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Ειςαγωγι 
 

Το ςυγκεκριμζνο πόνθμα αφορά το «Ρρόγραμμα Ρροαγωγισ τθσ Ψυχικισ 

Υγείασ και τθσ Μάκθςθσ: Κοινωνικι και Συναιςκθματικι Αγωγι ςτο Σχολείο», 

περιλαμβάνει παρζμβαςθ και χαρακτθρίηεται από οριςμζνα κφρια ςτοιχεία. Κάποια 

από τα ςτοιχεία αυτά είναι θ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ του προγράμματοσ με βάςθ 

τθ ςφγχρονθ διεκνι και ελλθνικι βιβλιογραφία, θ αναγνϊριςθ τθσ αναγκαιότθτασ 

για ευαιςκθτοποίθςθ του ςυνόλου του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου, θ 

ζμφαςθ ςε κζματα τα οποία άπτονται τθσ κακθμερινισ ηωισ των μακθτϊν μζςα 

από ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και ςυηιτθςθ κακϊσ και θ αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτάσ του. 

Ειδικότερα, θ εργαςία αποτελείται από τρία μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ, 

περιλαμβάνεται το  κεωρθτικό υπόβακρο, ο ςτόχοσ κακϊσ και τα τμιματα του 

Ρρογράμματοσ, ενϊ, ςτο δεφτερο μζροσ, περιγράφεται θ διεξαγωγι του μζςα από 

τθν αναλυτικι καταγραφι των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιικθκαν. Τζλοσ, κα 

ςυμπεριλθφκοφν τα ςυμπεράςματα από τθν παρζμβαςθ, ςφμφωνα με το 

κεωρθτικό πλαίςιο, κακϊσ και προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του εν λόγω 

προγράμματοσ, ςτο μζλλον. 

 

Θεωρθτικό πλαίςιο 

Στισ μζρεσ μασ, παραιτείται ραγδαία αφξθςθ των προβλθμάτων ψυχικισ 

υγείασ και ςχολικισ προςαρμογισ παιδιϊν και εφιβων ςε διεκνζσ επίπεδο. Η 

βαςικι αιτία είναι θ ελλιπισ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ τθσ πλειοψθφίασ των 

μακθτϊν με προβλιματα ςυμπεριφοράσ, ενϊ κεωρείται απαραίτθτθ θ εφαρμογι 

παρεμβάςεων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν αυτϊν ςτο ςχολικό πλαίςιο (Rutter & 

Smith, 1995; Saxe, Cross & Silverman, 1988; Χατηθχριςτου, 2004α). 

Ειδικότερα, αναφορικά με τθν ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, 

ψυχολογικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται κυρίωσ ςε δθμόςια ειδικά 

ςχολεία και ςε οριςμζνα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια. Επίςθσ, τα τελευταία χρόνια, 

ζχουν κεςμοκετθκεί και λειτουργοφν τα Κζντρα Διάγνωςθσ, Αξιολόγθςθσ και 

Υποςτιριξθσ (ΚΔΑΥ) με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν διάγνωςθσ, αξιολόγθςθσ και 
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υποςτιριξθσ κυρίωσ ςτουσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κακϊσ και 

υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν και γονζων. Ωςτόςο, θ αναγκαιότθτα τθσ 

επζκταςθσ τθσ παροχισ ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν ςτο ςφνολο του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ ενιςχφεται και από τα αποτελζςματα ςχετικϊν ερευνϊν που ζχουν 

διεξαχκεί ςε ελλθνικά ςχολεία με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενίςχυςθ 

μακθτϊν, γονζων και εκπαιδευτικϊν με τθν παροχι ςχολικϊν ψυχολογικϊν 

υπθρεςιϊν (Hatzichristou et al., 2002; Δθμθτροποφλου, Γιαβρίμθσ & Χατηθχριςτου, 

2006; Κωνςταντίνου, Γιαβρίμθσ & Χατηθχριςτου, 2006; Λαμπροποφλου, Γιαβρίμθσ 

& Χατηθχριςτου, 2006).  

Από τθν άλλθ πλευρά, ςτο πλαίςιο προςπακειϊν ανάπτυξθσ τθσ ςχολικισ 

ψυχολογίασ και ςυμβουλευτικισ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τθσ 

κάλυψθσ των αυξθμζνων αναγκϊν των μακθτϊν, διαμορφϊκθκε ζνα μοντζλο 

διαςφνδεςθσ τθσ κεωρίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ παρζμβαςθσ ςτο ςχολικό 

περιβάλλον (Hatzichristou, 1998, 2004; Χατηθχριςτου, 2004α). Το μοντζλο αυτό 

αποτελείται από τζςςερισ φάςεισ, με τισ τρεισ πρϊτεσ να αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ 

των μακθτικϊν αναγκϊν, ενϊ, ςτθν τζταρτθ φάςθ, εντάςςεται θ ίδρυςθ και 

λειτουργία του Κζντρου Ζρευνασ και Εφαρμογϊν Σχολικισ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΨ) του 

Τομζα Ψυχολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Οι ςκοποί του εν λόγω κζντρου 

βαςίηονται ςε τρεισ αλλθλοεξαρτοφμενουσ άξονεσ: α) Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και επαγ-

γελματιϊν ψυχικισ υγείασ ςε κζματα πρόλθψθσ, προαγωγισ τθσ ψυχικισ υγείασ και 

διευκόλυνςθσ τθσ μάκθςθσ, β) Συνεργαςία του Ρανεπιςτθμίου με ςχολεία και 

φορείσ τθσ κοινότθτασ για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων 

πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ πρόλθψθσ και τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν ςτθ ςχολικι κοινότθτα και γ) Διεξαγωγι ερευνϊν, δθμοςιεφςεισ και 

εκδόςεισ. 

Ωςτόςο, ςτθν πράξθ, εφαρμόηεται ζνασ μικρόσ αρικμόσ προγραμμάτων 

πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ ψυχικισ υγείασ χωρίσ ουςιαςτικι μεκόδευςθ και από 

διαφορετικοφσ φορείσ που δεν ςυνδζονται απαραίτθτα με τα ςχολεία. Τα προγράμ-

ματα αυτά ζχουν, ςυνικωσ, ειδικοφσ και περιοριςμζνουσ ςτόχουσ, ενϊ ο 

ςχεδιαςμόσ τουσ δεν βαςίηεται ςε ευρφτερθ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ και δεν 

προβλζπουν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. Επίςθσ, ςυχνά, δεν 
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υπάρχει θ δυνατότθτα επιμόρφωςθσ άλλων επαγγελματιϊν για να είναι εφικτι θ 

ευρφτερθ εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν ςτα ςχολεία, περιλαμβάνοντασ όςο 

το δυνατόν περιςςότερουσ μακθτζσ με ςυμπεριφορικά προβλιματα. 

Επιπρόςκετα, με βάςθ τισ διαπιςτϊςεισ αυτζσ, προζκυψε θ ανάγκθ 

ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και εφαρμογισ προγραμμάτων πρόλθψθσ που να 

βαςίηονται ςτθν αξιολόγθςθ των αναγκϊν των μακθτϊν ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα και να ακολουκοφν τα ςφγχρονα μοντζλα αξιολόγθςθσ, ϊςτε να 

διαπιςτωκεί τόςο θ αποτελεςματικότθτά τουσ όςο και θ δυνατότθτα εφαρμογισ 

τουσ από ειδικοφσ τθσ ψυχικισ υγείασ και εκπαιδευτικοφσ. Βαςικζσ δραςτθριότθτεσ 

του ΚΕΕΣΨ προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ αυτζσ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ 

εφαρμογι παρεμβατικϊν προγραμμάτων πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ 

πρόλθψθσ. Ζνα από τα παρεμβατικά προγράμματα πρωτογενοφσ πρόλθψθσ που 

ζχει ςχεδιαςτεί και εφαρμοςτεί από το Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογϊν Σχολικισ 

Ψυχολογίασ είναι το «Ρρόγραμμα Ρροαγωγισ τθσ Ψυχικισ Υγείασ και τθσ Μάκθςθσ: 

Κοινωνικι και Συναιςκθματικι Αγωγι ςτο Σχολείο», ςε ςυνεργαςία με άλλουσ 

φορείσ ψυχικισ υγείασ (Χατηθχριςτου και ςυνεργάτεσ, 2001; Χατηθχριςτου, 2004β). 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να παρουςιαςτοφν ο ςχεδιαςμόσ, θ 

εφαρμογι και το μοντζλο αξιολόγθςθσ του παραπάνω προγράμματοσ, ενϊ κα 

περιγραφεί θ εφαρμογι του ςε μια τάξθ ενόσ Δθμοτικοφ ςχολείου από μια 

φοιτιτρια και κα παρουςιαςτοφν ενδεικτικά αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ 

παρζμβαςθσ. Αναλυτικότερα, το παρόν πρόγραμμα, εφαρμόηεται ςε επίπεδο 

πρωτογενοφσ πρόλθψθσ και απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ενϊ περιλαμβάνει μία κεματικι ενότθτα με τίτλο: «Αναγνϊριςθ, 

ζκφραςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων» για τθν απόκτθςθ των βαςικϊν 

ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων από τουσ μακθτζσ. 

Ειδικότερα, ςκοπόσ του προγράμματοσ αυτοφ είναι θ ψυχοκοινωνικι 

υποςτιριξθ των μακθτϊν και θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ μζςα από τθν άςκθςθ 

βαςικϊν δεξιοτιτων ςε ςθμαντικά κζματα αναφορικά με τθν επικοινωνία και τον 

χειριςμό των ςυναιςκθμάτων. Συγκεκριμζνα, απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ 

(18 ςυνολικά) τθσ Ε’ τάξθσ ενόσ Δθμοτικοφ Σχολείου που ανικει ςτθν πρωτοβάκμια 

διεφκυνςθ Α’ Ακινασ για τθ βελτίωςθ τθσ ατμόςφαιρασ και τθ διευκόλυνςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μζςα ςτθν τάξθ. Ρρόκειται για ζνα ςφγχρονο ςχολείο, το οποίο είναι 
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προςβάςιμο ςε καινοτόμεσ δράςεισ, αφοφ ανικει ςτο πρόγραμμα «Ανοιχτά 

Σχολεία» του διμου Ακθναίων, ςτο οποίο φιλοξενοφνται διάφορεσ δράςεισ 

ψυχαγωγικοφ, πολιτιςτικοφ, εκπαιδευτικοφ και ακλθτικοφ χαρακτιρα που 

απευκφνονται τόςο ςε παιδιά όςο και ςε ενιλικεσ και ζχει βρει μεγάλθ 

ανταπόκριςθ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Οπότε, θ ανταπόκριςθ από τθ διεφκυνςθ του 

ςχολείου ςτο εν λόγω πρόγραμμα παρζμβαςθσ ιταν άμεςθ και θ ςυνεργαςία ιταν 

άριςτθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παρζμβαςθσ. Ακόμθ, όςον αφορά τουσ μακθτζσ, 

υπιρχε ζντονο το ςτοιχείο τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ με ςυνφπαρξθ διαφορετικϊν 

εκνικϊν και πολιτιςμικϊν ςτοιχείων. Ζτςι, κρίκθκαν αναγκαίοι και οι άλλοι 

επιμζρουσ ςκοποί του εν λόγω προγράμματοσ ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ ενόσ 

κετικοφ κλίματοσ κακϊσ και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ, ςτο πλαίςιο του 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, διευκολφνοντασ τόςο τθ μακθςιακι διαδικαςία, όςο και 

τθ γενικότερθ προςαρμογι των μακθτϊν ςτθ ςχολικι ηωι αλλά και ςτο ευρφτερο 

κοινωνικό πλαίςιο. 

υναιςκθματικι ανάπτυξθ και παιδικι θλικία 

Ο όροσ «ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ» αναφζρεται τόςο ςτα ςυναιςκιματα 

που βιϊνει το άτομο κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του όςο και ςτθ ρφκμιςθ των 

ςυναιςκθμάτων με βάςθ τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται κάκε φορά. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ωσ «ςυναίςκθμα» ορίηεται οτιδιποτε νιϊκει ζνα άτομο 

αξιολογϊντασ  ζνα γεγονόσ και ςυνικωσ ςυνοδεφεται από χαρακτθριςτικζσ αλλαγζσ 

ςτον οργανιςμό και ςτθ ςυμπεριφορά του, ενϊ ςχετίηεται με ενζργειεσ που 

δθλϊνουν ότι βρίςκεται ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ, ϊςτε να διατθριςει ι να 

τροποποιιςει τθ ςχζςθ του με το περιβάλλον ι/και τον ίδιο του τον εαυτό (Fridja, 

2007). Επομζνωσ, αφοφ το ςυναίςκθμα προκαλεί αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά του 

ατόμου, πολλζσ ζρευνεσ πρεςβεφουν ότι είναι κζμα αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 

διαφόρων υποςυςτθμάτων του οργανιςμοφ κατόπιν αξιολόγθςθσ εξωτερικϊν ι 

εςωτερικϊν ερεκιςμάτων, τα οποία είναι ςθμαντικά για το ίδιο άτομο (Scherer, 

2005). Ωςτόςο, οι περιςςότεροι οριςμοί για το «ςυναίςκθμα» ςυγκλίνουν ςτθ 

διατφπωςθ ότι υπάρχουν κοινζσ επιδράςεισ ςτα άτομα ανάλογα με τθν 

υποκειμενικι τουσ εμπειρία, τθ ςυμπεριφορά και τθ λειτουργία του οργανιςμοφ 

(Mauss et al., 2005). 
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Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν τθσ 

μζςθσ παιδικισ  θλικίασ (6-12 ετϊν), θ περίοδοσ αυτι χαρακτθρίηεται όχι μόνο από 

τθ βίωςθ δευτερευόντων ςυναιςκθμάτων, όπωσ θ ενοχι ι θ υπερθφάνεια αλλά και 

θ κατανόθςθ των αιτίων που τα προκαλοφν (Saarni, Mumme & Campos, 1998; 

Damon, Lerner & Eisenberg, 2006). Ζτςι, τα παιδιά του Δθμοτικοφ ςχολείου είναι 

πλζον ςε κζςθ να κατανοοφν τθν πολυπλοκότθτα των ςυναιςκθμάτων, ενϊ 

γνωρίηουν ότι οι διάφορεσ παράμετροι μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ μποροφν να 

τουσ δθμιουργιςουν είτε ευχάριςτα είτε δυςάρεςτα ςυναιςκιματα κακϊσ και ότι 

οι ςυναιςκθματικζσ τουσ εμπειρίεσ δεν εξαρτϊνται μόνο από τθν κατάςταςθ ςτθν 

οποία βρίςκονται, αλλά μποροφν να επθρεαςτοφν και από τισ ςκζψεισ, τα 

ςυναιςκιματα και τισ προςδοκίεσ του παρελκόντοσ (Gnepp, 1989). Για παράδειγμα, 

ζνα παιδί τθσ εν λόγω θλικίασ, το οποίο κα περίμενε να πάρει ζνα μεγάλο βραβείο, 

κα ζνιωκε πικρία αν ζπαιρνε ζνα μικρότερο βραβείο, ςε αντίκεςθ με ζνα παιδί 

προςχολικισ θλικίασ που κα ζνιωκε χαρά και με ζνα μικρότερο βραβείο.  

Συμπεραςματικά, τα παιδιά ςχολικισ θλικίασ φαίνεται πωσ αντιλαμβάνονται 

ότι ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, τα ςυναιςκιματά τουσ μποροφν να ποικίλουν 

και να εξαρτϊνται από το τελικό αποτζλεςμα τθσ κατάςταςθσ, ενϊ διαφορετικά 

παιδιά είναι δυνατό να ζχουν διαφορετικά ςυναιςκιματα για τισ ίδιεσ καταςτάςεισ 

και ότι οι ςυναιςκθματικζσ τουσ αντιδράςεισ μπορεί να διαφοροποιοφνται ςε ςχζςθ 

με τθ χρονικι ςτιγμι που εκδθλϊνονται (Gnepp & Klayman, 1992). Τζλοσ, ςτθ μζςθ 

παιδικι θλικία το άτομο βιϊνει πραγματικι ενςυναίςκθςθ, αφοφ δεν περιορίηεται 

ςτο να εκφράςει μόνο τθ λφπθ ι τθ ςτενοχϊρια του, όταν κάποιοσ άλλοσ είναι 

πλθγωμζνοσ, λυπθμζνοσ ι/και κυμωμζνοσ, αλλά είναι πλζον ςε κζςθ να 

ςυμμερίηεται τα ςυναιςκιματα του άλλου και να μπαίνει ςτθ κζςθ του (Fabes, 

Eisenberg & Eisenbud, 1993; Strayer, 1993). 

Αντιμετώπιςθ ςυναιςκθματικών καταςτάςεων και ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων 

Ο όροσ «ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων» αναφζρεται ςτισ δεξιότθτεσ εκείνεσ 

που αναπτφςςει το άτομο προκειμζνου να ελζγχει και να κατευκφνει τθ ςυ-

ναιςκθματικι του ζκφραςθ, να οργανϊνει τθ ςυμπεριφορά του ςε ζντονεσ 

ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και να κακοδθγείται από τισ ςυναιςκθματικζσ 

του εμπειρίεσ (Gross & Thompson, 2007). 
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Αναλυτικότερα, οι βαςικζσ ικανότθτεσ ρφκμιςθσ των ςυναιςκθμάτων που 

αναπτφςςονται κατά κφριο λόγο ςτθν προςχολικι θλικία και επιςτρατεφονται ςε 

περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ το παιδί καλείται να υπομείνει τθν απογοιτευςθ, 

εξακολουκοφν να αναπτφςςονται και κατά τθ μζςθ παιδικι θλικία, ενϊ παίρνουν τθ 

μορφι τθσ απόκρυψθσ ι τθσ επιλεκτικισ εξωτερίκευςθσ των ςυναιςκθμάτων. 

Επίςθσ, ςυχνά παρατθρείται μεγάλθ δυςκολία ζκφραςθσ των δυςάρεςτων 

ςυναιςκθμάτων, όπωσ του φόβου, τθσ απζχκειασ, τθσ λφπθσ κτλ. (Underwood, Coie 

& Herbsman, 1992). 

Ωςτόςο, τα παιδιά ςχολικισ θλικίασ γνωρίηουν πολφ καλά τισ ςυνκικεσ κάτω 

από τισ οποίεσ μποροφν να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ, αφοφ ερευνθτικά 

αποτελζςματα δείχνουν ότι τα παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν μακαίνουν ςταδιακά πότε, 

ποφ και ςε ποιον κα πρζπει να εκδθλϊνουν τα ςυναιςκιματα τουσ (Shennum, 

Caporael & Bugental, 1980). Ταυτόχρονα, τα παιδιά που βρίςκονται ςτθ φάςθ αυτι 

προςπακοφν να αποκτιςουν ζλεγχο των μυϊν του προςϊπου προκειμζνου να 

αποκρφψουν τα βακφτερα ςυναιςκιματά τουσ, αφοφ οι εκφράςεισ του προςϊπου 

είναι ενδεικτικζσ τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ ενόσ ατόμου, ενϊ θ ζκφραςθ 

των πραγματικϊν ςυναιςκθμάτων τουσ διαφοροποιείται ανάλογα με τθν θλικία 

τουσ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, τα παιδιά ςχετικά μεγαλφτερθσ θλικίασ (10 ετϊν και 

άνω) αναφζρουν περιςςότερο ωσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν απόκρυψθ 

των ςυναιςκθμάτων τουσ, το βακμό τθσ ςχζςθσ που υπάρχει με το άτομο που 

αλλθλεπιδροφν, τθ διαφορά κζςθσ (status) και τθ δφναμθ ελζγχου των 

ςυναιςκθμάτων και των γεγονότων. Επιπλζον, είναι πικανόν τα παιδιά ςχολικισ 

θλικίασ να αποκρφψουν τα ςυναιςκιματά τουσ απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

παρά απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, κακϊσ αναγνωρίηουν το βακμό εξουςίασ 

που ζχουν οι εκπαιδευτικοί και το πικανό ρίςκο που κα είχε θ άμεςθ εξωτερίκευςθ 

του κυμοφ τουσ (Underwood, Coie & Herbsman, 1992). Ακόμθ, παρατθρικθκε ότι τα 

μεγαλφτερα παιδιά τείνουν να αποκρφπτουν περιςςότερο τθν απογοιτευςθ, ενϊ τα 

μικρότερα παιδιά προςπακοφν να καλφπτουν κυρίωσ το κυμό τουσ.  

Επιπλζον, άλλοι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εξωτερίκευςθ ι τθν 

απόκρυψθ των ςυναιςκθμάτων είναι θ αποφυγι αρνθτικϊν επιπτϊςεων ι 

προςδοκία αφξθςθσ των κετικϊν αποτελεςμάτων, θ προςταςία τθσ αυτοεκτίμθςθσ, 
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θ διατιρθςθ ι θ διεφρυνςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων και οι κοινωνικζσ νόρμεσ 

(Saarni, 1988). Πςον αφορά ςτθν επίτευξθ κετικϊν αποτελεςμάτων, οι ζρευνεσ 

ζδειξαν ότι τα κορίτςια χρθςιμοποιοφν ςτρατθγικζσ που ενιςχφουν τισ κοινωνικζσ 

επαφζσ με τουσ άλλουσ. Επίςθσ, καταφζρνουν να ελζγχουν τα δυςάρεςτα 

ςυναιςκιματα καλφτερα ςε ςφγκριςθ με τα αγόρια, ίςωσ επειδι περιμζνουν ότι ςε 

περίπτωςθ αδυναμίασ ελζγχου των ςυναιςκθμάτων τουσ κα αντιμετωπίςουν 

αρνθτικζσ αντιδράςεισ, ςε αντίκεςθ με τα αγόρια που δεν προςδοκοφν κάτι 

ανάλογο (Davis, 1995). 

Ειδικότερα, αναφορικά με το κζμα τθσ αυτοεκτίμθςθσ, αποτελζςματα 

ερευνϊν δείχνουν ότι τα παιδιά ςχολικισ θλικίασ αποφεφγουν να εξωτερικεφουν 

ςυναιςκιματα, όπωσ ο πόνοσ και ο φόβοσ, επειδι πιςτεφουν ότι κάτι τζτοιο κα τα 

φζρει ςε κατάςταςθ αμθχανίασ ι κα τα κάνει ευάλωτα ςτθν κοροϊδία (Saarni, 

1992). Επίςθσ, τα ίδια τα παιδιά ανζφεραν ότι όταν ζνα παιδί εκφράηει πόνο ι 

φόβο, τραβά τθν προςοχι των ςυμμακθτϊν του και αιςκάνεται μειονεκτικά, επειδι 

δίνει τθν εντφπωςθ ότι ηθτά τθ βοικειά τουσ (Saarni, 1992). Σε ςχζςθ με τισ 

διαφυλικζσ διαφορζσ, τα αποτελζςματα ερευνϊν δείχνουν ότι τα αγόρια 

αποφεφγουν να εκφράςουν φόβο, γιατί δεν κζλουν να φανοφν δειλοί ςτουσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ (Terwogt & Oltho, 1989). Επιπλζον, τα αγόρια αποκρφπτουν το 

ςυναίςκθμα τθσ λφπθσ από τον πατζρα τουσ, αλλά το εκφράηουν ανοιχτά απζναντι 

ςτθ μθτζρα τουσ (Fuchs & Thelen, 1988). Γενικότερα, θ εκδιλωςθ ςυναιςκθμάτων 

μειωμζνθσ ζνταςθσ εκ μζρουσ των αγοριϊν αποδίδεται ςτθν προςπάκειά τουσ να 

αποφφγουν να φανοφν φοβιςμζνοι ι πλθγωμζνοι ςτουσ ςυνομθλίκουσ τουσ. 

Επιπρόςκετα, τα παιδιά τθσ θλικίασ αυτισ προςπακοφν, επίςθσ, να 

αναπτφξουν κετικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκε ότι ςτθν θλικία των δζκα ετϊν τα παιδιά αξιολογοφν 

το ςυναίςκθμα από μια ευρφτερθ κοινωνικι οπτικι και προςδοκοφν ότι θ ζκφραςθ 

των ςυναιςκθμάτων τουσ κα ζχει άμεςθ επίδραςθ ςτουσ άλλουσ (Terwogt & Olthof, 

1989). Επίςθσ, ςφμφωνα με παρατθριςεισ τθσ Von Salisch (1992), τα αγόρια και τα 

κορίτςια ςχολικισ θλικίασ υιοκετοφν ςυμπεριφορζσ που ζχουν κοινωνικό αντίκτυπο 

και ςυμβάλλουν ςτθν ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν τουσ ςχζςεων, όπωσ 

ςτθρίηοντασ τουσ φίλουσ τουσ με λεκτικό ι μθ λεκτικό τρόπο. 
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Καταλθκτικά, ο τελευταίοσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν ζκφραςθ των 

ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν είναι οι κοινωνικζσ νόρμεσ. Οι νόρμεσ αυτζσ ςυνδζο-

νται με τα «πρζπει» που μεγαλϊνουν τα παιδιά και τα οποία είναι υποχρεωμζνα να 

υιοκετιςουν, προκειμζνου να ενταχκοφν ομαλά ςτθν κοινωνία. Πμωσ, ανεξάρτθτα 

από τουσ κανόνεσ αυτοφσ, υπάρχουν δφο παράγοντεσ που εξθγοφν τθν αποφυγι 

τιρθςθσ των αρχϊν που επιβάλλει θ κοινωνία. Ο πρϊτοσ λόγοσ είναι ότι οι 

κοινωνικζσ αρχζσ μπορεί να κεωροφνται ανεπαρκζσ κίνθτρο για το άτομο, ϊςτε να 

ςυμμορφωκεί με βάςθ τα κοινωνικά πρότυπα και ο δεφτεροσ είναι ότι τα 

δυςάρεςτα ςυναιςκιματα όπωσ ο φόβοσ, θ απογοιτευςθ, ο κυμόσ κτλ. μπορεί να 

είναι τόςο ζντονα που θ απόκρυψι τουσ να είναι αναποτελεςματικι. Επομζνωσ, ο 

παράγοντασ «ζνταςθ των ςυναιςκθμάτων» είναι ο βαςικόσ λόγοσ που οδθγεί ςτθν 

ζκφραςθ των πραγματικϊν ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν ςε όλεσ τισ θλικίεσ και 

αυτό ςυμβαίνει όταν τα ςυναιςκιματα είναι πολφ ζντονα και είναι δφςκολο να 

υποκρυφκοφν (Saarni, 1990). 

Πώσ ερμθνεφουν τα παιδιά τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα  

Ο Roseman (1979) ζχει αναπτφξει ζνα κεωρθτικό μοντζλο ερμθνείασ τόςο 

των ευχάριςτων όςο και των δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων, το οποίο εμπεριζχει τισ 

ζννοιεσ του «κζλω» και του «ζχω». Συγκεκριμζνα, υπάρχουν διαφορετικοί 

ςυνδυαςμοί μεταξφ των «κζλω» και των «ζχω» που προκαλοφν είτε κετικά είτε 

αρνθτικά ςυναιςκιματα. Για παράδειγμα, το άτομο νιϊκει χαρά όταν επικυμεί κάτι 

και το πετυχαίνει ι όταν δεν επικυμεί κάτι και δεν το πετυχαίνει. Αντίκετα, τα 

δυςάρεςτα ςυναιςκιματα, όπωσ ο κυμόσ, θ λφπθ και ο φόβοσ, εμφανίηονται όταν 

ζνα άτομο επικυμεί κάτι και δεν μπορεί να το επιτφχει ι όταν ζνα άτομο δεν 

επικυμεί κάτι, αλλά το ζχει. Ωςτόςο, το ςυναίςκθμα του φόβου απαιτεί ζνα 

διαφορετικό ςυνδυαςμό μεταξφ του «κζλω» και του «ζχω» ςυγκριτικά με τθ λφπθ 

και το κυμό, κυρίωσ επειδι ο φόβοσ ςχετίηεται με τθν πρόβλεψθ δυςάρεςτων 

αλλαγϊν που αναμζνεται να ςυμβοφν ςτο μζλλον, ενϊ ο κυμόσ και θ λφπθ 

προκαλοφνται εξαιτίασ αλλαγϊν που ζχουν ιδθ ςυμβεί. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με ςχετικζσ ζρευνεσ (Harris, 1983, 2008; Harter, 1983), 

τα παιδιά μιλοφν για φόβο όταν πρόκειται για επικείμενεσ αλλαγζσ και όχι τόςο για 

αυτζσ που ζχουν ιδθ ςυμβεί. Αντίκετα, ο κυμόσ και θ λφπθ προκφπτουν ςε μεγαλφ-
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τερο βακμό ωσ αποτζλεςμα παρεμπόδιςθσ των προςωπικϊν τουσ ςτόχων. 

Επομζνωσ, οι αντιδράςεισ φόβου από τθν πλευρά των παιδιϊν πθγάηουν ςυχνά από 

το γεγονόσ ότι, ενϊ δεν κζλουν να τουσ ςυμβεί κάτι, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει 

μεγάλθ πικανότθτα κάτι τζτοιο να τουσ ςυμβεί. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ο κυμόσ και θ λφπθ προκαλοφνται όταν το παιδί 

επικυμεί κάτι, αλλά δεν μπορεί να το ζχει, ι όταν του ςυμβαίνει κάτι που δεν το 

επικυμεί. Στο ςθμείο αυτό, διακρίνεται θ επίδραςθ τθσ ζννοιασ τθσ πικανότθτασ, 

αφοφ ο κυμόσ και θ λφπθ προκαλοφνται όταν κάποιοσ επικυμεί κάτι που δεν μπορεί 

να ζχει. Υπάρχουν, όμωσ, περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ τα παιδιά αναφζρουν ότι 

νιϊκουν κυμό ι λφπθ, όταν βιϊνουν μια κατάςταςθ ςτθν οποία δεν επικυμοφν να 

βρίςκονται (π.χ.: όταν κάποιοσ τουσ καταςτρζψει ζνα αγαπθμζνο τουσ αντικείμενο) 

(Harris, 1983, 2008; Harter, 1983). 

Επιπρόςκετα, τόςο τα παιδιά όςο και οι ενιλικοι χρθςιμοποιοφν τθ λζξθ 

λφπθ για να περιγράψουν καταςτάςεισ απϊλειασ που ςχετίηονται με τισ 

ανεπικφμθτεσ καταςτάςεισ. Για παράδειγμα, ζνα παιδί μπορεί να βρεκεί ςε μια 

κατάςταςθ χωρίσ το ίδιο να το επικυμεί αλλά και χωρίσ να μπορεί να το αποφφγει. 

Πταν ερωτθκεί πϊσ νιϊκει, θ απάντθςθ του μπορεί να δείχνει ότι νιϊκει λφπθ (π.χ.: 

όταν είναι άρρωςτο, ενϊ δεν κα ικελε να είναι) (Harris, 1983, 2008; Harter, 1983).  

Ωςτόςο, μία περίπτωςθ που τα παιδιά μπορεί να αιςκανκοφν κυμό αντί για 

λφπθ είναι όταν πιςτεφουν ότι αυτόσ που τουσ παρεμπόδιςε από τθν επίτευξθ του 

ςτόχου τουσ, το ζκανε με πρόκεςθ. Ακόμθ, θ πικανότθτα πρόκλθςθσ ηθμιάσ, θ 

οποία χαρακτθρίηεται από πρόκεςθ, προκαλεί ςχεδόν πάντα κυμό ςτουσ άλλουσ, 

αφοφ θ πράξθ αυτι κεωρείται απρόβλεπτθ. Επίςθσ, με βάςθ ερευνθτικά δεδομζνα 

προκφπτει ότι το ςυναίςκθμα του φόβου αρχίηει να διαφοροποιείται από το κυμό 

και τθ λφπθ από τθν θλικία των τριϊν ετϊν. Συγκεκριμζνα, τα παιδιά ζχουν τθν τάςθ 

να γενικεφουν διαφορετικζσ αιτίεσ και ςυνζπειεσ για το φόβο και διαφορετικζσ για 

το κυμό ι τθ λφπθ, ενϊ ο φόβοσ δεν εμφανίηεται μαηί με άλλεσ ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ το ίδιο ςυχνά όςο ο κυμόσ ι θ λφπθ (Trabasso, Stein & Johnson, 1981).  

Με βάςθ τισ παραπάνω διαπιςτϊςεισ προκφπτει ότι αυτό που κακιςτά τα 

παιδιά ικανά να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ λζξεισ για να περιγράψουν 

διαφορετικά ςυναιςκιματα που ζχουν ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ είναι θ επίγνωςθ 

του ςυνδυαςμοφ των καταςτάςεων μεταξφ του «κζλω» και του «ζχω». 
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Συνοψίηοντασ, από μια ςφντομθ αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ 

προκφπτει ότι θ πιο ςθμαντικι αλλαγι ςτθν αντίλθψθ των ςυναιςκθμάτων αφορά 

τα ςχζδια και τισ πράξεισ που πθγάηουν από μια ςυγκεκριμζνθ ςυναιςκθματικι 

αντίδραςθ. Είναι φανερό ότι τα παιδιά από τθ μικρι θλικία των 3 ετϊν, ζχουν 

αποκτιςει μια ικανοποιθτικι γνϊςθ για τισ ςυνκικεσ και τουσ ςτόχουσ που 

πυροδοτοφν τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα, όπωσ, επίςθσ, και το κετικό ςυναίςκθμα 

τθσ χαράσ. Οι ςθμαντικότερεσ διαφορζσ ςτο γνωςτικό επίπεδο είναι πικανότερο να 

προκφψουν ςτθν προςπάκεια των παιδιϊν να κάνουν προβλζψεισ όςον αφορά το τι 

μπορεί να ςυμβεί ωσ απόρροια ενόσ ςυναιςκιματοσ που ζνιωςαν ι μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ ςειράσ πράξεων. Ζτςι, τα μικρότερα παιδιά ζχουν λιγότερθ επίγνωςθ 

ςε ςχζςθ με τα μεγαλφτερα παιδιά τόςο για τα εμπόδια που μποροφν να εμφα-

νιςτοφν ςτο δρόμο τουσ όςο και για τισ ςυνζπειεσ των πράξεϊν τουσ (Stein & 

Trabasso, 1982). 

Αντιμετωπίηοντασ τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ τα παιδιά ςυχνά νιϊκουν δυςάρεςτα 

ςυναιςκιματα όπωσ φόβο, άγχοσ, κυμό που εκδθλϊνεται με εκριξεισ κυμοφ και 

επικετικότθτα, ηιλια λόγω ανταγωνιςμοφ κυρίωσ μεταξφ αδελφϊν ι λφπθ και 

ανθςυχία. Τα ςυναιςκιματα αυτά μπορεί να είναι ενδείξεισ οριςμζνων 

καταςτάςεων που εκτίκεται το παιδί και του προκαλοφν άγχοσ ι κάποια δείγματα 

των νζων γνωςτικϊν δεξιοτιτων που κατακτά. Επομζνωσ, είναι απαραίτθτθ θ 

βοικεια των ενθλίκων, ϊςτε αυτζσ οι προκλιςεισ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ του 

παιδιοφ να αντιμετωπιςτοφν αποτελεςματικότερα και να ζχουν κετικι επίδραςθ 

ςτθν εξζλιξθ τθσ προςωπικότθτάσ του. 

Ειδικότερα, το ςυναίςκθμα του φόβου εμφανίηεται ςχεδόν ςε όλα τα παιδιά, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ, όταν το παιδί ζρχεται αντιμζτωπο με καταςτάςεισ 

και εμπειρίεσ που είναι απρόβλεπτεσ και αιςκάνεται αβοικθτο απζναντι ςε αυτζσ 

(Saarni, Mumme, & Campos, 1998; Landy, 2002; Lewis, Haviland-Jones, & Barrett, 

2008). Εντοφτοισ,  πολφ ςυχνά, ςυγχζεται θ ζννοια του φόβου με εκείνθ τθσ φοβίασ. 

Στθν πραγματικότθτα, όμωσ, πρόκειται για δφο διαφορετικζσ ζννοιεσ, αφοφ ο φόβοσ 

είναι μια φυςιολογικι αντίδραςθ ςε πραγματικι απειλι, ενϊ θ φοβία εμπεριζχει 

τθν αντίδραςθ του φόβου ωσ ςυμπεριφορά, ο οποίοσ είναι δυςανάλογοσ προσ τθν 
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απειλι ι το φοβικό αντικείμενο. Ζτςι, το παιδί νιϊκει ζντονο άγχοσ και ο ςτόχοσ του 

κάκε φορά που αντιμετωπίηει το ςυγκεκριμζνο ερζκιςμα, είναι θ αποφυγι του 

(Morris & Kratochwill, 1991; Reed, Carter & Miller, 1992).  

Σχετικά με τθ ςυχνότθτα με τθν οποία εμφανίηονται οι φόβοι κατά τθν 

παιδικι θλικία, θ ςυχνότθτα μπορεί να αυξάνεται ι να μειϊνεται, ανάλογα με τισ 

γνωςτικζσ κατακτιςεισ του παιδιοφ. Ωςτόςο, το αντικείμενο του φόβου των 

παιδιϊν διαφοροποιείται, κακϊσ τα παιδιά μεγαλϊνουν και ςυνειδθτοποιοφν και 

άλλουσ πικανοφσ κινδφνουσ ςτο περιβάλλον τουσ (Morris & Kratochwill, 1991; 

Robinson, Rotter, Fey & Robinson, 1991). Για παράδειγμα, χωρίσ τθν ανάπτυξθ τθσ 

φανταςίασ είναι αδφνατον τα παιδιά να αναπτφξουν φόβουσ για τα τζρατα και τα 

φαντάςματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν θλικία των 5 ετϊν, ςτουσ φόβουσ τθσ 

προθγοφμενων αναπτυξιακϊν ςταδίων, όπωσ ο φόβοσ των ξζνων, των δυνατϊν 

κορφβων, του φψουσ και τθσ απϊλειασ τθσ ιςορροπίασ, του ςκοταδιοφ, του 

αποχωριςμοφ από κάποιο γονζα και τα ηϊα, προςτίκεται αυτόσ του ςωματικοφ 

τραυματιςμοφ, ενϊ, ςτα 6 ζτθ, τα παιδιά αρχίηουν να αναφζρουν φόβουσ για 

υπερφυςικά όντα, φυςικά φαινόμενα και δυςκολία ςτο να μζνουν ι να κοιμοφνται 

μόνα τουσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ςφμφωνα με τον Lazarus (1993), το ςυναίςκθμα του 

κυμοφ εμφανίηεται όταν νιϊκουμε ότι απειλείται θ αυτοεκτίμθςθ, θ αξιοπρζπεια, θ 

ακεραιότθτα ι θ ιδιοκτθςία μασ και πράγματα που κεωροφμε κεκτθμζνα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο κυμόσ είναι το ςυναίςκθμα εκείνο ςτο οποίο τα άτομα ζχουν 

ιδιαίτερθ δυςκολία να αςκιςουν ζλεγχο (Goleman, 1995), γι' αυτό, πολλζσ φορζσ, 

αποτελεί βαςικι αιτία για τα περιςςότερα προβλιματα ςυμπεριφοράσ, ενϊ ο ρόλοσ 

των γνωςτικϊν παραγόντων κεωρείται πολφ ςθμαντικόσ, κακϊσ για τθν εμφάνιςθ 

του κυμοφ απαιτείται τουλάχιςτον θ γνωςτικι εκτίμθςθ κάποιασ κατάςταςθσ ωσ 

απειλθτικισ προσ εμάσ. 

Ωςτόςο, τα παιδιά μακαίνουν να διαχειρίηονται πιο αποτελεςματικά το 

κυμό τουσ και να κατανοοφν καλφτερα τθν οπτικι των άλλων ςτθν προςχολικι 

θλικία. Σθμαντικό ρόλο ςε αυτιν τθν εξζλιξθ διαδραματίηουν οι προςδοκίεσ των 

γονζων για ςυνεχϊσ αυξανόμενο ζλεγχο των δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων, όπωσ 

και θ ανάπτυξθ του λεξιλογίου και τθσ γλωςςικισ ζκφραςθσ του κυμοφ, που 

αποτελεί ιςχυρό μζςο για τθν «κοινωνικοποίθςθ» του κυμοφ. Επίςθσ, θ κατανόθςθ 
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των ςυναιςκθμάτων των άλλων, που επιτυγχάνεται ςε μεγάλο βακμό μζςα ςτο 

πλαίςιο του παιχνιδιοφ και τθσ ςυναναςτροφισ με τουσ ςυνομθλίκουσ, βοθκά ςτον 

ζλεγχο του κυμοφ (Lewis & Haviland-Jones, 1993; Lewis, Haviland-Jones & Barrett, 

2008). 

Επιπρόςκετα, οι αιτίεσ που προκαλοφν τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορζσ μπορεί 

να διαφζρουν από παιδί ςε παιδί, για αυτό είναι μοναδικόσ ο χειριςμόσ τουσ ςε 

κάκε περίπτωςθ (Spielberger & Reheiser, 2009). Σε γενικζσ γραμμζσ, όμωσ, οι 

ματαιϊςεισ των επικυμιϊν των παιδιϊν, θ παραμζλθςθ και τα αιςκιματα 

απόρριψθσ ι μοναξιάσ κακϊσ και θ ζνταςθ που μπορεί να προζρχεται από 

κοφραςθ, αςκζνεια ι ςφγχυςθ είναι πικανό να τα οδθγιςουν ςε εκριξεισ οργισ, 

είτε γιατί τα ίδια κζλουν να εκφράςουν τθν ανάγκθ τουσ για αυτονόμθςθ και 

ανεξαρτθςία, είτε γιατί αποηθτοφν τθν προςοχι μασ, είτε γιατί δεν είναι ςε κζςθ να 

διαχειριςτοφν αυτιν τθν ζνταςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ. 

Επιπλζον, το ςυναίςκθμα τθσ λφπθσ υπάρχει από τα πρϊτα αναπτυξιακά 

ςτάδια και εκφράηεται με διαφορετικοφσ τρόπουσ, ενϊ μπορεί να προκλθκεί ςτο 

παιδί εξαιτίασ τθσ απουςίασ, τθσ αρρϊςτιασ ι τθσ απϊλειασ ενόσ ςθμαντικοφ 

προςϊπου, του αποχωριςμοφ από αγαπθμζνα αντικείμενα, τθ μετακίνθςθ ςε άλλθ 

πόλθ, τθν απόρριψθ, τθν εγκατάλειψθ, το χωριςμό των γονζων, τθν άςκθςθ 

κριτικισ κτλ. (Cassano, Zeman & Perry-Parrish, 2007). Ωςτόςο, θ ζκφραςθ του εν 

λόγω ςυναιςκιματοσ αποτελεί, πολλζσ φορζσ, μια ζμμεςθ ζκκλθςθ για βοικεια και 

υποςτιριξθ από το περιβάλλον (Barrett & Campos, 1987). Συνεπϊσ, είναι πολφ 

ςθμαντικό να νιϊςουν τα παιδιά ότι μποροφμε να κατανοιςουμε τον τρόπο που 

αιςκάνονται και να τα ενκαρρφνουμε να μιλοφν για αυτό. Επίςθσ, θ φπαρξθ μιασ 

ηεςτισ και υποςτθρικτικισ ςχζςθσ κακϊσ και θ ανακοφφιςθ των ανθςυχιϊν και των 

φόβων, που ενδεχομζνωσ βιϊνει το παιδί, κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθ 

διαχείριςθ του ςυγκεκριμζνου ςυναιςκιματοσ.  

Καταλθκτικά, το ςυναίςκθμα τθσ ηιλιασ -ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τα αδζλφια-, 

είναι ζνα ςυναίςκθμα το οποίο εκδθλϊνεται ςυχνά ιδθ από τθν προςχολικι θλικία 

(Voiling, Kennedy & Jackey, 2010), κακϊσ ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των αδελφϊν 

είναι ζνα πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν όλοι οι γονείσ, ανεξαιρζτωσ, οι οποίοι 

ςυχνά μζνουν ζκπλθκτοι τόςο από τθν ζνταςθ του ςυναιςκιματοσ αυτοφ όςο και 

του πόνου που επικυμεί να προκαλζςει το ζνα παιδί ςτο άλλο. Μάλιςτα, τα 
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ςυναιςκιματα αυτά, αρκετζσ φορζσ, χαρακτθρίηουν τθ ςχζςθ των αδελφϊν και 

ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ. Ωςτόςο, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ηιλειασ είναι ςθμαντικι θ 

εξαςφάλιςθ ενόσ ιρεμου κλίματοσ χωρίσ τθν φπαρξθ λεκτικισ ι ςωματικισ βίασ, 

ενϊ θ διαιϊνιςθ του ανταγωνιςμοφ κα μποροφςε να ςταματιςει με τθν αποφυγι 

διακρίςεων προσ τα παιδιά, τθ ςυμμετοχι ςε διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ και με 

παροχζσ που να είναι μοναδικζσ για το κάκε παιδί. 

Διεξαγωγι του προγράμματοσ 

Το παρόν πρόγραμμα πραγματοποιικθκε ςε μία ςυνάντθςθ, ςυγκεκριμζνθ 

μζρα και ϊρα, μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ και με τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν. Η εν 

λόγω ενότθτα του προγράμματοσ ολοκλθρϊκθκε ςε μία διδακτικι ϊρα, ενϊ 

ακολουκικθκε ςυγκεκριμζνθ δομι, θ οποία περιλάμβανε ζνα κεωρθτικό και ζνα 

πρακτικό μζροσ με τθ φοιτιτρια να εμπλζκετε ενεργά ςτθν παρζμβαςθ αλλά και να 

παρατθρεί και να καταγράφει τα βαςικά ςθμεία τθσ διαδικαςίασ. Συγκεκριμζνα, ςτο 

πρϊτο μζροσ, θ φοιτιτρια αναφζρκθκε ςε κάποιεσ βαςικζσ ιδζεσ που αποτελοφν 

και τουσ ςτόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυνάντθςθσ, εμπλζκοντασ ενεργά τουσ μακθτζσ 

με τθ μζκοδο του καταιγιςμοφ ιδεϊν. Στο δεφτερο μζροσ, ακολοφκθςαν ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ ειδικά ςχεδιαςμζνεσ ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ενότθτασ μζςα από τθν οποία τα παιδιά εμπζδωςαν το ςτόχο τθσ ςυνάντθςθσ. 

Τζλοσ, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ ςτθν οποία τονίςτθκαν τα βαςικά ςθμεία τθσ 

ςυνάντθςθσ, ενϊ ςυςχετίςτθκαν οι δραςτθριότθτεσ που προθγικθκαν με τθν κα-

κθμερινι ηωι και τθν εμπειρία των παιδιϊν και ζγινε ανακεφαλαίωςθ, προκειμζνου 

οι μακθτζσ να ςυγκρατιςουν τουσ ςτόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυνάντθςθσ. 

Ακολουκεί θ ανάλυςθ τθσ διεξαγωγισ του προγράμματοσ ανά ενότθτα: 

Αναγνώριςθ, ζκφραςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων 

Στθν αρχι, ενθμερϊκθκαν τα παιδιά ότι θ παρζμβαςθ γίνεται ςτο πλαίςιο 

μιασ φοιτθτικισ εργαςίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και ότι κα ςυμμετείχαν ςε 

μερικζσ ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ που κα τουσ άρεςαν, κακϊσ κα ζμοιαηαν με 

παιχνίδια και κα αφοροφςαν τα ςυναιςκιματά τουσ αλλά και το πϊσ βλζπουν τον 

εαυτό τουσ και τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ,. Επίςθσ, ζγινε ςαφζσ 

ςτουσ μακθτζσ ότι αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ γίνονται με ςκοπό να νιϊςουν 

καλφτερα για τον εαυτό τουσ και να ζχουν καλζσ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ 
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ανκρϊπουσ και, ειδικά, με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Ακόμθ, ανακοινϊκθκε ςτα παιδιά 

ότι δεν υπάρχουν ςωςτζσ και λανκαςμζνεσ απαντιςεισ και ότι δεν πρόκειται να 

βακμολογθκοφν για τισ απαντιςεισ τουσ, ενϊ τονίςτθκε θ διατιρθςθ τθσ ανωνυμίασ 

τόςο του ςχολείου όςο και των μακθτϊν που κα ςυμμετζχουν ςτο εν λόγω 

πρόγραμμα. Επιπλζον, τόςο ςτθν αρχι όςο και ςτο τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ, θ 

φοιτιτρια ευχαρίςτθςε τα παιδιά για τθ ςυνεργαςία τουσ, ενϊ ο δάςκαλοσ τθσ 

τάξθσ παραβρζκθκε μόνο ςτθν ειςαγωγι όπου και καλωςόριςε τθ φοιτιτρια και, 

ςτθ ςυνζχεια, αποχϊρθςε επειδι ζκρινε ο ίδιοσ ότι ιταν καλφτερα να γίνει θ 

παρζμβαςθ χωρίσ τθν παρουςία του. 

 

1θ Δραςτθριότθτα (Α’ επιπζδου) 
 
Σίτλοσ: «Τα κρυμμζνα ςυναιςκιματα» 

Είδοσ: Αναγραμματιςμόσ λζξεων  

Δεξιότθτα: Αναγνϊριςθ ςυναιςκθμάτων 

Διδακτικζσ ςυνκικεσ: Ομάδεσ 3 ατόμων 

Τλικά: Τρία διαφορετικά φυλλάδια με ςυνολικά 15 αναγραφόμενα ςυναιςκιματα 

 

κοπόσ: Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με το λεξιλόγιο των ςυναιςκθμάτων. 

 

Διαδικαςία: Αφοφ χωρίςτθκαν οι μακθτζσ ςε ομάδεσ των 3 ατόμων, μοιράςτθκαν 

τα τρία διαφορετικά φυλλάδια με 5 ςυναιςκιματα το κακζνα, τα οποία ιταν 

αναγραμματιςμζνα. Επομζνωσ, οι μακθτζσ ζπρεπε να βρουν τα 15 ςυναιςκιματα 

που αναφζρονταν, ςυνολικά, ςτα τρία διαφορετικά φυλλάδια. Κατόπιν, τα 

ςυναιςκιματα καταγράφθκαν ςτον πίνακα και χωρίςτθκαν ςε δφο κατθγορίεσ: ςτα 

ευχάριςτα και ςτα δυςάρεςτα. Αναλυτικότερα, θ δραςτθριότθτα αυτι περιλαμβάνει 

τθν αντίλθψθ των πζντε βαςικϊν ςυναιςκθμάτων: χαρά, λφπθ, φόβοσ, κυμόσ, 

ζκπλθξθ και τθν ουδζτερθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ (θρεμία). Επομζνωσ, τα 

ςυναιςκιματα που επιλζχκθκαν είναι: φόβοσ, άγχοσ, λφπθ, μοναξιά, κυμόσ, οργι, 

ηιλεια, ενοχι, ανακοφφιςθ, θρεμία, χαρά, ενκουςιαςμόσ, ζκπλθξθ, περθφάνια και 

αγάπθ. 
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υηιτθςθ: Αρχικά, τα παιδιά ανζφεραν προςωπικζσ εμπειρίεσ και παραδείγματα ςε 

ςχζςθ με κάποια από τα ςυναιςκιματα, ςτθ ςυνζχεια, επιςθμάνκθκε ότι υπάρχουν 

ευχάριςτα και δυςάρεςτα ςυναιςκιματα και, ςτο τζλοσ, τονίςτθκε ότι όλα όςα 

νιϊκουμε είναι αποδεκτά. Οι ςθμαντικότερεσ εμπειρίεσ που αναφζρκθκαν, μεταξφ 

άλλων, ιταν θ μοναξιά που νιϊκουν οι μακθτζσ όταν αποκλείονται από τισ παρζεσ 

των ςυνομιλικων τουσ ι όταν δζχονται αρνθτικά ςχόλια και πειράγματα κακϊσ και 

το άγχοσ που μπορεί να βιϊνουν ςε κάποιο διαγϊνιςμα. 

Αξιολόγθςθ: Η φοιτιτρια με τθ διαμεςολάβθςι τθσ ςτισ διάφορεσ ομάδεσ 

ςυηθτοφςε με τα παιδιά, τα οποία ςτο ςφνολό τουσ κατάφεραν να αναγνωρίςουν 

και να ςυμπλθρϊςουν ςωςτά τα παραπάνω ςυναιςκιματα ςε κάκε περίπτωςθ.  

Αυτοαξιολόγθςθ: Το αποτζλεςμα ιταν το αναμενόμενο, οπότε, θ φοιτιτρια 

αποφαςίηει να προχωριςει ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα που αφορά τθν ζνταςθ 

των ςυναιςκθμάτων.  

 
2θ Δραςτθριότθτα (Α’ επιπζδου) 
 
Σίτλοσ: «Το κερμόμετρο των ςυναιςκθμάτων» 

Είδοσ: Σενάρια με ιςτορίεσ  

Δεξιότθτα: Αναγνϊριςθ και ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 

Διδακτικζσ ςυνκικεσ: Ομάδεσ 4-5 ατόμων 

Τλικά: Τζςςερα αυτοςχζδια χάρτινα κερμόμετρα με διαφορετικά χρϊματα το 

κακζνα, τζςςερισ καρτζλεσ από χαρτόνι με ζνα ςενάριο θ κακεμία και χρωματιςτοί 

μαρκαδόροι 

 

κοποί: α) Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι, αρκετζσ φορζσ, τα ςυναιςκιματα 

μπορεί να αλλάξουν όταν αλλάηει μια κατάςταςθ. 

β) Να κατανοιςουν τα παιδιά ότι το ίδιο ςυναίςκθμα μπορεί να εκδθλωκεί με 

διαφορετικό βακμό ζνταςθσ. 

 

Διαδικαςία: Αρχικά, προθγικθκε ςυηιτθςθ με τα παιδιά ςτθν τάξθ όςον αφορά 

γεγονότα που μπορεί να τουσ είχαν προκαλζςει φόβο ι άγχοσ, παίρνοντασ 

παραδείγματα από προςωπικά τουσ βιϊματα. Συγκεκριμζνα, ρωτικθκαν πϊσ 



17 

 

αιςκάνκθκαν πριν από ζνα ςθμαντικό διαγϊνιςμα και τι ακριβϊσ ςκζφτθκαν. Αφοφ, 

τα παιδιά διατφπωςαν τισ απόψεισ τουσ, ρωτικθκαν τι ακριβϊσ αιςκάνκθκαν όταν 

είχε τελειϊςει πλζον θ δοκιμαςία που πζραςαν. Δόκθκε ζμφαςθ ςτο ότι τα 

ςυναιςκιματα μπορεί να αλλάξουν, ανάλογα με τισ χρονικζσ φάςεισ ενόσ 

γεγονότοσ. 

Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ (4-5 ατόμων) και 

τουσ μοιράςτθκαν τζςςερα «κερμόμετρα ςυναιςκθμάτων» και τζςςερισ καρτζλεσ 

ςτισ οποίεσ είχαν ιδθ αναγράφει κάποια ςενάρια που ζχουν βιϊςει κάποιοι μα-

κθτζσ ςτθν θλικία που βρίςκονται τα εν λόγω παιδιά με τα εξισ κζματα: α) «Ζνα 

μικρότερο παιδί κατζςτρεψε τα αγαπθμζνα ςου περιοδικά, αφοφ ζλειπεσ», β) «Μία 

κεία ςου ςοφ ζκανε δϊρο ζνα παιχνίδι που είχεσ ιδθ», γ) «Ζνα απρόςμενο 

διαγϊνιςμα ςτα μακθματικά, ενϊ δεν είχεσ διαβάςει» και δ) «Ζνα πάρτι-ζκπλθξθ 

για τα γενζκλιά ςου». 

Κάκε ομάδα ςκζφτθκε τα ςυναιςκιματα που τουσ προκάλεςε θ ςυγκε-

κριμζνθ κατάςταςθ και κατζλθξαν ςε ζνα κοινό ςυναίςκθμα, το οποίο γράφτθκε 

πάνω ςτθν καρτζλα. Αφοφ γράφτθκε το ςυναίςκθμα αυτό, ο εκπρόςωποσ τθσ κάκε 

ομάδασ παρουςίαςε τθν κατάςταςθ και το ςυναίςκθμα και, παράλλθλα, ζδειξε ςτο 

κερμόμετρο το βακμό ζνταςθσ του ςυναιςκιματοσ ςτθν κλίμακα 1-10. 

Αναλυτικότερα, ςχετικά με τθν πρϊτθ καρτζλα που αφορά τα 

κατεςτραμμζνα περιοδικά, τα παιδιά ςυμφϊνθςαν ότι πρόκειται για το ςυναίςκθμα 

του κυμοφ και ότι είχε μεγάλθ ζνταςθ, ςυμπλθρϊνοντασ  με χρϊμα το κερμόμετρο 

ζωσ τθν ζνδειξθ 8. Στθ δεφτερθ καρτζλα, ςχετικά με το δϊρο που ζλαβε το παιδί, 

ενϊ υπιρχε ζνα ίδιο, οι μακθτζσ απάντθςαν ότι πρόκειται για το ςυναίςκθμα τθσ 

λφπθσ και ότι θ ζνταςθ του ςυναιςκιματοσ αυτοφ ιταν πολφ μεγάλθ, με ζνδειξθ 

ςτο κερμόμετρο το βακμό 9. Στθν τρίτθ καρτζλα που αφοροφςε το ξαφνικό 

διαγϊνιςμα χωρίσ προετοιμαςία, τα παιδιά κεϊρθςαν ότι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ 

ο μακθτισ/τρια κα ζνιωκε πολφ άγχοσ και ςθμείωςαν ςτο κερμόμετρο τθν ζνδειξθ 

8,5. Τζλοσ, ςτθν τζταρτθ καρτζλα αναφορικά με το πάρτι-ζκπλθξθ κατζλθξαν πωσ το 

παιδί ζνιωςε χαρά με μζτρια προσ μεγάλθ ζνταςθ, ηωγραφίηοντασ το κερμόμετρο 

ζωσ τθν ζνδειξθ 7. 

υηιτθςθ: Στθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, μεταξφ άλλων, τζκθκαν τα παρακάτω 

ερωτιματα:  
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α) Ρόςο δυςκολεφτθκαν οι ομάδεσ να ςυμφωνιςουν ςε ζνα κοινό ςυναίςκθμα;  

β) Ρόςο δυςκολεφτθκαν οι ομάδεσ να ςυμφωνιςουν για το βακμό ζνταςθσ του 

ςυναιςκιματοσ για τισ διάφορεσ καταςτάςεισ;  

γ) Σε κάκε κατάςταςθ, όλοι οι μακθτζσ ζνιωςαν το ίδιο ςυναίςκθμα με τθν ίδια 

ζνταςθ;   

δ) Ρϊσ επιδρά το πζραςμα του χρόνου ςτθν αλλαγι τθσ ζνταςθσ και ςτθ 

διαφοροποίθςθ των ςυναιςκθμάτων;  

Ειδικότερα, αναφορικά με το τρίτο ερϊτθμα, επιςθμάνκθκαν και 

δικαιολογικθκαν οι τυχόν διαφορζσ που παρατθρικθκαν μεταξφ των μακθτϊν. 

Συγκεκριμζνα, τα παιδιά είχαν δίλθμμα για το αν κα ςυμπλιρωναν «ζκπλθξθ» ι 

«χαρά» όςον αφορά ςτθν τζταρτθ κάρτα ςχετικά με το πάρτι ζκπλθξθ, διότι 

κεϊρθςαν ότι τα ςυναιςκιματα ιταν ανάμεικτα, αλλά, ςτο τζλοσ, ςθμείωςαν 

«χαρά» ωσ τελικό ςυναίςκθμα.  

Επιπλζον, ςτο τζταρτο ερϊτθμα, δόκθκε ζμφαςθ ςτο ότι τα ςυναιςκιματα 

μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τισ χρονικζσ φάςεισ ενόσ γεγονότοσ, όπωσ για 

παράδειγμα ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ ενόσ διαγωνίςματοσ, κακϊσ και όταν αλλάηει 

μια κατάςταςθ, όπωσ ςτο ςενάριο τθσ τζταρτθσ κάρτασ. Στο ςενάριο αυτό, οι 

μακθτζσ ανζφεραν ότι, αρχικά, τo παιδί ζνιωκε λφπθ που κανείσ δεν του είχε 

ευχθκεί ςτα γενζκλιά του, ςτθν ςυνζχεια, ζκπλθξθ για το πάρτι και, ζπειτα, χαρά 

επειδι διαπίςτωςε ότι οι δικοί του άνκρωποι το νοιάηονται. 

Αξιολόγθςθ: Τα παιδιά, αρχικά, δυςκολευτικαν να ςυμφωνιςουν ςε ζνα κοινό 

ςυναίςκθμα κακϊσ και για το βακμό ζνταςθσ του ςυναιςκιματοσ για τισ διάφορεσ 

καταςτάςεισ. Στθν πορεία, όμωσ, ςυμφϊνθςαν να καταγράψουν ζνα κοινό 

ςυναίςκθμα και να ςθμειϊςουν ζνα ςυγκεκριμζνο βακμό ζνταςθσ ςτο 

«κερμόμετρο ςυναιςκθμάτων» ανά ομάδα.  

Αυτοαξιολόγθςθ: Η πλειοψθφία των μακθτϊν, ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, φςτερα 

από ςυηιτθςθ με τθ φοιτιτρια κατάλαβε ότι δεν νιϊκουμε πάντοτε το ίδιο 

ςυναίςκθμα και με τθν ίδια ζνταςθ, ενϊ με το πζραςμα του χρόνου όχι μόνο 

αλλάηει θ ζνταςθ του ςυναιςκιματοσ αλλά μπορεί να διαφοροποιθκεί το αρχικό 

ςυναίςκθμα. Ζτςι, θ φοιτιτρια ςυνζχιςε με τθν τρίτθ δραςτθριότθτα που αφορά 

τόςο τθν αναγνϊριςθ όςο και τθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων, ανακαλφπτοντασ 

τρόπουσ διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ. 
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3θ Δραςτθριότθτα (Β’ επιπζδου) 
 
Σίτλοσ: «Ρϊσ κα αιςκανόςουν αν...;» 

Είδοσ: Σενάρια με ιςτορίεσ και δραματοποίθςθ  

Δεξιότθτα: Αναγνϊριςθ, ζκφραςθ και διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων 

Διδακτικζσ ςυνκικεσ: Ομάδεσ τριϊν ατόμων 

Τλικά: Δφο διαφορετικά φυλλάδια με εικόνεσ και ςενάρια 

 

κοπόσ: Να αναγνωρίςουν και να εκφράςουν τα παιδιά με διαφορετικοφσ τρόπουσ 

τα ςυναιςκιματά τουσ ςε ποικίλεσ περιςτάςεισ. 

 

Διαδικαςία: Σχεδιαςτικαν δφο διαφορετικά φυλλάδια με εικόνεσ που περιγράφουν 

ποικίλεσ καταςτάςεισ, ενϊ για κάκε εικόνα υπάρχει μία πρόταςθ που αναφζρεται 

ςε κάποια κατάςταςθ, που είναι πικανόν να βιϊςουν ςτο μζλλον παιδιά τθσ θλικίασ 

των μακθτϊν. Οι προτάςεισ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

- Ζχανεσ το αγαπθμζνο ςου παιχνίδι. 

- Ζγραφεσ άριςτα ςε ζνα κριτιριο αξιολόγθςθσ ςτα μακθματικά. 

- Τςακωνόςουν με κάποιο/α φίλο/θ ςου. 

- Ζχανεσ από τουσ φίλουσ ςου ςτο αγαπθμζνο ςου παιχνίδι. 

- Μάκαινεσ ότι χτφπθςε ο καλφτερόσ ςου φίλοσ με το ποδιλατο. 

- Ζπαιρνεσ ζνα δϊρο από κάποιον κείο ςου. 

- Ρθγαίνατε εκδρομι με το ςχολείο αφριο. 

- Πλοι ιταν καλεςμζνοι ςτα γενζκλια ενόσ/μίασ ςυμμακθτι/τριάσ ςου εκτόσ από 

ςζνα. 

Οι μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ των 3 ατόμων και ςε κάκε ομάδα δόκθκε από 

ζνα φυλλάδιο. Ζπειτα, ηθτικθκε από κάκε παιδί να ςκεφτεί πϊσ κα ζνιωκε αν βίωνε 

μία ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ από τισ παραπάνω. Στθ ςυνζχεια, κάποια παιδιά από 

κάκε ομάδα ζδειξαν ςτθν τάξθ με τθ ςειρά τι νιϊκουν, επιλζγοντασ ςυγκεκριμζνεσ 

καταςτάςεισ των φυλλαδίων -χωρίσ να το εκφράηουν λεκτικά-, και τα υπόλοιπα 

παιδιά αναγνϊριςαν τα διάφορα ςυναιςκιματα με επιτυχία. Συγκεκριμζνα, ςτθν 

πρϊτθ φάςθ, οι μακθτζσ είχαν ςυμπεριλάβει ςτισ απαντιςεισ τουσ τα εξισ 

ςυναιςκιματα: άγχοσ, φόβοσ, λφπθ, ςτενοχϊρια, κυμόσ, ηιλεια, μοναξιά, πόνοσ, 
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οργι, αγωνία, ενοχι, περθφάνια, ανακοφφιςθ, χαρά, ενκουςιαςμόσ, ζκπλθξθ και 

αγάπθ. Ζπειτα, από τα παραπάνω επζλεξαν να εκφράςουν μθ λεκτικά τα οκτϊ 

ακόλουκα ςυναιςκιματα: χαρά, ενκουςιαςμό, ζκπλθξθ, λφπθ, φόβο, αγωνία, κυμό 

και ηιλεια. 

υηιτθςθ: Τα παιδιά, αρχικά, ρωτικθκαν αν ζνα ερζκιςμα ι μία κατάςταςθ 

προκαλεί τα ίδια ςυναιςκιματα ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και για το αν υπάρχουν 

«ςωςτά» και «λανκαςμζνα» ςυναιςκιματα για ζνα γεγονόσ, ενϊ καταλιξαμε ότι  

όλα είναι αποδεκτά και φυςιολογικά. Στθ ςυνζχεια, αναηθτικθκαν λεκτικοί και μθ 

λεκτικοί τρόποι που μπορεί να εκφραςτοφν διάφορα ςυναιςκιματα τόςο 

δυςάρεςτα όςο και ευχάριςτα. Τζλοσ, τα παιδιά προβλθματίςτθκαν για ποιο λόγο 

είναι καλό να εκφράηουμε τα ςυναιςκιματά μασ και διαπιςτϊκθκε ότι 

επιτρζποντασ ςτουσ άλλουσ να γνωρίηουν πϊσ αιςκανόμαςτε ςε κάποια δφςκολθ 

κατάςταςθ, βελτιϊνουμε τθν επικοινωνία μασ, ανακουφιηόμαςτε και βρίςκουμε 

τρόπουσ να διαχειριςτοφμε τα ςυναιςκιματά μασ. 

Αξιολόγθςθ: Τα παιδιά με τθν κακοδιγθςθ τθσ φοιτιτριασ διαπίςτωςαν ότι ζνα 

ερζκιςμα ι μια κατάςταςθ δεν προκαλεί τα ίδια ςυναιςκιματα ςε όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ, ενϊ δεν υπάρχουν «ςωςτά» και «λανκαςμζνα» ςυναιςκιματα για ζνα 

γεγονόσ. Επίςθσ, οι μακθτζσ πρότειναν εκτόσ από λεκτικοφσ και μθ λεκτικοφσ 

τρόπουσ ζκφραςθσ ενόσ ςυναιςκιματοσ, είτε ευχάριςτου είτε δυςάρεςτου, όπωσ με 

διάφορεσ εκφράςεισ του προςϊπου, τθν κατάλλθλθ ςτάςθ του ςϊματοσ και με 

χειρονομίεσ.  

Αυτοαξιολόγθςθ: Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, επιτεφχκθκαν ςε ικανοποιθτικό βακμό 

οι ςτόχοι τθσ δραςτθριότθτασ. Επιπλζον, τα παιδιά ςυνειδθτοποίθςαν ότι είναι καλό 

να εκφράηουμε τα ςυναιςκιματά μασ, αφοφ επιτρζποντασ ςτουσ άλλουσ να 

γνωρίηουν πϊσ αιςκανόμαςτε ςε κάποια δφςκολθ κατάςταςθ, μποροφμε να 

βελτιϊςουμε τθν επικοινωνία μασ μαηί τουσ και να αντιμετωπίςουμε τα δυςάρεςτα 

ςυναιςκιματά μασ. 

υμπεράςματα 

      Σε γενικζσ γραμμζσ, τα ευριματα τθσ εν λόγω παρζμβαςθσ ζδειξαν να 

ςυμβαδίηουν με τθ διαπίςτωςθ διάφορων ερευνϊν, όςον αφορά ςτθν κατανόθςθ 

πολφπλοκων ςυναιςκθμάτων (ενοχι, υπερθφάνεια κτλ.) από παιδιά του Δθμοτικοφ 
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και ςτθν αναγνϊριςθ ότι μποροφν να τουσ δθμιουργθκοφν είτε ευχάριςτα, είτε 

δυςάρεςτα ςυναιςκιματα ανάλογα με τθν κατάςταςθ που βιϊνουν με βάςθ τισ 

εμπειρίεσ, τα ςυναιςκιματα και τισ προςδοκίεσ του παρελκόντοσ (Gnepp, 1989; 

Saarni, Mumme & Campos, 1998; Damon, Lerner & Eisenberg, 2006). Επίςθσ, 

επιβεβαιϊκθκε ότι θ ζνταςθ των  ςυναιςκθμάτων τουσ μπορεί να εξαρτάται από το 

τελικό αποτζλεςμα τθσ κατάςταςθσ και να διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τθ χρονικι 

ςτιγμι που αυτά εκδθλϊνονται, ενϊ διαφορετικά παιδιά μπορεί να ζχουν 

διαφορετικά ςυναιςκιματα για τθν ίδια κατάςταςθ (Gnepp & Klayman, 1992). 

Αναλυτικότερα, τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ 

που παρουςιάςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα παρζχουν ενδείξεισ ότι 

επιτεφχκθκε ο ςτόχοσ τθσ πρϊτθσ δραςτθριότθτασ που ιταν ο εμπλουτιςμόσ του 

λεξιλογίου των παιδιϊν όςον αφορά ςτα ςυναιςκιματα κακϊσ και ότι θ παρζμβαςθ 

είχε κετικζσ επιδράςεισ και οφζλθ για τα περιςςότερα παιδιά ανάλογα με τισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ. Για παράδειγμα, οι λιγότερο δθμοφιλείσ ι οι αλλοδαποί 

μακθτζσ φάνθκε να ωφελοφνται ςθμαντικά ςτον τομζα τθσ αναγνϊριςθσ και τθσ ζκ-

φραςθσ των ςυναιςκθμάτων, ιδιαίτερα των δυςάρεςτων, κακϊσ οι παράγοντεσ που 

ςυμβάλλουν ςτθν απόκρυψθ των ςυναιςκθμάτων αυτϊν μπορεί να ςχετίηονται με 

το βακμό τθσ ςχζςθσ που υπάρχει με το άτομο που αλλθλεπιδροφν, τθ διαφορά 

κζςθσ (status) και τθ δφναμθ ελζγχου των ςυναιςκθμάτων και των γεγονότων 

(Underwood, Coie & Herbsman, 1992). 

Ραρόμοια, όςον αφορά ςτθ δεφτερθ δραςτθριότθτα, θ αρχικι δυςκολία ςτο 

να καταλιξουν τα παιδιά ςε ζνα κοινό ςυναίςκθμα, ειδικά για τα αρνθτικά 

ςυναιςκιματα (φόβο, κυμό και λφπθ), δείχνει να ςυμβαδίηει με ερευνθτικά δε-

δομζνα που υποςτθρίηουν ότι τα παιδιά ζχουν τθν τάςθ να γενικεφουν 

διαφορετικζσ αιτίεσ και ςυνζπειεσ για το φόβο και διαφορετικζσ για το κυμό ι τθ 

λφπθ, ενϊ ο φόβοσ δεν εμφανίηεται μαηί με άλλεσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ το 

ίδιο ςυχνά όςο ο κυμόσ ι θ λφπθ (Trabasso, Stein & Johnson, 1981). Ειδικότερα, θ 

επίγνωςθ του ςυνδυαςμοφ μεταξφ των καταςτάςεων «κζλω - ζχω» κάνει τα παιδιά 

ικανά να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ λζξεισ για να περιγράψουν διαφορετικά 

ςυναιςκιματα που ζχουν ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ (Roseman, 1979). 

Από τθν άλλθ πλευρά, διαπιςτϊκθκε ότι τα παιδιά ςυνικωσ αποφεφγουν να 

εξωτερικεφουν δυςάρεςτα ςυναιςκιματα, όπωσ ο πόνοσ και ο φόβοσ, επειδι 
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πιςτεφουν ότι κάτι τζτοιο κα τα φζρει ςε κατάςταςθ αμθχανίασ ι κα τα κάνει 

ευάλωτα ςτθν κοροϊδία (Saarni, 1992). Επιπλζον, άλλοι παράγοντεσ που μπορεί να 

ςυμβάλλουν ςτθν εξωτερίκευςθ ι τθν απόκρυψθ των ςυναιςκθμάτων αυτϊν είναι 

θ αποφυγι αρνθτικϊν επιπτϊςεων ι θ προςδοκία αφξθςθσ των κετικϊν 

αποτελεςμάτων, θ προςταςία τθσ αυτοεκτίμθςθσ, θ διατιρθςθ ι θ διεφρυνςθ των 

κοινωνικϊν ςχζςεων και οι κοινωνικζσ νόρμεσ (Saarni, 1988). Ωςτόςο, ςτο τζλοσ τθσ 

εν λόγω δραςτθριότθτασ, φαίνεται να ςυνειδθτοποίθςαν ότι είναι καλφτερα να 

εκφράηουμε τα ςυναιςκιματά μασ και ότι δεν βιϊνουμε όλοι τθν ίδια κατάςταςθ με 

τον ίδιο τρόπο ι και τθν ίδια ζνταςθ.  

Στθ ςυνζχεια, αναφορικά με τουσ ςτόχουσ τθσ τρίτθσ δραςτθριότθτασ, τα 

παιδιά φάνθκε ότι μποροφςαν να αναγνωρίςουν και να κατανοιςουν ςε 

μεγαλφτερο βακμό τα ςυναιςκιματά τουσ, τόςο τα ευχάριςτα (χαρά, ζκπλθξθ, 

ενκουςιαςμό, υπερθφάνεια) όςο και τα δυςάρεςτα (φόβοσ, λφπθ, κυμόσ, ηιλεια), 

ενϊ, παράλλθλα, ζδειξαν ότι μποροφςαν να αναγνωρίςουν διαφορετικοφσ τρόπουσ 

ωσ προσ τθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ. Επίςθσ, ςυνειδθτοποίθςαν τισ δια-

φορετικζσ διαςτάςεισ τθσ επικοινωνίασ -ιδιαίτερα τθσ μθ λεκτικισ- και βελτίωςαν 

τισ κοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ, αφοφ θ κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων των άλλων 

επιτυγχάνεται ςε μεγάλο βακμό μζςα ςτο πλαίςιο του παιχνιδιοφ και τθσ 

ςυναναςτροφισ με τουσ ςυνομθλίκουσ και βοθκά ςτον ζλεγχο των δυςάρεςτων 

ςυναιςκθμάτων, όπωσ είναι ο κυμόσ (Lewis & Haviland-Jones, 1993; Lewis, 

Haviland-Jones & Barrett, 2008). 

Γενικότερα, φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ, πρόεκυψε ότι το 

ςυναίςκθμα του κυμοφ εμφανίηεται όταν τα παιδιά νιϊκουν ότι απειλείται θ 

αυτοεκτίμθςθ, θ αξιοπρζπεια, θ ακεραιότθτα ι θ ιδιοκτθςία τουσ και πράγματα που 

κεωροφν κεκτθμζνα (Lazarus, 1993) κακϊσ και όταν ζχουν ιδιαίτερθ δυςκολία να 

αςκιςουν ζλεγχο (Goleman, 1995). Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι το ςυναίςκθμα τθσ 

λφπθσ μπορεί να προκλθκεί ςτο παιδί εξαιτίασ τθσ απουςίασ, τθσ αρρϊςτιασ ι τθσ 

απϊλειασ ενόσ ςθμαντικοφ προςϊπου, του αποχωριςμοφ από αγαπθμζνα 

αντικείμενα, τθν απόρριψθ, τθν άςκθςθ αρνθτικισ κριτικισ κτλ. (Cassano, Zeman & 

Perry-Parrish, 2007).  

Επιπρόςκετα, επιβεβαιϊκθκε ότι το ςυναίςκθμα του φόβου εμφανίηεται 

όταν το παιδί ζρχεται αντιμζτωπο με καταςτάςεισ και εμπειρίεσ που είναι απρόβλε-
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πτεσ και που το κάνουν να αιςκάνεται αβοικθτο μπροςτά ςε κάποιο γεγονόσ 

(Saarni, Mumme, & Campos, 1998; Landy, 2002; Lewis, Haviland-Jones, & Barrett, 

2008), όπωσ είναι ο φόβοσ του φψουσ και τθσ απϊλειασ τθσ ιςορροπίασ, του 

αποχωριςμοφ από αγαπθμζνο πρόςωπο, του ςωματικοφ τραυματιςμοφ κτλ. Επίςθσ, 

φάνθκε ότι τα παιδιά μιλοφν για φόβο όταν πρόκειται για επικείμενεσ αλλαγζσ και 

όχι τόςο για αυτζσ που ζχουν ιδθ ςυμβεί. Αντίκετα, ο κυμόσ και θ λφπθ 

προκφπτουν ςε μεγαλφτερο βακμό ωσ αποτζλεςμα παρεμπόδιςθσ των προςωπικϊν 

τουσ ςτόχων (Harris, 1983, 2008; Harter, 1983), Τζλοσ, παρατθρικθκε ότι το 

ςυναίςκθμα τθσ ηιλιασ είναι ζνα ςυναίςκθμα το οποίο εκδθλϊνεται ςυχνά ςτθ 

ςχολικι θλικία με βαςικι αιτία τον ανταγωνιςμό (Voiling, Kennedy & Jackey, 2010).  

Συνοψίηοντασ, διαπιςτϊκθκε ότι τα παιδιά τθσ θλικίασ αυτισ προςπακοφν 

να αναπτφξουν κετικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ (Terwogt & 

Olthof, 1989) και υιοκετοφν ςυμπεριφορζσ που ζχουν κοινωνικό αντίκτυπο, 

ςυμβάλλοντασ ςτθν ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν τουσ ςχζςεων, όπωσ ςτθρίηοντασ 

τουσ φίλουσ τουσ είτε λεκτικά είτε μθ λεκτικά (Von Salisch, 1992). Επίςθσ, ςχετικά με 

τισ διαφυλικζσ διαφορζσ, παρατθρικθκε ότι τα αγόρια δυςκολεφονται περιςςότερο 

ςυγκριτικά με τα κορίτςια ςτθν ζκφραςθ δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων και 

εμπειριϊν για να μθ κεωρθκοφν αδφναμα και τρωτά (Terwogt & Oltho, 1989). 

Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθ διαδικαςία, οι μακθτζσ ζδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον για το πρόγραμμα και εξζφραςαν ικανοποίθςθ για τον τρόπο που 

παρουςιάςτθκαν τα κζματα ςτθν τάξθ, ενϊ τόςο οι επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

όςο και το υλικό τοφσ προςζλκυςαν τθν προςοχι και τουσ κινθτοποίθςαν, ϊςτε να 

εργαςτοφν ςε ομάδεσ. Ακόμθ, εξζφραςαν τθν επικυμία να γίνονται και τα 

μακιματα του ςχολικοφ προγράμματοσ μζςα από το παιχνίδι και τθν επαφι με τουσ 

ςυνομθλίκουσ. Συνεπϊσ, οι μακθτζσ ζδειξαν προτίμθςθ ςτθ βιωματικι και ςτθν 

ομαδο-ςυνεργατικι μζκοδο διδαςκαλίασ. Επίςθσ, εκτίμθςαν ότι θ ςυνεργαςία μζςα 

ςτθν ομάδα ιταν αρκετά καλι, ενϊ κεϊρθςαν ότι το πρόγραμμα τουσ βοικθςε 

ιδιαίτερα ςτθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ, ςτθν κατανόθςθ και ςτθν 

αποδοχι τόςο των αρνθτικϊν όςο και των κετικϊν ςυναιςκθμάτων, ςτθ βελτίωςθ 

των διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων και, τζλοσ, ςτο να επικοινωνοφν και να ςυ-

νεργάηονται καλφτερα με τουσ άλλουσ.  
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Εν κατακλείδι, το εν λόγω πρόγραμμα κα μποροφςε, ςε επόμενο ςτάδιο, να  

επεκτακεί ωσ προσ τθ διάρκεια και να εμπλουτιςτεί με νζεσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι, 

μερικά από τα κζματα που κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν ςτο μζλλον είναι: 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, κοινωνικά ηθτιματα και προβλθματιςμοί για τθν ευρφτερθ 

κοινότθτα, οι επιδόςεισ των μακθτϊν ςτο ςχολείο και θ ουςιαςτικι γνϊςθ του 

εαυτοφ τουσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΠΩ ΘΑ ΑΗΘΑΝΟΟΥΝ ΑΝ... 

 

Γραζηηριόηηηα 3Β 

Προςπάθηςε να ςκεφτείσ και να γράψεισ ςτισ προτάςεισ που 
ακολουθοφν, όςα περιςςότερα ςυναιςθήματα μπορείσ: 
 

1. Αν έτανες ηο αγαπημένο ζοσ παιτνίδι;  

                                                        

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

                                                                                                                       

2. Αν πηγαίναηε εκδρομή με ηο ζτολείο αύριο;  

………………………………………........................ 

 ………….................................................... 

................................................................ 

................................................................ 

 

3. Αν μάθαινες όηι όλοι είναι καλεζμένοι ζηα γενέθλια ηης Μαρίας 

εκηός από ζένα;  

                                                   

..............................................    .................................................................. 

.................................................................................................................. 

                                                  ..................................................................              

                                                  .................................................................. 

                                                  .................................................................. 

 

 4. Αν ηζακωνόζοσν με ηον καλύηερό ζοσ θίλο; 

………………………………………...................................... 

 ………….................................................. 

............................................................. 

................................................................ 
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ΤΑ ΚΡΥΜMΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Γραζηηριόηηηα 1A 

Μπορείσ να βάλεισ τα γράμματα ςτη ςειρά και να βρεισ το κρυμμένο 
ςυναίςθημα; 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Α Α Ρ Χ 

 
 

Υ Μ Ο  Θ  
 

Ζ 

Ο Ζ Ρ Γ 

  
ΞΖΠΛΖΚΔ 

 

 

Π Υ Ζ Λ 
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ΤΑ ΚΡΥΜMΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Γραζηηριόηηηα 1Β 

Μπορείσ να βάλεισ τα γράμματα ςτη ςειρά και να βρεισ το κρυμμένο 
ςυναίςθημα; 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Α Π Α Ζ Γ 
 

Ζ Λ Δ Η Α 

Ε 

Ζ 

ΝΑΜΟΞΗΑ  ΑΚΟΥΝΑΦΗΖ 
 

 

Ο Β Ο Φ  

Λ Δ Η Α Ε Ζ 
 

Ζ 
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ΤΑ ΚΡΥΜMΕΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Γραζηηριόηηηα 1Γ 

Μπορείσ να βάλεισ τα γράμματα ςτη ςειρά και να βρεισ το κρυμμένο 
ςυναίςθημα; 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

E X H N O A Ρ Δ Μ Η Ζ  

ΔΝΘΟΥΜΟΗΑ  ΠΔΡΖΝΗΑΦΑ 

 

Γ Χ Ο  Α 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2Α 
 

  Ο Ανδρέας γύρισε σπίτι κρατώντας το αγαπημένο του περιοδικό που το διαβάζει από 
μικρό παιδί. Ανοίγοντας το συρτάρι του γραφείου του για να το βάλει μαζί με  τα 
προηγούμενα τεύχη, βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.                                                                                                                 
Σα περιοδικά ήταν άνω κάτω. Ορισμένα είχαν τσαλακωθεί, ενώ από κανά δύο είχε 
σκιστεί το εξώφυλλο.  

  —Σι έγινε εδώ; Ποιος τα έκανε όλα αυτά; Φώναξε. 
  Η μητέρα στάθηκε στην άκρη του δωματίου του. 
—Αχ, βρε Ανδρέα μου, είχε έρθει η θεία σου με τον Βασιλάκη το πρωί. Ο μικρός 
μπήκε στο δωμάτιο και βρήκε τα περιοδικά χωρίς να τον προσέξουμε. Όταν το   
κατάλαβα ήταν αργά.  Ο Ανδρέας έχασε τα λόγια του!                                                                                            
 
(Σι νομίζεις ότι ένιωσε ο Ανδρέας;) ............................  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2Β 
 

Η Αλεξία γύρισε σπίτι από το σχολείο κουρασμένη. το τραπέζι του σαλονιού, όμως, 
την περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη: ένα πακέτο με το όνομά της γραμμένο πάνω!!!  

  — ου το έστειλε η θεία Διονυσία από τον Καναδά. Ήρθε, σήμερα, το πρωί με το     
ταχυδρομείο, της είπε χαμογελώντας ο πατέρας. Σο παιδί, χωρίς καθυστέρηση, άνοιξε   
το δώρο του.  

  — Ουάαου! Αναφώνησε η Αλεξία. Ένα μίνι στερεοφωνικό για το δωμάτιο μου. Σώρα 
θα ακούω συνέχεια μουσική!  

 
    (Σι νομίζεις ότι ένιωσε η Αλεξία;) ......................  
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2Γ 
 

  Κάθε Πέμπτη, η Μαίρη την πρώτη ώρα έχει μαθηματικά. Πάντα, έρχεται 
διαβασμένη, όμως, το προηγούμενο βράδυ είχε πάει στα γενέθλια της φίλης της τής 
Κατερίνας, με      αποτέλεσμα να μην προλάβει να διαβάσει. Εκείνο το πρωινό, ο 
δάσκαλος μπήκε στην τάξη σοβαρός και έγραψε στον πίνακα τρία προβλήματα 
σχετικά με τη χθεσινή ύλη. 

   — Έχετε ένα τέταρτο να τα λύσετε, τους είπε αυστηρά. Σο χθεσινό μάθημα ήταν 
πολύ   σημαντικό και θέλω να δω ποιος διάβασε καλά. Δεν θα δεχθώ καμία 
δικαιολογία.  
Η Μαίρη κοίταξε τα προβλήματα. Δεν ήξερε τίποτα... 
 
(Σι νομίζεις ότι ένιωσε η Μαίρη;) ........................  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2Δ 
 

Ο Πέτρος γύρισε σπίτι, αργά το απόγευμα, λυπημένος, μετά από το φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών. Ήταν τα γενέθλιά του, σήμερα, και κανείς δεν του είχε ευχηθεί ως 
τώρα.  Έτσι, νόμιζε ότι τον είχαν ξεχάσει... Ανοίγοντας την πόρτα, όμως, τον 
περίμενε μία  ευχάριστη έκπληξη. 

  — Χρονιά πολλά, του είπαν με ένα στόμα όσοι ήταν συγκεντρωμένοι στο σαλόνι και 
μία τούρτα με κεράκια τον περίμενε στο τραπέζι...  

  — Αυτό το πάρτι-έκπληξη μοιάζει να είναι τα καλύτερα γενέθλια που γιόρτασα ποτέ, 
πρόσθεσε ο Πέτρος. 

 
  (Σι νομίζεις ότι ένιωσε o Πέτρος;) ..............................  

  

 
 
 
 
 
 
 


