηνχλ 

ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
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 Να αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ηελ νξγάλσζε 

πιεξνθνξηψλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

 Να γλσξίδνπλ πνπ λα θαηαηξέρνπλ φηαλ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηηο θηιηθέο 

ηνπο επαθέο, θαζψο ηα ζρέδηα δξάζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ επθαηξία 

αλαηξνθνδφηεζεο 

Παξακύζη: «Πηγθνπίλνο ράζεθε, πηγθνπίλνο βξέζεθε» (Jeffers, 2014) 

ύληνκε Πεξίιεςε Πξώηνπ Παξακπζηνύ: Μηα κέξα, έλα αγφξη βξήθε ζηελ πφξηα 

ηνπ έλαλ πηγθνπίλν. Αελ ήμεξε απφ πνπ είρε έξζεη, αιιά παξαηήξεζε φηη φπνπ θαη αλ 

πήγαηλε ηνλ αθνινπζνχζε, ελψ θαηλφηαλ πνιχ ζιηκκέλνο. Έςαμε θαη ξψηεζε παληνχ, 

αιιά δελ κπνξνχζε λα βξεη απφ πνπ είρε έξζεη ν πηγθνπίλνο. Δ απνγνήηεπζή ηνπ 

ήηαλ κεγάιε, κέρξη πνπ αλαθάιπςε φηη πξέπεη λα ηνλ γπξίζεη ζηνλ Νφηην Πφιν. Μεηά 

απφ έλα κεγάιν θαη πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη, πνπ ηνπο έδεζε ζαλ παξέα, έθηαζαλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. Βθεί, φηαλ επαλήιζε ε ιχπε ηνπ πηγθνπίλνπ ζπλεηδεηνπνίεζε ην 

αγφξη φηη δελ είρε ραζεί, αιιά φηη έλησζε πνιχ κφλνο θαη έηζη γχξηζαλ θαη πάιη καδί 

θαη ήηαλ κηα ραξνχκελε παξέα.   

Παξακύζη: «Θεο λα γίλνπκε θίινη;» (Πφηεξ, 2017)  

ύληνκε Πεξίιεςε Γεύηεξνπ Παξακπζηνύ: Σν βηβιίν απηφ, δελ έρεη αθεγεκαηηθφ 

πεξηερφκελν, αιιά πξνζθέξεη πνιιέο ηδέεο θαη ιχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη επαθψλ. Σν πεξηερφκελφ ηνπ κπνξεί ζπλεπψο λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζρέδηα δξάζεο, ηα νπνία επηιέγνληαη αλάινγα ηελ αλάγθε γηα 

εμνηθείσζε κε ηε ζσζηή θαη θνηλσληθψο απνδεθηή ζπκπεξηθνξά ελφο θίινπ. 

1
ε
-2

ε
 ζρνιηθή ώξα 

Ώλάγλσζε ηνπ πξψηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη ζηελ ηζηνξία θαη 

έρεη ηέηνηνλ ηίηιν; 

 Πνηα δπζθνιία αληηκεηψπηδε ην αγφξη;  

 Με πνηνπο ηξφπνπο πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνλ πηγθνπίλν; 

 Πψο θαηαιαβαίλεη φηη ηειηθά δελ έρεη ραζεί ν πηγθνπίλνο; Ση γίλεηαη ηειηθά 

ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 
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 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Βζείο ηη ζα θάλαηε γηα λα κελ ληψζεη κφλνο ν πηγθνπίλνο; Γλσξίδεηε θάπνηνλ 

πνπ ληψζεη κφλνο; Πψο ζα κπνξνχζαηε λα ηνλ βνεζήζεηε λα κελ ληψζεη 

κφλνο; 

 Έρεηε ληψζεη πνηέ ζαλ ηνλ πηγθνπίλν;  

Ώλάγλσζε ηνπ δεχηεξνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Με βάζεη απηά πνπ δηαβάζακε θαη ζην 

«Πηγθνπίλνο ράζεθε, πηγθνπίλνο βξέζεθε» ηη πηζηεχεηε, ρξεηαδφκαζηε θίινπο;  

 Ση είλαη θίινο; 

 Πψο θάλνπκε θίινπο; 

 Ση θάλνπλ καδί νη θίινη; 

 Ση λα θάλεηο φηαλ έλαο θίινο ζε ζηελαρσξήζεη; 

 Πφηε είκαζηε θαινί θίινη; 

 Πφηε δελ είκαζηε θαη ηφζν θαινί θίινη; 

 Πψο κπνξείο λα δείμεηο ζε έλαλ θίιν φηη λνηάδεζαη; 

 Ση ζθέθηνληαη νη θίινη ζνπ γηα ζέλα; 

 Πψο ζα ήηαλ ν ηέιεηνο θίινο γηα ζέλα; 

 Πνηα είλαη κεξηθά σξαία πξάγκαηα πνπ κπνξείο λα πεηο ζ‟ έλαλ θίιν; 

 Πψο λα βνεζήζεηο έλαλ θίιν πνπ είλαη ζηελαρσξεκέλνο; 

 Πψο δεηάκε ζπγγλψκε; 

Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο ηίζεληαη αξρηθά ζηελ ηάμε, απνηεινχλ σζηφζν θαη ηα 

πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ «Θεο λα γίλνπκε θίινη;». Βπνκέλσο, αθνχγνληαη αξρηθά νη 

ηδέεο θαη νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβάδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ 

βηβιίνπ. Ώθνινπζνχλ θάπνηα θνηλσληθά ζελάξηα (π.ρ. ζελάξην ζην νπνίν θάπνην 

παηδί αδηθείηαη θαη πξέπεη ν θίινο ηνπ λα ηνπ δεηήζεη ζπγγλψκε, ζελάξην ζην νπνίν 

έλαο καζεηήο πεγαίλεη ζε έλα πάξηη θαη δελ γλσξίδεη θαλέλα παηδί θαη πξέπεη λα βξεη 

ηξφπν λα πξνζεγγίζεη ηα άιια θιπ.), ηα νπνία ιχλνπλ ηα παηδηά βησκαηηθά θαη νη 

ζπκκαζεηέο-ζεαηέο ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο βνεζνί, φπνηε αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο νη 

καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία 

δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο έλα ζρέδην δξάζεο γηα  ην πψο δεκηνπξγνχλ θηιηθέο ζρέζεηο, 
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πψο λα ρεηξηζηνχλ ηελ απνγνήηεπζε θαη ζηελαρψξηα απφ έλαλ θίιν, πψο λα 

βνεζήζνπλ έλαλ ζηελαρσξεκέλν θίιν θαη πψο λα δεηάλε ζσζηά ζπγγλψκε απφ έλαλ 

θίιν. Βπίζεο, δεκηνπξγείηαη έλα αλζξσπάθη κε ηηο ηδηφηεηεο ελφο θαινχ θίινπ θαη έλα 

κε ηηο ηδηφηεηεο ελφο φρη θαη ηφζν θαινχ θίινπ, γηα λα ππελζπκίδεηαη ε αλακελφκελε 

απφ απηνχο ζπκπεξηθνξά.  
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Έλαο θαιφο θίινο: 
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Έλαο φρη θαη ηφζν θαιφο θίινο: 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ- δξαζηεξηνηήησλ): 

 

 
  

 

 
  

  

  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2  

Γηάξθεηα: 1 ζρνιηθή ψξα  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θηιίαο θαη ησλ ηξφπσλ 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο θηιηθήο ζρέζεο 
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 Ώλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο θηιηθήο παξέαο κε 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε δπλακηθή θάζε 

κεκνλσκέλεο επαθήο 

 Βλίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο γηα ηα θνηλσληθά απνκνλσκέλα άηνκν θαη ηελ 

αλάγθε πξνζέγγηζήο ηνπο 

 Βμνηθείσζε κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ 

 Καηαλφεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απζφξκεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

 Καιχηεξε εμνηθείσζε ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηνλ φζν δπλαηφλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηελ 

θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ θιεηδηψλ κηαο θαιήο θηιίαο  

 Να ζθέθηνληαη θαη λα δίλνπλ θνηλσληθά απνδεθηέο ιχζεηο, πνπ εμππεξεηνχλ 

ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

 Να ζπλεξγάδνληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο νκαδηθνχ έξγνπ πνπ εθπξνζσπεί ηε 

δπλακηθή ηεο ζπλνιηθήο νκάδαο 

 Να ζρεκαηίζνπλ θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζσπηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ 

Παξακύζη: «Φίινη ζην Λφθν» (Sarah, & Davies, 2016) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Ο Μπεξη θαη ν Έζν είλαη θίινη θνιιεηνί. 

Πεξλνχλ ψξεο καδί παίδνληαο ζηνλ ιφθν. Ο Μπεξη ιαηξεχεη λα είλαη νη δπν ηνπο. 

Μηα κέξα φκσο, έλα θαηλνχξγην αγφξη, ν νπ, θαηαθζάλεη ζηνλ ιφθν θαη ζέιεη λα 

κπεη ζηελ παξέα ηνπο. Ο Έζν ηνλ θαισζνξίδεη επηηφπνπ, ν Μπεξη φκσο αηζζάλεηαη 

απεηιεκέλνο θαη δειεχεη ηελ πξνζνρή πνπ δίλεη ν θνιιεηφο ηνπ ζην λέν αγφξη. αλ 

αληίδξαζε θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη αξλείηαη λα παίμεη κε ηνλ θίιν ηνπ θαη ηνλ 

«εηζβνιέα». ην ηέινο φκσο, κε πξνζπάζεηεο θαη θαιή δηάζεζε απ‟ φινπο 

αλαγλσξίδεη φηη ε θηιία είλαη πξάγκαηη θάηη πνπ κνηξάδεηαη. 

1ζρνιηθή ώξα 
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Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση γίλεηαη ζηελ αξρή-ζηε κέζε θαη ζην 

ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Πνηα δπζθνιία αληηκεηψπηδε ν Μπεξη; Γηαηί; Πψο έλησζε γη‟απηφ; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Καηάθεξαλ ηειηθά λα γίλνπλ θίινη θαη ηα ηξία αγφξηα; 

 Μέρξη πφζα άηνκα κπνξνχλ λα είλαη θίινη; 

 Μπνξεί λα έξζεη έηζη απιά έλα λέν κέινο ζηελ παξέα; 

 Ώλ θάλσ παξέα κε έλαλ θίιν κνπ, κπνξεί λα ηχρεη λα ζέιεη έλαο απφ ηνπο δπν 

λα θάλεη γηα ιίγν παξέα κε θάπνην άιιν παηδί; αο έρεη ζπκβεί; Πψο ληψζαηε 

ζε θάζε πεξίπησζε; 

Μεηά ηε βαζηθή ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, γίλεηαη κηα επαλάιεςε φζσλ 

ζπδεηήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα (Πνηνο είλαη θίινο; Πψο ζπκπεξηθέξεηαη 

έλαο θαιφο θίινο; Πψο βνεζάκε ηνπο θίινπο καο; Ση θάλνπκε καδί ηνπο; θιπ.) θαη 

επαλέξρεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο νη ηδηφηεηεο ελφο θαινχ θίινπ (π.ρ. λα 

ζπκπεξηθέξεηαη φκνξθα ζηνπο θίινπο ηνπ, λα κνηξάδεηαη, λα ζέβεηαη θαη λα 

ππεξαζπίδεηαη ηνπο θίινπο ηνπ, λα έρεη ππνκνλή, λα ζπγρσξεί ιάζε, λα είλαη 

εηιηθξηλήο, λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζάεη θιπ.). ηε ζπλέρεηα, εμεγείηαη ζηα παηδηά φηη 

απηά είλαη ηα θιεηδηά κηαο θαιήο θηιίαο, ηα εθφδηα δειαδή κηαο θαιήο ζρέζεο. Έηζη, 

δηακνξθψλνπλ νη καζεηέο –θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά- ηα θιεηδηά πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα μεθιεηδψζνπλ «ηελ πφξηα ηεο θηιίαο». Κάζε καζεηήο δεκηνπξγεί έλα θιεηδί 

κε κηα απφ ηηο ηδηφηεηεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κεηά κηα κηα μαλά ζηελ ηάμε, 

αθνχ νινθιεξσζεί ν ρξσκαηηζκφο ηνπο θαη έπεηηα δηακνξθψλνπλ φια καδί έλα 

νκαδηθφ εηθαζηηθφ έξγν, πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηάμε. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 3  

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Καηαλφεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απζφξκεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη εληνπηζκφο ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ ιχζεσλ ζε κηα 

θαηάζηαζε ή ζχγθξνπζε, πνπ εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

 Ώλάπηπμε ελφο θνηλσληθνχ αηζζήκαηνο επζχλεο θαη θξνληίδαο απέλαληη ζε 

άιινπο 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θηιίαο θαη ησλ ηξφπσλ 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο θηιηθήο ζρέζεο 

 Βμνηθείσζε κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ 

 Καιχηεξε εμνηθείσζε ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηνλ φζν δπλαηφλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηελ πινθή 

ηνπ παξακπζηνχ θαη λα επηιέμνπλ ηνλ ήξσα πνπ ηνπο αληηπξνζσπεχεη 

θαιχηεξα  

 Να ζρεκαηίζνπλ θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζσπηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ 
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 Να δηαζθεδάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηινγήο, φζνλ 

αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ (ρξψκαηα, εθθξάζεηο πξνζψπνπ θιπ.) 

 Να απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ελφο 

πξσηφηππνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ (θνχθια γηα θνπθινζέαηξν) 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Θεαηξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίζνπλ βησκαηηθά ηελ αλάγθε ηεο θηιίαο, ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηνπ 

κνηξάζκαηνο θαη ηεο επγελήο άκηιιαο  

 Να επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο -κέζσ ησλ παηρληδηψλ ξφισλ- θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηερληθέο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο 

 Να αλαπηχμνπλ έλα αίζζεκα επζχλεο σο πξνο ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ν θαζέλαο έρεη ην ξφιν ηνπ ζε απηέο 

 Να εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζεησλ καζεηψλ θαη ε βησκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξψσλ θαη 

θαη‟επέθηαζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο ζέζεηο 

 Να εθθξαζηνχλ, αιιά θαη παξάιιεια λα εμαζθεζνχλ ζηελ απηνξξχζκηζε, 

κέζσ ηεο αθνινπζίαο ελφο θνηλνχ ζελαξίνπ, ζην νπνίν ν θαζέλαο έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ 

 Δ εμαζθεζεί ε απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ-ζεαηψλ, φπσο 

θαη ε ππνκνλή θαη αλακνλή ηεο ζεηξάο ηνπο 

 Να ελζσκαηψζνπλ θαιχηεξα ηηο αμίεο ηνπ παξακπζηνχ κέζσ ηεο βίσζήο ηνπο 

απφ ηελ αλαπαξάζηαζε 

Παξακύζη: «Ασζ‟ κνπ ην ρέξη ζνπ» (Σζνξψλε Γεσξγηάδε, 2016) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Δ αξθνχδα κε ηα δπν αξθνπδάθηα ηεο θαη ε 

αιεπνχ κε ηα πέληε αιεπνπδάθηα ηεο καιψλνπλ. Δ θαζεκηά ζέιεη λα πάξεη δηθφ ηεο 

ην κέιη πνπ βξήθαλ ζην δάζνο, γηα λα ην θάεη κε ηα παηδάθηα ηεο. Ώθνχ είλαη έηνηκεο 

λα παιέςνπλ βίαηα γηα λα ην πάξνπλ, ζθέθηνληαη λα θάλνπλ έλαλ αγψλα δξφκνπ θαη 

ε ληθήηξηα ζα πάξεη δηθή ηεο ηε ιηρνπδηά. Λίγν πξηλ ηειεηψζεη ν αγψλαο δξφκνπ, 

ληθήηξηα θαίλεηαη λα βγαίλεη ε αξθνχδα. Ξαθληθά φκσο γίλεηαη κηα ζεκαληηθή 

αλαηξνπή. Δ αιεπνχ ηξαπκαηίδεηαη θαη αληί γηα λα ηξέμεη αθφκα γξεγνξφηεξα ζην 

ηέξκα ε αξθνχδα, ηελ παίξλεη αγθαιηά θαη πεξλνχλ καδί ην ηέξκα! Οη λέεο θίιεο 
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απνθαζίδνπλ ινηπφλ λα κνηξαζηνχλ ην κέιη θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη δπν 

νηθνγέλεηεο. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα (εηθαζηηθώλ) 

Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση γίλεηαη ζηελ αξρή-ζηε κέζε θαη ζην 

ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο θάζε κεηέξαο (αιεπνχο-αξθνχδαο); 

 Πψο ζθέθηεθαλ λα ιχζνπλ αξρηθά ηε δηαθσλία ηνπο; Θα ήηαλ ζσζηφο 

ηξφπνο; 

 Πψο απνθάζηζαλ ηειηθά λα ιχζνπλ ηε δηαθσλία; Βζείο έρεηε θάπνηα άιιε 

πξφηαζε γηα ηα δπν δψα;  

 Γηαηί, ελψ θαηλφηαλ φηη ε αξθνχδα θεξδίδεη ηνλ αγψλα, γχξηζε θαη φρη κφλν 

βνήζεζε ηελ αιεπνχ λα ζεθσζεί, αιιά πέξαζαλ καδί ην ηέξκα; Βζείο ηη ζα 

θάλαηε ζηε ζέζε ηεο; Έρεηε θάλεη πνηέ θάηη παξφκνην; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Πψο θαληάδεζηε φηη εμειίρηεθε ε θηιία ησλ δπν νηθνγελεηψλ; 

 Αψζηε έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο ζηελ ηζηνξία. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη ξνιά ραξηί πγείαο γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ θνχθισλ ηεο αξθνχδαο θαη ηεο αιεπνχο, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

παξακπζηνχ ζην θνπθινζέαηξν. Οη καζεηέο έρνπλ ην πεξηζψξην λα επηιέμνπλ αλ 

επηζπκνχλ λα ρξσκαηίζνπλ ηα ξνιά κε ηέκπεξεο ή κε καξθαδφξνπο, ελψ 

ζρεκαηίδνπλ, θφβνπλ θαη ρξσκαηίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δψσλ ζε πνιχρξσκα 

θάλζνλ (νπξέο, πφδηα, ρέξηα, απηηά). Σα θεθάιηα ησλ αιεπνχδσλ είλαη 

πξνζρεδηαζκέλα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο ζεσξνχληαη αξθεηά δχζθνια γηα ηα 

παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ. Μφιηο ζηεγλψζνπλ ηα ρξψκαηα, θνιινχλ θαη ελψλνπλ ηα 

ππφινηπα κέιε ζηα ξνιά θαη νη θνχθιεο είλαη έηνηκεο. 
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2
ε
 ζρνιηθή ώξα (ζεαηξηθήο αγσγήο) 

Σελ ψξα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ηηο θνχθιεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ γηα ηε βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ. Πξηλ απφ ην 

θνπθινζέαηξν, μεθπιιίδεη ε εθπαηδεπηηθφο θαη πάιη ην παξακχζη κε ηνπο καζεηέο, 

ψζηε λα ζπκεζνχλ ηα βαζηθά ηνπ ζεκεία θαη ηα πηζαλά ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

ήξσεο. Έπεηηα,  ζε θάζε αλαπαξάζηαζε ζεθψλεηαη κηα αιεπνχ θαη κηα αξθνχδα, ελψ 

νη καζεηέο-ζεαηέο θάλνπλ δηάθνξα επηθσλήκαηα ηελ ψξα ηνπ αγψλα, ελζαξξχλνληαο 

κηα ην έλα δψν κηα ην άιιν.  
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4   

Γηάξθεηα: 1 ζρνιηθή ψξα  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δηάζηαζεο ηνπ κνηξάζκαηνο (φρη κφλν ηεο πιηθήο ηνπ δηάζηαζεο) 

 Καηαλφεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απζφξκεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη εληνπηζκφο ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ ιχζεσλ ζε κηα 

θαηάζηαζε ή ζχγθξνπζε, πνπ εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

 Ώλάπηπμε ελφο θνηλσληθνχ αηζζήκαηνο επζχλεο θαη θξνληίδαο απέλαληη ζε 

άιινπο 
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 Τπέξβαζε ηνπ εγσθεληξηθνχ θαη αηνκηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη πηνζέηεζε ελφο 

πην θνηλσληθνχ θαη ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θηιίαο θαη ησλ ηξφπσλ 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο θηιηθήο ζρέζεο 

 Βμνηθείσζε κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ 

 Καιχηεξε εμνηθείσζε ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηνλ φζν δπλαηφλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ζπλδξάκνπλ φινη ζηε δεκηνπξγία ελφο νκαδηθνχ εηθαζηηθνχ έξγνπ, ην 

νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ αμία θαη ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνηξάζκαηνο  

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηελ πινθή 

ηνπ παξακπζηνχ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηα «πξάγκαηα» πνπ κπνξεί λα 

κνηξαζηεί θαλείο (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, γλψζεηο, λέα, απνξίεο, παηρλίδηα, 

ηξφθηκα θιπ.) 

 Να ζρεκαηίζνπλ θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζσπηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ 

 Να δηαζθεδάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηινγήο, φζνλ 

αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

Παξακύζη: «Μνηξάδνκαη ζεκαίλεη επηπρία» (ΐέληγθεξ, & Θάξιεη, 2011) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Σα κήια σξίκαζαλ ζηηο κειηέο. Να κηα κνλαδηθή 

επθαηξία γηα γηνξηή! Μφλν πνπ, φηαλ πήγε ν Μαμ λα θφςεη ηα κήια, αλαθάιπςε φηη ν 

Ρίθν, ην θνπλάβη, ηα είρε θφςεη φια θαη είρε ζθνπφ λα ηα θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Οη θίινη ζχκσζαλ καδί ηνπ, αιιά δελ ην έβαιαλ θάησ. Βίραλ ζθνπφ λα δείμνπλ ζηνλ 

Ρίθν φηη φια είλαη θαιχηεξα φηαλ κπνξείο λα κνηξάδεζαη! ια ηα δψα ζπλέβαιαλ 

θάπσο ή κε θάηη, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε γηνξηή ηνπ ψξηκνπ κήινπ, πείζνληαο κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αθφκα θαη ηνλ Ρίθν λα γπξίζεη κεηαλησκέλνο ηα κήια. ινη 

καδί, κηα ελσκέλε παξέα θηηάρλνπλ κηα ππέξνρε κειφπηηα θαη δηαζθεδάδνπλ 

γηνξηάδνληαο. 
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1 ζρνιηθή ώξα  

Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση ζεκαίλεη; 

 Ση γίλεηαη ζηελ αξρή-ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηνπ Μαμ; Πψο έλησζε φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν 

Ρίθν πήξε φια ηα κήια; 

 Πψο απνθαζίδνπλ νη θίινη ηνπ λα ηνλ βνεζήζνπλ; 

 Πψο ζπκβάιεη ν θαζέλαο ζηε γηνξηή ηνπ ψξηκνπ κήινπ; 

 Γηαηί κεηαληψλεη ηειηθά ν Ρίθν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Ση κπνξεί λα κνηξαζηεί θαλείο κε ηνπο θίινπο ηνπ; θεθηείηε φρη κφλν πιηθά 

πξάγκαηα. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, κνηξάδεηαη ζε θάζε καζεηή ην πεξίγξακκα ελφο 

κήινπ, ζην νπνίν ζρεδηάδνπλ ηη ηνπο αξέζεη λα κνηξάδνληαη κε ηελ παξέα ηεο ηάμεο. 

Τπελζπκίδεηαη ζηνπο καζεηέο φηη δελ κνηξαδφκαζηε κφλν πιηθά αληηθείκελα, αιιά 

θαη ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, γλψζεηο, απνξίεο, επηπρηζκέλεο ζηηγκέο, κπζηηθά, ηδέεο, 

λίθεο θιπ. Μφιηο νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο, ην παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζρεκαηίδεηαη ην νκαδηθφ έξγν, ε κειηά ηνπ κνηξάζκαηνο. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 

 

 

  

  

  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5    

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθή ψξα  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμάζθεζε ζηνλ ρεηξηζκφ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο ηελ ήηηα θαη ηελ απψιεηα ζε έλα παηρλίδη κε θνηλσληθά 

απνδεθηνχο ηξφπνπο 

 Ώλαγλψξηζε ηεο ραξάο θαη ηεο απφιαπζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη φρη κφλν ηεο 

λίθεο 

 Ώλαγλψξηζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνπο άιινπο 

 Καηαλφεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απζφξκεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη εληνπηζκφο ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ ιχζεσλ ζε κηα 

θαηάζηαζε ή ζχγθξνπζε, πνπ εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 
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 Ώλάπηπμε ελφο θνηλσληθνχ αηζζήκαηνο επζχλεο θαη θξνληίδαο απέλαληη ζε 

άιινπο 

 Τπέξβαζε ηνπ εγσθεληξηθνχ θαη αηνκηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη πηνζέηεζε ελφο 

πην θνηλσληθνχ θαη ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο 

 Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θηιίαο θαη ησλ ηξφπσλ 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο κηαο θηιηθήο ζρέζεο 

 Βμνηθείσζε κε ηνπο θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ άιισλ 

 Καιχηεξε εμνηθείσζε ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηνλ φζν δπλαηφλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα εηθαζηηθφ έξγν, ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ αμία θαη 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ραξάο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, αλεμάξηεηα 

απφ ηε λίθε 

 Να ζρεκαηίζνπλ θαιχηεξε απηνεηθφλα θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζσπηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ην εηθαζηηθνχ απνηειέζκαηνο 

(κεηάιιην), πνπ ζα ηνπο ππελζπκίδεη ηηο δηδαρέο ηνπ παξακπζηνχ  

 Να δηαζθεδάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηινγήο, φζνλ 

αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

Παξακύζη: «ΓΚΡΡΡΡ! Μηα ηζηνξία γηα ηε θηιία» (Biddulph, 2015) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Ο αξθνχδνο Φξελη είλαη ν πξσηαζιεηήο ηνπ 

δάζνπο. Μέξα-λχρηα πξνπνλείηαη γηα λα είλαη πάληα πξψηνο ζε φια ηα αγσλίζκαηα, 

ρσξίο λα ηνλ λνηάδεη νηηδήπνηε άιιν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θηιία. ηαλ μαθληθά 

φκσο ράλεη ην «ΓΚΡΡΡ», ηνλ ηξνκεξφ βξπρεζκφ ηνπ, πνπ είλαη ην πην κεγάιν ηνπ 

πιενλέθηεκα, αλαθαιχπηεη έλαλ άιινλ θφζκν, ηνλ θφζκν ηεο θηιίαο. ια ηα δψα ηνπ 

δάζνπο ηνλ βνεζάλε λα απνθαιπθζεί ην κπζηήξην ηνπ ρακέλνπ βξπρεζκνχ, πνπ 

θιάπεθε απφ ηνλ κεγάιν ηνπ αληαγσληζηή, ηνλ Μπφξηο, πνπ ήζειε κε ηε λίθε γηα λα 

ηξαβήμεη φιε ηελ πξνζνρή πάλσ ηνπ θαη λα γίλεη πην δεκνθηιήο θαη αγαπεηφο. ια 
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ηα δψα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα ζπληξνθηθφηεηα θαη θηιία θαη γίλνληαη κηα 

αγαπεκέλε παξέα, δίρσο αληαγσληζκνχο.  

1 ζρνιηθή ώξα  

Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση ζεκαίλεη; 

 Ση γίλεηαη ζηελ αξρή-ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 πκθσλείηε κε ηνλ Φξελη; Ώλ είζαη πξψηνο δελ ρξεηάδεζαη θίινπο; 

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηνπ Φξελη; Πψο έλησζε φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 

έραζε ηνλ βξπρεζκφ ηνπ; 

 Πψο απνθαζίδνπλ ηα άιια δψα λα ηνλ βνεζήζνπλ; Γηαηί πηζηεχεηε ην θάλνπλ; 

 Πψο θαηαθέξλεη λα ληθήζεη θαη πάιη ν Φξελη, ρσξίο ηνλ βξπρεζκφ ηνπ; 

 Γηαηί κεηαληψλεη ηειηθά ν Μπφξηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; Πψο ηελ 

δηθαηνινγεί; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Αψζηε έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο ζηελ ηζηνξία 

 Πψο ληψζεηε εζείο φηαλ ληθάηε; Πψο ληψζεηε φηαλ ράλεηε; Έρεηε πιεγψζεη 

πνηέ θάπνηνλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο είηε ζηε κηα είηε ζηελ άιιε πεξίπησζε; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, αθνινπζεί κηα επξχηεξε ζπδήηεζε γηα ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα. 

ηφρνο απηήο ηεο ζπδήηεζεο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα παηδηά φηη ζπκκεηέρνπλ γηα 

λα πεξάζνπλ θαιά, γηα λα αζιεζνχλε, γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο 

θαη λα πεξάζνπλ επράξηζηα ην ρξφλν ηνπο. Ώιεζηλνί ληθεηέο κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ κφλν εθείλνη πνπ παίδνπλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, πνπ ζέβνληαη 

ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο, πνπ απνδέρνληαη ηελ ήηηα ηνπο, πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη 

απιά έλα παηρλίδη, πνπ είλαη ζσζηνί θίινη θιπ. Μεηά απφ απηνχο ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο, αθνινπζεί ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία δεκηνπξγνχλ 

νη καζεηέο ηα «κεηάιιηα ηνπ θαινχ θίινπ θαη παίθηε» απφ ιεπθφ πειφ. Σα κεηάιιηα 

ζρεκαηίδνληαη είηε απφ ηηο έηνηκεο θφξκεο πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά είηε 
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δηακνξθψλνληαη ειεχζεξα θαη δηαθνζκνχληαη κε πεξαηηέξσ ζρέδηα θαηά βνχιεζε 

(ηξππνχιεο, γξακκέο θιπ.). 

2
ε
 ζρνιηθή ώξα εηθαζηηθώλ: 

Σελ 2
ε
 ψξα ησλ εηθαζηηθψλ ρξσκαηίδνληαη κε ηέκπεξεο φια ηα κεηάιιηα θαη 

πεξληέηαη ην θνξδφλη, ψζηε λα είλαη έηνηκα λα θξεκαζηνχλ 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 6   

Γηάξθεηα: 1 ζρνιηθή ψξα  

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βμάζθεζε ζηνλ ρεηξηζκφ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο ηελ ήηηα θαη ηελ απψιεηα ζε έλα παηρλίδη κε θνηλσληθά 

απνδεθηνχο ηξφπνπο 

 Ώλαγλψξηζε ηεο ραξάο θαη ηεο απφιαπζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη φρη κφλν ηεο 

λίθεο 

 Ώλαγλψξηζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνπο άιινπο 

 Καηαλφεζε θαη θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απζφξκεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

 Πξνβιεκαηηζκφο θαη εληνπηζκφο ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ ιχζεσλ ζε κηα 

θαηάζηαζε ή ζχγθξνπζε, πνπ εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 
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 Ώλάπηπμε ελφο θνηλσληθνχ αηζζήκαηνο επζχλεο θαη θξνληίδαο απέλαληη ζε 

άιινπο 

 Τπέξβαζε ηνπ εγσθεληξηθνχ θαη αηνκηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη πηνζέηεζε ελφο 

πην θνηλσληθνχ θαη ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο 

 Καιχηεξε εμνηθείσζε ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηνλ φζν δπλαηφλ θαιχηεξν 

έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρέδην δξάζεο ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ 

φηαλ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ θαηάιιειε 

ζπκπεξηθνξά ζε κηα λίθε-ήηηα (νκαδηθή ή αηνκηθή) 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηελ πινθή 

ηνπ παξακπζηνχ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ θνηλσληθά αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε έλα παηρλίδη ή κηα δξαζηεξηφηεηα 

 Να ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζπιινγηθφ εηθαζηηθφ έξγν, ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ 

αμία θαη ζεκαληηθφηεηα ηεο ραξάο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε λίθε 

Παξακύζη: «Μηα άιιε θνξά ζα ληθήζεηο εζχ!» (Παπαγηάλλε, 2013) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Ο Άξεο θαη ν Πέηξνο, ηα δπν αδέξθηα, πνιεκάλε 

φιε ηε κέξα, πξνζπαζψληαο λα θεξδίζεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Ο Άξεο έξρεηαη πάληα 

πξψηνο θαη ν Πέηξνο αλαξσηηέηαη απνγνεηεπκέλνο πφηε ζα έξζεη ε δηθή ηνπ ζεηξά λα 

θσλάμεη «ε πέξαζα!». Δ κεηέξα ηνπο θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ε αιεζηλή δσή είλαη γεκάηε ραξέο θαη ιχπεο, λίθεο θαη ήηηεο. «Μηα 

άιιε κέξα ζα ληθήζεηο εζχ, Πέηξν» είλαη κηα απφ ηηο ππελζπκίζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε. ζπνπ κηα κέξα, έλα αηχρεκα ζην παηρλίδη ησλ αγνξηψλ, ηνπο 

δηδάζθεη φηη πξάγκαηη δελ έρεη ζεκαζία πνηνο θεξδίδεη, αιιά πνηνο μεπεξλάεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

1 ζρνιηθή ώξα  

Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση ζεκαίλεη; Γίλεηαη λα θεξδίδεη πάληα ν 

ίδηνο; 
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 Ση γίλεηαη ζηελ αξρή-ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 Πψο ζαο θαίλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Άξε φηαλ ληθάεη; Βζείο πψο 

ζπκπεξηθέξεζηε ζηνπο άιινπο φηαλ ληθάηε; 

 Πνηνο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ Πέηξνπ; Έρεηε ληψζεη πνηέ έηζη; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 

 Ση έγηλε ηειηθά θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηα αγφξηα φηη δελ έρεη θαη ηφζν κεγάιε 

ζεκαζία πνηνο ληθάεη; 

 Αψζηε έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο ζηελ ηζηνξία 

 Πψο ληψζεηε εζείο φηαλ ληθάηε; Πψο ληψζεηε φηαλ ράλεηε; Έρεηε πιεγψζεη 

πνηέ θάπνηνλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο είηε ζηε κηα είηε ζηελ άιιε πεξίπησζε; 

 Ση κπνξεί λα πεη ή λα ζθεθηεί έλαο ληθεηήο, ρσξίο λα πιεγψλεη ηνπο άιινπο; 

 Ση κπνξεί λα πεη ή λα ζθεθηεί έλαο εηηεκέλνο, ρσξίο λα πιεγψλεη ηνπο 

άιινπο; 

 Ση κπνξεί θάλεη έλαο ληθεηήο, ρσξίο λα πιεγψλεη ηνπο άιινπο; 

 Ση κπνξεί λα θάλεη έλαο εηηεκέλνο, ρσξίο λα πιεγψλεη ηνπο άιινπο; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξακπζηνχ, αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηνπ νκαδηθνχ ζρεδίνπ 

δξάζεο ησλ καζεηψλ. ε απηφ, ππάξρνπλ αλαηξνθνδνηήζεηο γηα ην πψο κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ ηα παηδηά κηα νκαδηθή ή αηνκηθή ήηηα, ηη κπνξνχλ λα πνπλ ή λα ζθεθηνχλ 

(π.ρ. «είλαη κφλν έλα παηρλίδη», «κηα άιιε θνξά ζα ληθήζσ εγψ», «παίδνπκε γηα λα 

πεξάζνπκε θαιά/ γηα λα γίλνπκε θαιχηεξνη» θιπ.) θαη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ (π.ρ. 

θάλνπκε θφιια πέληε, δίλνπκε ην ρέξη καο, θάλνπκε νκαδηθή αγθαιηά θιπ.). Γηα λα 

γίλεη αθφκα πην βησκαηηθή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ηα παηδηά ζε δπν 

νκάδεο θαη λα εμαζθνχληαη ελαιιάμ (κηα σο ρακέλνη κηα σο ληθεηέο) ζηελ 

αλακελφκελε απφ απηνχο ζπκπεξηθνξά.  
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 

 

 

  

  

  

 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 4: Απηναληίιεςε θαη απηνεηθόλα 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Ώλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφςεσλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ελζηεξληζκφο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Ώλάπηπμε ή ελίζρπζε κηαο ζεηηθή απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο 

 Βλίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπο, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηηεπγκάησλ, 

αξεζθεηψλ θαη κειινληηθψλ επηζπκηψλ 
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Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να απειεπζεξσζνχλ απφ δεζκεχζεηο θαη αλαζηνιέο θαη λα πεηξακαηηζηνχλ 

ελεξγά, εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνλνκία ηνπο 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ βηβιίνπ 

 Να πεηξακαηηζηνχλ κε ηε ρξήζε πξσηφηππσλ πιηθψλ θαη λα ληψζνπλ 

απηνπεπνίζεζε γηα ηελ απηφλνκε δεκηνπξγία ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ (πνληηθν-

λπρηεξίδα απφ θνπθνπλάξη) 

Παξακύζη: «Βγψ ν απίζαλνο» (Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, 2014a) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Σν πνληηθάθη, ν Πίπεο, μέξεηο ηη ζέιεη λα γίλεη 

φηαλ κεγαιψζεη, έλα πνληίθη ηνπ νπξαλνχ, κηα λπρηεξίδα δειαδή! ηαλ φκσο 

γλσξίδεη ηε Νεθηαξία, κηα αιεζηλή λπρηεξίδα, ζπλεηδεηνπνηεί φηη απηφ δελ είλαη ε 

πξαγκαηηθή ηνπ επηζπκία, θαζψο κφλν λα πεηάεη ζέιεη θαη ηίπνηε άιιν απφ ηε δσή 

κηαο λπρηεξίδαο. ηαδηαθά, αλαγλσξίδεη φηη ην λα αγαπάο θαη λα απνδέρεζαη ηνλ 

εαπηφ ζνπ, γη‟ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, είλαη φκσο 

απηφ πνπ έρνπκε φινη αλάγθε θαη πνπ καο θάλεη «απίζαλνπο».  

1
ε
 ζρνιηθή ώξα 

Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Ση ζεκαίλεη «απίζαλφο»; 

 Πνην δψν απεηθνλίδεηαη ζην εμψθπιιν;  

 Πνην ήηαλ ην πξφβιεκα ηνπ Πίπε; Πψο επηρείξεζε λα γίλεη λπρηεξίδα; Σα 

θαηάθεξε; 

 Με πνηνλ ηξφπν θαηφξζσζε ηειηθά λα πεηάμεη; 

 Ο Πίπεο απφιαπζε ηειηθά ηελ εκπεηξία ηνπ σο λπρηεξίδα; αο έρεη ηχρεη πνηέ 

λα ζέιεηε θάηη πνιχ θαη λα απνγνεηεπηείηε φηαλ ηειηθά ην θαηαθέξαηε/ 

απνθηήζαηε;  

 Μεηά ηελ πεξηπέηεηά ηνπ απνδέρηεθε επηηφπνπ φηη είλαη πνληίθη; 

 Πψο έλησζαλ νη ήξσεο ζε θάζε ζεκείν ηεο ηζηνξίαο (ε εθπαηδεπηηθφο 

μεθπιιίδεη μαλά ην βηβιίν θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα); 
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 ηνλ Πίπε αξέζεη ην ηπξί, ελψ ζηελ Νεθηαξία ηα έληνκα. Βζάο πνην είλαη ην 

αγαπεκέλν ζαο θαγεηφ; Ώξέζνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα ζε φινπο; Γηαηί ζε 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο αξέζνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα;  

 Θέιαηε πνηέ λα κνηάζεηε ζε θάπνηνλ άιινλ; 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ, γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ. ηφρνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο πφζν 

δηαθνξεηηθνί θαη κνλαδηθνί είκαζηε. Αελ έρεη λφεκα λα πξνζπαζνχκε λα γίλνπκε θάηη 

πνπ δελ είκαζηε (φπσο ην πνληίθη πνπ ήζειε λα γίλεη λπρηεξίδα), γηαηί είκαζηε 

ηέιεηνη, φπσο είκαζηε. Άιιν λα πξνζπαζνχκε λα πεηχρνπκε έλα ζηφρν θαη λα 

γηλφκαζηε θαιχηεξνη θαη άιιν λα επηδηψθνπκε λα αιιάμνπκε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. 

ινη δηαθέξνπκε, καο αξέζνπλ θαη είκαζηε θαινί δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη ζέηνπκε 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνο/επηζπκίεο γηα ην κέιινλ. ιεο φκσο νη απφςεηο είλαη 

απνδεθηέο θαη ζεβαζηέο, δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο, απιά 

δηαθνξεηηθέο. Γη‟ απηφ, αθνινπζεί ην θχιιν εξγαζίαο, βαζηζκέλν ζην παξακχζη πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ησλ καζεηψλ, γηα εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ «μερσξηζηνχο» θαη γηα φζα ζέινπλ λα 

πεηχρνπλ ζην κέιινλ. 
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2
ε
 ζρνιηθή ώξα (εηθαζηηθώλ) 

Δ δεχηεξε ζρνιηθή ψξα, αθηεξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ ήξσα ηνπ παξακπζηνχ. Οη 

καζεηέο δεκηνπξγνχλ δειαδή κε θνπθνπλάξηα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη ίδηνη ζε 

πξνεγνχκελε ζρνιηθή εθδξνκή, έλα πνληίθη θαη ηνπ πξνζζέηνπλ θηεξά θαη θνξδφληα, 

ψζηε λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ πνληηθνλπρηεξίδα. Μφιηο νινθιεξσζνχλ φια ηα έξγα, 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε, αθνχ δψζεη ν θάζε καζεηήο έλα φλνκα ζην δψν ηνπ. Σελ 

ψξα ηεο παξνπζίαζεο αλαθέξνπλ νη καζεηέο «Υαίξνκαη πνπ είκαη εγψ, γηαηί…» θαη 

κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ θάπνηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε ηνπ εαπηνχ ηνπο είηε ηεο 

πνληηθνλπρηεξίδαο πνπ έθηηαμαλ, αλ δελ επηζπκνχλ λα κνηξαζηνχλ θάηη γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο κε ηελ νκάδα. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 

 

 

  

  

  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2   

Γηάξθεηα: 1 ζρνιηθή ψξα 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Ώλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφςεσλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ελζηεξληζκφο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Ώλάπηπμε ή ελίζρπζε κηαο ζεηηθή απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο 

 Βλίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπο, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηηεπγκάησλ, 

αξεζθεηψλ θαη κειινληηθψλ επηζπκηψλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο ηηο δηδαρέο ηνπ βηβιίνπ 
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 Να θάλνπλ κηα ελδνζθφπεζε θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία, 

αλαινγηδφκελνη γηα εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ αγαπνχλ θαη είλαη ζεκαληηθά γη‟ 

απηνχο 

Παξακύζη: «Πφζν κ‟ αξέζεη ν εαπηφο κνπ» (Μνξφλη, 2011) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:   Τπάξρνπλ ηφζα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ζνπ 

αξέζνπλ ζηνλ εαπηφ ζνπ. Ώπφ ην ρακφγειφ ζνπ κέρξη ηα φλεηξά ζνπ γηα ην κέιινλ! 

Έηζη θαη ην θνπλειάθη ηεο ηζηνξίαο, αλαγλσξίδεη πφζα πξάγκαηα ηνπ αξέζνπλ ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ζπλεηδεηνπνηεί φηη αλ αγαπάο ηνλ εαπηφ ζνπ, κπνξείο λα αγαπήζεηο θαη 

ηνπο άιινπο. 

1 ζρνιηθή ώξα 

Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο;  

 Ση πξάγκαηα αξέζνπλ ζην θνπλειάθη ζηνλ εαπηφ ηνπ; 

 Σα αλαγλσξίδεη κφλν ηνπ ή ρξεηάδεηαη θαη ηε βνήζεηα ησλ άιισλ; 

 Βζάο πνηα πξάγκαηα ζαο αξέζνπλ ζηνλ εαπηφ ζαο; 

 Θέιαηε πνηέ λα είζηε θάπνηνο άιινο; Γηαηί; 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ, γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ. ηφρνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο πφζν 

δηαθνξεηηθνί θαη κνλαδηθνί είκαζηε. Παξά ηελ χπαξμε πνιιψλ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη δηαθνξψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα 

παηδηά φηη δελ ππάξρεη θαιχηεξνο ή αλψηεξνο αλάκεζά ηνπο, φινη είλαη ηζάμηνη θαη 

απιά δηαθνξεηηθνί. Γη‟ απηφ, αθνινπζεί ην θχιιν εξγαζίαο, βαζηζκέλν ζην παξακχζη 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ησλ καζεηψλ, γηα εθείλα ηα πξνζσπηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ κνλαδηθνχο θαη γηα φζα ζέινπλ λα 

πεηχρνπλ ζην κέιινλ. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 

 

 

  

  

  

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3   

Γηάξθεηα: 2 ζρνιηθέο ψξεο 

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βληνπηζκφο ησλ μερσξηζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θάλνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν 

κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν 

 Ώλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφςεσλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ελζηεξληζκφο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Ώλάπηπμε ή ελίζρπζε κηαο ζεηηθή απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο 

 Βλίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπο, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηηεπγκάησλ, 

αξεζθεηψλ θαη κειινληηθψλ επηζπκηψλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο ηηο δηδαρέο ηνπ βηβιίνπ 
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 Να βξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

κνλαδηθνχο 

 Να θάλνπλ κηα ελδνζθφπεζε θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία, 

αλαινγηδφκελνη γηα εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ αγαπνχλ θαη είλαη ζεκαληηθά γη‟ 

απηνχο 

Παξακύζη: «Έλαο γηα φινπο θαη φινη γηα έλαλ» (ΐέληγθεξ, & Θάξιεη, 2013) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:  Ο Μαμ ην πνληηθάθη έρεη γελλεζεί κε ην έλα πφδη 

ηνπ κεγαιχηεξν απφ ην άιιν. Γη‟ απηφλ ην ιφγν πνιιέο θνξέο παξαπαηάεη θαη πέθηεη 

θάησ. Ώπνθαζίδεη φκσο λα θχγεη απφ ηε θσιηά ηνπ γηα λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν, 

έρνληαο πάληα ζην κπαιφ ηνπ ηε ζπκβνπιή ηεο κακάο ηνπ, πνπ ηνλ ελζάξξπλε λα 

αθνινπζεί πάληα ηα φλεηξά ηνπ, θαη λα κελ μερλάεη πνηέ πσο είλαη μερσξηζηφο. Ο 

Μαμ γίλεηαη θίινο κε ηνλ Φξέληπ, ην βαηξάρη, πνπ δελ αθνχεη θαζφινπ θαιά, αιιά 

ρνξνπεδάεη ηφζν ςειά, πνπ θαλέλαο δελ ηνλ θηάλεη θαη ηε Μφιπ ηελ 

ηπθινπνληηθίλα, πνπ δελ βιέπεη θαζφινπ θαιά, αιιά έρεη κηα απίζαλε φζθξεζε. Κη 

νη ηξεηο καδί ζπλαληνχλ ηνλ Σέξπ ην ζθαληδφρνηξν, πνπ είλαη ηφζν ληξνπαιφο θαη 

θνβηζκέλνο, πνπ αξλείηαη λα θνπλεζεί απφ ηε ζέζε ηνπ. χληνλα θαηαθέξλνπλ νη 

ηξεηο θίινη λα βξνπλ ην ράξηζκα ηνπ ζθαληδφρνηξνπ θαη λα ηνλ θάλνπλ θίιν ηνπο, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζπληξνθηθφηεηα θαη γηα ηα ζαχκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη θαλείο 

φηαλ εξγάδεηαη νκαδηθά, φπσο θαη ηε κνλαδηθφηεηα φισλ. 

1
ε
 -2

ε
 ζρνιηθή ώξα 

Ώλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο;  

 Πνηα δπζθνιία αληηκεηψπηδε θάζε δσάθη ηεο ηζηνξίαο; ε ηη μερψξηδε; 

 Καηάθεξαλ λα βξνπλ κηα ζεηηθή δεμηφηεηα θαη ηνπ ζθαληδφρνηξνπ; Τπάξρεη 

θάπνηνο πνπ δελ είλαη θαιφο ζε ηίπνηα; 

 Καηάθεξαλ φια ηα δψα λα αλαγλσξίζνπλ κφλα ηα ζεηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ή ρξεηάζηεθε θαη ε βνήζεηα ηεο νκάδαο; 

 Ώλαθέξεηαη έλα ζεηηθφ θαη έλα αξλεηηθφ ζαο ραξαθηεξηζηηθφ. Τπάξρεη 

άλζξσπνο πνπ έρεη κφλν ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά;  

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ, γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ. ηφρνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο πφζν 
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δηαθνξεηηθνί θαη κνλαδηθνί είκαζηε θαη φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ηηο ζεηηθέο ηνπο 

πιεπξέο θαη δεμηφηεηεο, φπσο θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο, θαζψο θαλείο δελ είλαη 

ηέιεηνο θαη αιάλζαζηνο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ελφο εηθαζηηθνχ 

έξγνπ πνπ λα αλαδεηθλχεη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο καο θαη ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα καο (είκαη θαιφο/ε ζε.., αγαπεκέλα πξφζσπα.., κνπ αξέζεη λα θάλσ.., πνχ 

δσ, αγαπεκέλν θαγεηφ, αγαπεκέλν ληχζηκν, αγαπεκέλν κάζεκα, αγαπεκέλεο 

δηαθνπέο, αγαπεκέλε ηαηλία, φλεηξα ), ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ φηη παξά ηελ χπαξμε 

πνιιψλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη δηαθνξψλ, δελ ππάξρεη θαιχηεξνο ή 

αλψηεξνο αλάκεζά ηνπο, φινη είλαη ηζάμηνη θαη απιά δηαθνξεηηθνί. ε απηφ, 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα αζπξφκαπξε θσηνγξαθία ησλ καζεηψλ θαη ζην ζπλλεθάθη ηεο 

ζθέςεο ηνπο δσγξαθίδνπλ φια ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ 

ηνπο. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 

 

 

  

  

  

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4   

Γηάξθεηα: 3 ζρνιηθέο ψξεο   

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βληνπηζκφο ησλ μερσξηζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θάλνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν 

κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν 

 Ώλαγλψξηζε εθείλσλ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ ηνπο θάλνπλ 

επηπρηζκέλνπο 

 Ώλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ελζηεξληζκφο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Ώλάπηπμε ή ελίζρπζε κηαο ζεηηθή απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο 

 Βλίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπο, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηηεπγκάησλ, 

αξεζθεηψλ θαη κειινληηθψλ επηζπκηψλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
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 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο ηηο δηδαρέο ηνπ παξακπζηνχ πεξί εζσηεξηθήο επηπρίαο θαη ηχρεο 

 Να βξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

κνλαδηθνχο 

 Να θάλνπλ κηα ελδνζθφπεζε θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία, 

αλαινγηδφκελνη γηα εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ εχρνληαη γηα ην κέιινλ ηνπο θαη 

είλαη ζεκαληηθά γη‟ απηνχο 

Παξακύζη: «Οη επρνχιεδεο» (Disney, 2016) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ:  Μεηά κηα εηζβνιή ησλ Μπέξγθελ ζην ρσξηφ ησλ 

Βπρνχιεδσλ, ε Πφπε, ν πην ραξνχκελνο Βπρνχιεο θαη ν γθξηληάξεο Κισλάξεο 

μεθηλνχλ έλα ηαμίδη κε ζηφρν ηελ δηάζσζε ησλ θίισλ ηνπο. Δ απνζηνιή ηνπο είλαη 

γεκάηε πεξηπέηεηα θαη αλαηξνπέο, θαζψο νη δχν αηαίξηαζηνη ζχληξνθνη πξνζπαζνχλ 

λα αλερηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ αξθεηά, ψζηε λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο, θη έηζη ζα 

κάζνπλ πνιιά γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο, φπσο θαη ην ηη κπνξεί λα θάλνπλ 

θάπνηνη γηα λα ηελ απνθηήζνπλ. 

1
ε
 -3

ε
 ζρνιηθή ώξα 

Παξαθνινχζεζε παηδηθήο ηαηλίαο θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο;  

 Πνηνη ήηαλ νη βαζηθνί ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ; 

 Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ νη δπν επρνχιεδεο ηεο ηζηνξίαο;  

 Γηαηί φινη νη Μπέξγθελ πίζηεπαλ φηη ζα γίλνπλ επηπρηζκέλνη αλ έηξσγαλ ηνπο 

επρνχιεδεο; 

 Καηάθεξαλ ζην ηέινο λα βξνπλ φινη ηελ επηπρία ηνπο; Με πνηνλ ηξφπν;  

 Βζάο ηη ζαο θάλεη επηπρηζκέλνπο; Πνηα πξφζσπα; Πνηα πξάγκαηα;  

Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ παξακπζηνχ, αθνινπζεί  ε εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ νπνία νη καζεηέο απνηππψλνπλ θάηη, πνπ θάλεη ηνπο ίδηνπο επηπρηζκέλνπο. 

Σνλίδνπκε φηη δελ θάλνπλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηα ίδηα πξάγκαηα/ άλζξσπνη 

επηπρηζκέλνπο θαη φηη δελ ππάξρεη ζσζηή ε ιάζνο απάληεζε. Βπίζεο θάλνπλ κηα 

επρή γηα ην κέιινλ, ψζηε λα αλαινγηζηνχλ ηη είλαη απηφ πνπ πηζαλφλ λα ηνπο θάλεη 

επηπρηζκέλνπο ζην κέιινλ. 
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Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 
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Γξαζηεξηόηεηα 5   

Γηάξθεηα: 3 ζρνιηθέο ψξεο   

Βαζηθνί ηόρνη Γξαζηεξηνηήησλ: 

 Βληνπηζκφο ησλ μερσξηζηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θάλνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν 

κνλαδηθφ θαη ηδηαίηεξν 

 Ώλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο επίηεπμεο ζεκαληηθψλ ζηφρσλ, παξά ηελ 

χπαξμε αδπλακηψλ (π.ρ. κεγέζνπο, ειηθίαο θιπ) 

 Ώλάδεημε ηεο αμίαο θαη ηεο δχλακεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Ώλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφςεσλ 

 Ώλαγλψξηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη 

ελζηεξληζκφο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Ώλάπηπμε ή ελίζρπζε κηαο ζεηηθή απηνεηθφλαο θαη απηνεθηίκεζεο 

 Βλίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπο, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηηεπγκάησλ, 

αξεζθεηψλ θαη κειινληηθψλ επηζπκηψλ 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Δηθαζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίζνπλ φηη φινη έρνπλ ηελ αμία ηνπο, κε κνλαδηθέο θαη μερσξηζηέο 

ηθαλφηεηεο, πνπ δελ πξέπεη λα ππνηηκνχληαη απφ ηνπο άιινπο 

 Να ελζσκαηψζνπλ βησκαηηθά κέζσ ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ νκαδηθνχ 

έξγνπ ηηο δηδαρέο ηνπ βηβιίνπ, πεξί ζπλεξγαζίαο θαη εζσηεξηθήο δχλακεο 

 Να βξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

κνλαδηθνχο 

 Να θάλνπλ κηα ελδνζθφπεζε θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε απηνγλσζία, 

αλαινγηδφκελνη γηα εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ αγαπνχλ θαη είλαη ζεκαληηθά γη‟ 

απηνχο 

Δπηκέξνπο ηόρνη ησλ Θεαηξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 Να αλαγλσξίζνπλ βησκαηηθά ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο θηιίαο, ηεο 

αιιεινβνήζεηαο, ηνπ κνηξάζκαηνο θαη ηεο επγελήο άκηιιαο  

 Να επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ παηρληδηψλ ξφισλ θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηερληθέο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο 
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 Να αλαπηχμνπλ έλα αίζζεκα επζχλεο σο πξνο ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ν θαζέλαο έρεη ην ξφιν ηνπ ζε απηέο 

 Να εληζρπζεί ε ελζπλαίζζεζεησλ καζεηψλ θαη ε βησκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξψσλ θαη 

θαη‟επέθηαζε ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο ζέζεηο 

 Να εθθξαζηνχλ, αιιά θαη παξάιιεια λα εμαζθεζνχλ ζηελ απηνξξχζκηζε, 

κέζσ ηεο αθνινπζίαο ελφο θνηλνχ ζελαξίνπ, ζην νπνίν ν θαζέλαο έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξφιν θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ 

 Δ εμαζθεζεί ε απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ-ζεαηψλ, φπσο 

θαη ε ππνκνλή θαη αλακνλή ηεο ζεηξάο ηνπο 

 Να ελζσκαηψζνπλ θαιχηεξα ηηο αμίεο ηνπ παξακπζηνχ κέζσ ηεο βίσζήο ηνπο 

απφ ηελ αλαπαξάζηαζε 

Παξακύζη: «Δ ζθάια ηεο αγάπεο» (Σζνξψλε-Γεσξγηάδε, 2014b) 

ύληνκε Πεξίιεςε Παξακπζηνύ: Ώλ ην αζηέξη, πνπ έραζε ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη 

έπεζε κέζα ζηε δνχγθια, δελ επέζηξεθε γξήγνξα ζηνλ νπξαλφ, ζα έραλε ηε ιάκςε 

ηνπ κηα γηα πάληα. Έηζη, ηα δψα πξνζπάζεζαλ κε ρίιηνπο ηξφπνπο λα ην γπξίζνπλ 

πίζσ, αδίθσο φκσο. Χζηφζν, φ,ηη δελ θαηάθεξε ε δχλακε ηνπ ιηνληαξηνχ, ην χςνο ηεο 

θακεινπάξδαιεο θαη ε επθηλεζία ηεο κατκνχο, ην θαηφξζσζε ην κηθξνζθνπηθφ 

κπξκεγθάθη, απνδεηθλχνληαο ζηνπο -απφ ηε θχζε ηνπο- ηθαλνχο θαη δπλαηνχο πσο ε 

ζπλεξγαζία θάλεη ηα αδχλαηα δπλαηά θαη ηα ηαπεηλά κπξκεγθάθηα… ζνχπεξ ήξσεο! 

Τπάξρνπλ πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο ινηπφλ πνπ εχθνια αληηκεησπίδνπκε κφλνη, ηα 

«ζαχκαηα» φκσο γίλνληαη απφ νκάδεο, απφ παξέεο, απφ ζπλεξγαζίεο. 

1
ε
 ζρνιηθή ώξα 

Ώλάγλσζε ηνπ πξψηνπ παξακπζηνχ θαη ε ζπδήηεζε: 

 Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; Πψο θαληάδεζηε εζείο ηελ ζθάια ηεο 

αγάπεο; 

 Πνηα δπζθνιία αληηκεηψπηδε ην αζηεξάθη ηεο ηζηνξία;  

 Με πνηνλ ηξφπν πξνζθέξζεθε ην θάζε δσάθη λα βνεζήζεη; Σα θαηάθεξε 

θάπνην; Με πνηνλ ηξφπν; 
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 Πψο αηζζάλεηαη ην κπξκήγθη φηαλ δελ δίλνπλ ζεκαζία ζηα ιεγφκελά ηνπ θαη 

ην ππνηηκνχλ; Πψο αηζζάλεζηε εζείο φηαλ ζε κηα παξέα (εληφο ή εθηφο 

ζρνιείν) είζηε νη πην κηθξνί ζε ειηθία; 

 Με πνην δψν ζα ζαο άξεζε λα κνηάζεηε; Γηαηί; 

 πγθξίλεηε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζειίδαο. Γηαηί 

πηζηεχεηε φηη ηα παηδηά θνηκνχληαη πιένλ αγθαιηαζκέλα; 

 Έηπρε λα ζαο βνεζήζεη εζάο θάπνηνο/ θάπνηνη φηαλ είραηε βξεζεί ζε δχζθνιε 

ζέζε; Ώληίζηνηρα, εζείο έρεηε βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ έρεη ρξεηαζηεί ηε 

βνήζεηά ζαο; 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ, γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ελφο νκαδηθνχ 

εηθαζηηθνχ έξγνπ, πνπ λα αλαδεηθλχεη ηα μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, 

γηα ηα νπνία αηζζάλνληαη πεξήθαλνη. Έηζη, ηνπο κνηξάδνληαη πνιχρξσκα αζηέξηα, 

ζηα νπνία επηιέγνπλ θαη αλαγξάθνπλ πνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνπο θαζηζηά 

έλα απφ ηα αζηέξηα ηεο ηάμεο. 

 

2
ε
 ζρνιηθή ώξα (εηθαζηηθώλ) 
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Δ δεχηεξε ζρνιηθή ψξα ησλ εηθαζηηθψλ, αθηεξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία ησλ καζθψλ, 

γηα ηελ κειινληηθή βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ. Οη καζεηέο 

ελεκεξψλνληαη γηα ην ζθνπφ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ καζθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα επηιέμνπλ ην δψν πνπ ζέινπλ λα ππνδπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, φρη απηφ 

πνπ πξνηηκνχλ γεληθφηεξα απφ ην δσηθφ βαζίιεην. Οη κάζθεο δεκηνπξγνχληαη απφ 

ράξηηλα πηάηα θαη ραξηφληα, γηα ηε δηακφξθσζε φισλ ησλ κειψλ ησλ δψσλ (π.ρ. 

απηηψλ, θεξαίσλ) θαη ρξσκαηίδνληαη κε ηέκπεξεο. 

 

3
ε
 ζρνιηθή ώξα (ζεαηξηθήο αγσγήο) 

Σελ ψξα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο γίλεηαη κηα βησκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

παξακπζηνχ. Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα αλαθαιέζνπλ επθνιφηεξα ην ζελάξην 

θαη ηα ιφγηα ηνπο, μεθπιιίδεηαη πξψηα θαη πάιη ην παξακχζη θαη ηνλίδνληαη ηα 

ιεγφκελα ηνπ θάζε δψνπ. Δ ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ παξακπζηνχ, γίλεηαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο, θαζψο ζπκκεηέρνπλ φια ηα κπξκήγθηα, αιιά κφλν έλα 

απφ ηα άιια δψα ζε θάζε αλαπαξάζηαζε.  



ειίδα 370 απφ 376 

 

Σειηθή αμηνιόγεζε (παξακπζηνύ-δξαζηεξηνηήησλλ): 
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Παξάξηεκα ΕΕ 

Κιείδα Παξαηήξεζεο 

Ηκεξνκελία πκπιήξσζεο: 

Καηάινγνο κε εμεηαδόκελα ζηνηρεία πκπεξηθνξάο Μαζεηώλ 

0= Γελ ηζρύεη   1=Ιζρύεη θάπσο     2=Ιζρύεη πνιύ ή πνιύ ζπρλά 

1. Οη καζεηέο αθνχλε πξνζεθηηθά ην παξακχζη;  0 1 2 

ρφιηα: 

 

2. πκκεηέρνπλ επράξηζηα θαη πξφζπκα ζηε 

ζπδήηεζε; 

0 1 2 

ρφιηα: 

 

3. πκκεηέρνπλ επράξηζηα θαη πξφζπκα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο; 

0 1 2 

ρφιηα: 

 

4. πλεξγάδνληαη θαηάιιεια ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

0 1 2 

ρφιηα: 

 

5.  Τπάξρνπλ καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη 

επηπξφζζεηε αλαηξνθνδφηεζε θαη ελζάξξπλζε 

θαηά ηελ έλαξμε ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 

0 1 2 

ρφιηα: 

 

6. Αεκηνπξγεί θάπνηνο καζεηήο έληαζε ή 

αλαζηάησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο; 

0 1 2 
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*ηα ζρφιηα πεξηγξάςηε ηηο δπζθνιίεο θαη παξεθθιίζεηο π.ρ. Πνην παηδί θαη ππφ πνηεο 

ζπλζήθεο δπζθνιεχηεθε ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ.  

 

 

ρφιηα: 

 

7. Οη καζεηέο αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ 

απφ θνηλνχ νξηζηεί; 

0 1 2 

ρφιηα: 

 

8. πκπεξηθέξεηαη θάπνην παηδί αθαηάιιεια ή 

παξνξκεηηθά; 

0 1 2 

ρφιηα: 
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Κιείδα Διεύζεξεο Καηαγξαθήο                         Ηκεξνκελία: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Παξάξηεκα ΕΕΕ 

πλέληεπμε  

1. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε γεληθφηεξα ην θιίκα ηεο ηάμεο ζηελ παξνχζα ζηηγκή; 

2. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ ζην δηάιεηκκα;  

3. Τπάξρνπλ καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζρνιείν θαη 

ηεο ηάμεο; 

4. Τπάξρνπλ καζεηέο πνπ είλαη πνιχ ζπλεζηαικέλνη ή θιεηζηνί ζηνλ εαπηφ ηνπο; 

5. Έρεηε εληνπίζεη θάπνην καζεηή, πνπ λα αμηνινγείηε φηη έρεη ηδηαίηεξα ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε; 

6. Θεσξείηε φηη φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θηιηθή επαθή κέζα 

ζηελ ηάμε; Ώλ φρη, πνπ ην απνδίδεηαη; 

7. Έρεηε παξαηεξήζεη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο; Ώλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν 

επηιχνληαη; 

8. Έρεηε δνπιέςεη νκαδηθά κέζα ζηελ ηάμε; Τπάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπλεξγαζία 

ησλ καζεηψλ; 

9. Σα παηδηά ηεο ηάμεο αλαγλσξίδνπλ θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο φπνηε ρξεηαζηεί ή ηνπο δεηεζεί; 

10. Έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή ελζπλαίζζεζε; Ώληηιακβάλνληαη ηε ζέζε ησλ άιισλ 

αηφκσλ; 

11. αο αλεζπρεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή; 

12. Έρεηε παξαηεξήζεη θάπνηεο αθξαίεο δπζιεηηνπξγηθέο, επηζεηηθέο ή 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ θάπνηνπο καζεηέο; 

13. Έρεηε παξαηεξήζεη θάπνηεο έληνλεο δηαζπαζηηθέο ή παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

απφ θάπνηνπο καζεηέο; 
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14. Τπάξρεη γεληθφηεξα ζεβαζκφο θαη απνδνρή πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα κέζα ζηελ 

ηάμε; 

 

Παξάξηεκα ΕV 
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