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 Μέρος B´

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ο 
ι συναισθηματικές δεξιότητες, ως στοιχεία συμπεριφοράς είναι αντικείμενο 
μάθησης. Βασίζονται, βέβαια, σε έμφυτες τάσεις και σχετίζονται με ατομικές δι-
αφορές. Ωστόσο, καλλιεργούνται και διδάσκονται, εφόσον αποδεχόμαστε ότι στο 

μεγαλύτερο μέρος τους είναι επίκτητες. Η χρησιμότητά τους έγκειται στο ότι μέσω αυτών, τα 
παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, βελτιώνουν τις επικοινωνιακές και τις μαθη-
σιακές τους ικανότητες, αναγνωρίζουν και χειρίζονται τα συναισθήματά τους και εξοικειώ-
νονται στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. 

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ 

▶ Ενθαρρύνει την έκφραση του συναισθηματικού κόσμου του μαθητή με κάθε 
μέσο. Αυτό ενέχει λυτρωτικό-θεραπευτικό χαρακτήρα και συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της ψυχοκοινωνικής του ταυτότητας. 

▶ Εκφράζει τα συναισθήματα που του προκάλεσαν οι πράξεις της ομάδας. 
▶ Επιστρατεύει την επινοητικότητά του στη διαχείριση των ενδοομαδικών –διομα-
δικών κρίσεων, αλλά και στην καλλιέργεια κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος 
στην τάξη φέρνοντας στο μυαλό του τις δικές του σχολικές εμπειρίες. 

▶ Επισημαίνει ότι την ευθύνη αναλαμβάνει ολόκληρη η ομάδα και όχι μεμονωμένα ένα 
μέλος της, ώστε να προάγεται η υπευθυνότητα και η συλλογικότητα (απομονώ-
νονται συμπεριφορές και όχι άτομα). 

▶ Προβάλλει με κάθε ευκαιρία τα ευεργετικά αποτελέσματα της συνέπειας, της υπευθυ-
νότητας, της υποχωρητικότητας, της πραότητας, της δικαιοσύνης, της ισονομίας, της 
υπομονής, της επικοινωνίας, της διαλλακτικότητας, του αλτρουισμού 

▶ ∆ιαθέτει «ενσυναίσθηση» (empathy) 
▶ Οικοδομεί υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές και αφιερώνει χρόνο 
συζητώντας μαζί τους (σχολιασμός της επικαιρότητας, τηλεοπτικών σειρών, προσώ-
πων, αθλητικών γεγονότων). 
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▶ Έχει επίγνωση της επίδρασης του εξωσχολικού δικτύου και το λαμβάνει υπόψη 
στο έργο του (βλ. Πολυσυστημική προσέγγιση). 

▶ Κατανοεί και ερμηνεύει /αναλύει την αμφίδρομη σχέση που εμφανίζεται ανάμεσά τους. 
▶ Εφαρμόζει μέσα στήριξης επιθυμητής συμπεριφοράς και επιβραβεύει την ενδεδειγ-
μένη συμπεριφορά (θετική ενίσχυση). 

▶ Θέτει ξεκάθαρα όρια στην αναμενόμενη συμπεριφορά. 
▶ Επιστρατεύει το χιούμορ. Στις σωστές δόσεις εκτονώνει το πολύπλευρα συσσωρευ-
μένο άγχος, χαλαρώνει, δημιουργεί γέφυρες οικειότητας, ενώνει. 

▶ Επινοεί μέτρα καταπολέμησης της ρουτίνας και φροντίζει για την καλαισθησία 
της τάξης. 

▶ Αναγνωρίζει την αξία του κάθε μαθητή ως αυτόνομη οντότητα και σέβεται την προ-
σωπικότητά του, προτρέποντάς τον να κάνει το ίδιο για το συμμαθητή του. 

▶ Εφαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα «κοινωνιόγραμμα», ώστε να διαπιστώνει 
τα παιδιά με υψηλή ή χαμηλή δημοτικότητα και να δρα ανάλογα. 

▶ Εντοπίζει τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή άλλου τύπου συναισθηματικά προ-
βλήματα και ενεργεί κατάλληλα τονώνοντας την αυτοπεποίθησή τους. 

▶ Εντοπίζει τους «καθοδηγητές γνώμης» (opinion leaders) και χρησιμοποιεί το μο-
ντέλο της «οριζόντιας επικοινωνίας» προς όφελος της ομάδας. 

▶ Προβάλλει τη μεταμέλεια, ομολογεί τις παραβλέψεις του, μεταδίδοντας το πνεύμα 
της «συγγνώμης». 

▶ Προσανατολίζει σε δημιουργικές ενασχολήσεις εντός και εκτός σχολείου (θεατρι-
κή/αθλητική ομάδα, μουσική, εφημερίδα, εκδρομές, παρουσιάσεις βιβλίων, δίσκων 
κ.τ.λ.). Επίσης, διατυπώνει προτάσεις για ποιοτικές τηλεοπτικές εκπομπές όχι μόνο 
εκπαιδευτικού αλλά και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

▶ Προτρέπει στην εκμάθηση «κοινωνικών δεξιοτήτων», χρήσιμες για τη ζωή τους. 
▶ Επινοεί μέσα, δράσεις και συμπεριφορές που ευνοούν τον αυτοέλεγχο. 

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ  ΓΟΝΕΙΣ 

Επιχειρώντας ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις: 
▶ Ενημερώνει για τον πολυσύνθετο ρόλο του σχολείου ώστε η σχέση τους να μην 
επικεντρώνεται μόνο στο μαθησιακό τομέα. 

▶ Πληροφορεί όχι μόνο για τις μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών αλλά και για τη 
γενικότερη συμπεριφορά τους στο σχολικό χώρο. Είναι αναγκαίο η εικόνα των μα-
θητών με χαμηλή επίδοση να συμπληρώνεται με θετικά στοιχεία. Αυτό μειώνει τη με-
τάθεση άγχους που μεταβιβάζεται από το γονιό στο παιδί και στη συνέχεια επιστρέφει 
στο σχολικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο αμβλύνεται το ενδοσχολικό στρες. 

▶ Αντλεί πληροφορίες, όσο διακριτικά γίνεται, για την οικογενειακή κατάσταση και τα 
πρόσωπα που ενδεχομένως ασκούν επιρροή στο μαθητή. 

▶ Ενθαρρύνει τις συναντήσεις με ειδικό (λ.χ. Ψυχολόγο) εφόσον έχει εντοπίσει απο-
κλίνουσα συμπεριφορά για σημαντικό χρονικό διάστημα. 
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▶ Προτρέπει σε δημιουργικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που βοηθούν στην 
εκτόνωση επισωρευμένης ενέργειας και αποτελούν κανάλι συναισθηματικής έκφρα-
σης. 

▶ Επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις της άλογης ενασχόλησης με τους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο στο σπίτι. 

▶ Τονίζει την αξία που έχουν τα «σταθερά όρια» και τη σημασία της εφαρμογής τους 
στο σπίτι και στο σχολείο.

▶ Ενθαρρύνει τις ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ γονέων-παιδιών. ∆ίνει 
έμφαση στο χρόνο που απαιτείται για ποιοτική επαφή. 

▶ Παροτρύνει να εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους και ειδικά την αγάπη τους στα 
παιδιά με τρυφερότητα. 

3. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η συναισθηματική αγωγή δεν αποτελεί αποκλειστικά μια ξεχωριστή διαδικασία, αποκομ-
μένη από την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να 
ενταχθεί στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μαθημάτων. Πριν απ’ όλα, όμως, απαιτεί την 
ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού προς αυτή την κατεύθυνση και συνειδητοποίηση του πο-
λυδιάστατου ρόλου που έχει αναλάβει. Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι μέσα από τη 
συναισθηματική αγωγή διαμορφώνεται ένα ευχάριστο ψυχολογικό κλίμα στην τάξη και 
διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία. 

 Μέσω της βιωματικής μάθησης οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν, να δι-
αχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ενσωματώνουν νέες πληροφορίες ή γνώσεις 
με αποτελεσματικό τρόπο ( Xρυσαφίδης, 2002). Μέσα από τον εναλλακτικό αυτό τρόπο 
μάθησης τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με τη νέα γνώση, βιώνουν νέες εμπειρίες, επι-
στρατεύουν την φαντασία τους, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και όχι σπάνια προσεγγίζουν 
καταστάσεις ψυχολογικής ροής. 
Η αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση, η αυτεπίγνωση, η ποιοτική επικοινωνία, η ελ-

πίδα, το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η ευέλικτη σκέψη, η αυτοεκτίμηση, η 
ψυχική ανθεκτικότητα, η υπευθυνότητα, o αυτoέλεγχος και η διεκδικητική στάση 
καθώς και η έκφραση όσο και η διαχείριση συναισθήματος, επιχειρείται να ενισχυ-
θούν μέσα από δράσεις, ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, προβολή οπτικοακουστι-
κού υλικού, αφηγηματικές τεχνικές, καλλιτεχνική έκφραση, φύλλα εργασίας και λογισμικά, 
ιδιαίτερα ελκυστικά για τους μαθητές/τριες.

3.1. ∆ραματοποίηση 

Το θεατρικό παιχνίδι αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στην ψυχική ανάπτυξη των ατό-
μων και ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες οι συνεισφορά του έχει καταδειχθεί ( Faure, 
Lascar, 2001). Επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα ή σενάρια μαθητών προσφέρονται 
για δραματοποίηση κατά την οποία το παιδί καλείται να «βιώσει» και να εκφράσει την 
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κατάσταση αλλά και τα συναισθήματα του ήρωα. Μπαίνοντας στο ρόλο του πρωταγωνιστή 
ενός έργου αναπτύσσει ενσυναίσθηση, οικειοποιείται τις σκέψεις και τα συναισθήματά του 
ήρωα ανάλογα με την περίσταση. ∆εν πρέπει να αγνοήσουμε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι 
απολαμβάνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, συνεπώς είναι μια ευκαιρία έκφρασης του 
ψυχικού κόσμου που ο εκπαιδευτικός οφείλει να την αξιοποιήσει.

Προτάσεις:
Α. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 «Με λογισμό και μ’ όνειρο», «Στο σχολείο του κό-
σμου», «Το δελφίνι», Ιστορία Γ, ∆, Ε & ΣΤ τάξης

Β. Αντ. Σ. Εξπερύ : «Ο μικρός πρίγκιπας»
Γ. Άλκη Ζέη : Θέατρο για παιδιά «Όρνιθες», «Πλού-
τος»

∆. Ενδεικτικό Σενάριο:
Ο Άρης είναι μαθητής της τετάρτης τάξης. Η οικο-
γένειά του μετακομίζει σε άλλη πόλη εξαιτίας της 
εργασίας του πατέρα του. Η κατά δύο χρόνια με-
γαλύτερη αδερφή του είναι φανερά πιο αισιόδοξη 
και καθησυχάζει τις ανησυχίες του αδερφού της.

Άρης : θα χάσω όλους τους φίλους μου και τις προπονήσεις στην ομάδα μου. Είμαι 
πολύ θυμωμένος 
Αφροδίτη: θα γνωρίσουμε νέους συμμαθητές και θα κάνουμε νέους φίλους. Στη 

νέα σου ομάδα μπορεί να έχεις πιο πολλές ευκαιρίες...όλοι θα συζητάνε για σένα... ∆ες 
το αλλιώς..

Σκοπός: ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα, αισιοδοξία.

3.2. Παιχνίδια ρόλων: 

Φανταστικά σενάρια κρίσεων ή έκρυθμων καταστάσεων αλλά και χαρούμενα γεγονότα τα 
οποία αναφέρονται στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα προτείνονται στα παιδιά 
από τον συντονιστή/εκπαιδευτικό στον πίνακα ή στην οθόνη προβολής της τάξης. Σ’ αυτή 
την περίπτωση, ατομικά ή σε ομάδες, ενσαρκώνουν ρόλους σύμφωνα με  ένα ελεύθερο 
σενάριο που έχουν εμπνευστεί. Καλούνται οι μαθητές ατομικά ή ως εκπρόσωποι ομάδων 
να τους ενσαρκώσουν. Ακολουθεί συζήτηση που αναδεικνύει τη θετική πλευρά και την 
αισιόδοξη προοπτική.

( Ενδεικτικοί ρόλοι: καθηγητής, μαθητής, γονιός, δικαστής, κατηγορούμενος ) 
Στόχοι: ενσυναίσθηση, αισιοδοξία, υπευθυνότητα, έκφραση συναισθήματος, 
συνεργασία, διαδικασία επίλυσης προβλημάτων

Προτάσεις : 
Α. Θέμα «Μια ξεχωριστή μέρα» 
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 Το σχολείο κερδίζει την πρώτη θέση και βραβεύεται για τη συμμετοχή του σε πανελ-
λήνιο διαγωνισμό τραγουδιού με αντιρατσιστικό περιεχόμενο.

 Ρόλοι: δασκάλα, διευθυντής, Ανδρέας (μαθητής), Χαρά (μαθήτρια), Ραμόνα (μαθήτρια).
Β. Θέμα : «   Α» 
 Η μητέρα που παίρνει τον έλεγχο της κόρης της
 Ρόλοι : μητέρα – Άννα – πατέρας – Κώστας (αδερφός)
Γ. Θέμα : « Ο  Π» 
 Ο Περικλής προκαλεί τον καθηγητή του διαρκώς με ανάρμοστο τρόπο, άσχημες λέ-
ξεις και φασαρία, αναστατώνοντας την τάξη.

 Ρόλοι : Καθηγητής – Περικλής- συμμαθητής Α - συμμαθητής Β.
∆. Θέμα : « » 
 Ο Παναγιώτης θέλει να βγει βραδινή βόλτα με τη μηχανή του φίλου του και ο πατέ-
ρας δεν το επιτρέπει.

 Ρόλοι : Πατέρας – Παναγιώτης – Μητέρα – ∆ανάη (αδερφή Παναγιώτη).
Ε. Θέμα « Η κονσόλα »
 Ο ξάδερφος του Στέφανου χαλάει την ηλεκτρονική κονσόλα του Στέφανου και της 
αδερφής του.

 Ρόλοι: Θωμάς (ξάδερφος Στέφανου), Στέφανος, Έλλη (αδερφή), μητέρα.
ΣΤ. Θέμα « Victor »
 Ο Victor έρχεται από τη Συρία και φιλοξενείται με τον αδερφό του και τον πατέρα 
του σε μια δομή μεταναστών.Στο σχολείο μια ομάδα παιδιών τον αποφεύγει, ενώ μια 
άλλη ομάδα τον προσεγγίζει φιλικά. Παρακολουθεί την πρώτη Γυμνασίου σε μια ελ-
ληνική πόλη. 

 Ρόλοι: Victor, Α ομάδα συμμαθητών, Β ομάδα συμμαθητών, Καθηγήτρια

3.3. Γραπτή Έκφραση

Μέσα από το γραπτό κείμενο τους δίνεται η δυνατότητα να καταγράψουν τα συναισθήματα 
που ένιωσαν ως αναγνώστες ή εκείνα που φαντάζονται ότι ένιωσαν οι πρωταγωνιστές ενός 
λογοτεχνικού έργου ή ιστορικού κειμένου. Κάποια σχολικά βιβλία, εξάλλου, ενσωματώνουν 
δραστηριότητες τέτοιου τύπου. Επίσης, μπορούν να περιγράψουν σ’ ένα λευκό χαρτί κατα-
στάσεις που τους προκαλούν άγχος σε διαφορετικές διαβαθμίσεις. 

Προτάσεις:
Α. Τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση που τους προτείνεται να 
γράψουν ένα γράμμα σε μακρινούς άλλους, συγγενείς ή πρόσωπα που δεν θα έχουν 
την ευκαιρία να δουν ξανά (συμμαθητές που μετανάστευσαν σε χώρες του εξωτε-
ρικού, συγγενείς που έχουν χαθεί) αλλά και στον εαυτό τους, στο παρελθόν ή στο 
μέλλον. Ακόμη έχουν την ευκαιρία να απευθυνθούν σε φανταστικά πρόσωπα, ήρωες 
ή πρόσωπα από τον κόσμο του θεάματος και να εκφράσουν τις σκέψεις, τις επιθυμίες 
ή τα συναισθήματά τους. 


