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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Τα ηειεπηαία ρξόληα ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθή αγσγήο θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ελώ παιηόηεξα επηηπρεκέλνο ζεσξνύληαλ θάπνηνο κε
πςειό δείθηε IQ (δείθηεο λνεκνζύλεο) πιένλ εμίζνπ ζεκαληηθό είλαη θαη ην EQ
(δείθηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο), πνπ πξνζδηνξίδεη ην δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο, δειαδή ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο, έθθξαζεο θαη ρεηξηζκνύ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ηνλ απηνέιεγρν, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ πνηνηηθή επηθνηλσλία, ηε
δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ, ηελ πξνζσπηθή ππεπζπλόηεηα, ηελ απηνεπίγλσζε
θαη απηναπνδνρή (Gottman,2000). Ιδηαίηεξα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, ε
νπνία αζρνιείηαη θπξίσο κε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθξνύζεηο αμηώλ, ε
ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαπαηδαγώγεζε αηόκσλ ζύκθσλα κε
αμίεο, ζηάζεηο θαη ηδέεο πνπ ζα απνηειέζνπλ θαηαιπηηθό παξάγνληα ζηελ επίιπζε ησλ
δεηεκάησλ απηώλ .

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε
ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί πιένλ κία ζεκαληηθή ζεκαηηθή ελόηεηα
ηνπ Αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, έρνληαο κία δπλακηθή ζέζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
Δθπαίδεπζεο. ύκθσλα κε ην ΓΔΠΠ, ζθνπόο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη
θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε
απηό θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε
γεληθόηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο θαη δηάζσζήο ηνπ. Έηζη, ηα παηδηά νδεγνύληαη
ζηελ αλαγλώξηζε αμηώλ θαη ζηελ απνζαθήληζε ελλνηώλ, ζηελ αλάπηπμε θαη
θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ δσήο θαζώο θαη ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ γύξσ από πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, νη
καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπο
(βησκαηηθή κάζεζε) θαη λα βξίζθνπλ ηξόπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ,
πηνζεηώληαο ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο.
Με ζηόρν ηα παηδηά λα πηνζεηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ε έρεη επηιέμεη ηε βησκαηηθή κάζεζε σο κέζνδν γηα ην

ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ε νπνία απνηειεί δσηηθήο
ζεκαζίαο δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία εκπεηξηώλ, ηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ θαη ηειηθά ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπ,
ζύκθσλα θαη κε ηα δεδνκέλα ησλ ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ, νη νπνίεο θαη
δίλνπλ έκθαζε ζην άηνκν θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη ζην πιαίζην ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο.

Μέζα από ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη ηα παιδιά:







ελζαξξύλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
εξεπλνύλ & αλαθαιύπηνπλ
εληζρύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο γηα θαηαλόεζε θαη εξκελεία
καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνύλ αηνκηθά θαη νκαδηθά
απνθηνύλ γλώζε κέζα από ηελ εκπεηξία
αλαπηύζζνπλ νκαιά ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο .

Έμππλα δελ είλαη κόλν ηα παηδηά πνπ εληππσζηάδνπλ κε ηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο
ηνπο. Έμππλα είλαη θαη ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή απηνεθηίκεζε θαη
ππεπζπλόηεηα θαη κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηόζν ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, όζν θαη
ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Γηαζέηνπλ δειαδή πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ
Δίλαη ε ηθαλόηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνύ καο, αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ησλ άιισλ αλζξώπσλ. Δίλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε θνηλσληθόηεηα, ε ηθαλόηεηα
επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ε πγηήο καρεηηθόηεηα. Όρη όκσο θαη ε ζπλερήο
επηζπκία λα αξέζνπκε ζε όινπο. Βάδνπκε όξηα ζηνλ εαπηό καο θαη ζηνπο
ζπλαλζξώπνπο καο θαη θξίλνπκε ζεηηθά αληί λα δερόκαζηε ηνπο άιινπο όπσο είλαη.
Αληηκεησπίδνπκε εηξεληθά ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ζε πλεύκα ζπλεξγαζίαο, απνδνρήο θαη
ζεβαζκνύ ηόζν ηεο πξνζσπηθόηεηαο όζν θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ άιισλ
(Goleman, 1995).
Μάιηζηα, νη ζπλαηζζεκαηηθέο καο αιιειεπηδξάζεηο μεθηλνύλ ζην νηθνγελεηαθό
θαη ζπλερίδνληαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, κέζα ζηα επξύηεξα ρσξνρξνληθά όξηα ηνπ
θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ όπνπ θαη εληάζζνληαη.

Μια ζύνηομη ιζηοπική αναδπομή ηηρ ςναιζθημαηικήρ Νοημοζύνηρ
1930 – Ο Edward Thorndike πεξηγξάθεη ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο λνεκνζύλεο»
σο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ζπλππάξρεη κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο.
1940 – Ο David Wechsler ππνδειώλεη όηη ζπζηαηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζύλεο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή.
1950 – Αλζξσπηζηηθνί
κπνξεί
θάπνηνο

ςπρνιόγνη όπσο ν Abraham Maslow πεξηγξάθνπλ πώο
λα
νηθνδνκήζεη
ζπλαηζζεκαηηθή
δύλακε.

1975 – Ο Howard Gardner δεκνζηεύεη ην έξγν ηνπ Shattered Mind, ην νπνίν εηζάγεη
ηελ
έλλνηα
ηεο
πνιιαπιήο
επθπΐαο.

1985 – Ο Wayne Payne εηζάγεη ηνλ όξν ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηε
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ κε ηίηιν: «Μειέηε ηεο ζπγθίλεζεο: αλάπηπμε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, Απην-νινθιήξσζε, ρεηηθά κε ηνλ θόβν, ηνλ πόλν
θαη ηελ επηζπκία».
1987 - ε έλα άξζξν πνπ δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Mensa, ν Keith Beasley
ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν "ζπλαηζζεκαηηθό δείθηε." Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε όηη απηή
είλαη ε πξώηε δεκνζίεπζε κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ όξνπ, αλ θαη ν Reuven Bar-On
ηζρπξίδεηαη όηη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν ζε κηα αλέθδνηε έθδνζε ηεο δηαηξηβήο ηεο
απνθνίηεζήο ηνπ.
1988 – Ο Reuven Bar-on αλαθέξεηαη ζε δείθηε ζπλαηζζεκαηηθόηεηαο (Emotional
Quotient, EQ-i) θαη‟ αλαινγία κε ην δείθηε λνεκνζύλεο (Intelligence Quotient) θαη
θάλεη ηελ πξώηε πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο.
1990 – Οη ςπρνιόγνη Peter Salovey θαη John Mayer δεκνζηεύνπλ έλα άξζξννξόζεκν: "πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε", ζην πεξηνδηθό “Imagination Cognition,
and personality”.
1995 - Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο γίλεηαη δεκνθηιήο κεηά ηε
δεκνζίεπζε ζηε New York Times ηνπ βηβιίνπ ηνπ ςπρνιόγνπ θαη επηζηεκνληθνύ
ζπγγξαθέα Daniel Goleman κε ηίηιν «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε: Γηαηί ν
EQ(δείθηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο) είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθόο από ηνλ
IQ(δείθηεο λνεκνζύλεο)».
1997 - « Σν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ δηαθιαδώζεσλ ηεο πλαηζζεκαηηθήο
Ννεκνζύλεο» -“THE FOUR BRANCH MODEL OF EMOTIONAL
INTELLIGENCE” (Mayer&Salovey, 1997) ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο.

Παιδί και ςναιζθημαηική Νοημοζύνη
«Η οηθογελεηαθή δφή είλαη ηο πρώηο ζτοιείο ηες ζσλαηζζεκαηηθής
κάζεζες. Σε ασηό ηο οηθείο θαη ποιύ προζφπηθό τφλεσηήρη, καζαίλοσκε ηη
αηζζαλόκαζηε γηα ηολ εασηό κας θαη πώς οη άιιοη ζα αληηδράζοσλ ζηα δηθά κας
ζσλαηζζήκαηα. Τη επηιογές έτοσκε λα αληηδράζοσκε, πώς λα θαηαλοούκε θαη λα
εθθράδοσκε ηης ειπίδες θαη ηοσς θόβοσς κας…» (Goleman, 1995).
Σo παηδί, αλαπηύζζεη ζηαδηαθά ζεκαληηθέο ηθαλόηεηεο κάζεζεο, απνθηώληαο ηελ
πεξίθεκε «θοηλφληθή αληίιευε», έρνληαο νξηνζεηήζεη ηελ «θοηλφληθή αλαθορά»
ηνπ, γηαηί βαζίδεηαη ζηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κε ηα νηθεία πξόζσπα. Ζ ηζρπξή
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ εκπεηξία, κεηαιιάζζεηαη θαη ζε γλσζηηθή. Παξάιιεια,
αμηνπνηνύληαη πξνεγνύκελα βηώκαηα, ηα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο, ηα ήζε, ηα έζηκα,
ηηο αμίεο αιιά θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλσλίαο όπνπ δεη θαη ζύκθσλα πάληα κε
ηελ ήδε δηακνξθσκέλε θνπιηνύξα απηήο (Schaffer, 1996).
Σν παηδί ληώζεη απνδεθηό. Τπνινγίδνληαη νη πξώηκεο ςπρνινγηθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Βειηηώλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαη πξνάγεη ηελ
επηθνηλσλία ηνπ κε ηε κεηέξα αιιά θαη κε όζνπο ην πεξηβάιινπλ (νηθεία πξόζσπα).
Ζ θνπιηνύξα ηεο Οηθνγέλεηάο ηνπ, ε θνπιηνύξα ηεο νκάδαο πλνκειίθσλ θαη ησλ

Δλειίθσλ, κνηάδεη λα έρεη θαηαλνεζεί από ην παηδί πνπ ληώζεη ην ζεβαζκό γηα ό,ηη
είλαη θαη ζέιεη λα αιιειεπηδξάζεη θνηλσληθά. Γηα ηνλ Cole, ε «βηοιογηθή
φρίκαλζε», ε «κάζεζε από ηο περηβάιιολ» θαη ε «αιιειεπίδραζε», είλαη
παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο λνεκνζύλεο όρη
αλεμάξηεηα ηεο θνπιηνύξαο. Άξα ε κάζεζε, ε ζθέςε θαη ε κλήκε, σο πξσηαξρηθέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηόκνπ, πξνάγνληαη θαη κέζα από ηελ πνιηηηζκηθή
γλώζε ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ θαη επηθνηλσληαθνύ πιαηζίνπ ζην νπνίν δεη θαη
κεγαιώλεη ην παηδί. Από κόλε ηεο, ε γλώζε απηή είλαη κηα έκθπηε αλάγθε ηνπ
παηδηνύ, πξνθεηκέλνπ λα λνεκαηνδνηήζεη ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζή ηνπ κέζα ζηελ
πξαγκαηηθόηεηά ηνπ (Πνιηηηζκηθνί Κόζκνη ηεο Πξώηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο, Κεθ.5,
Trevarthen, ΕΑΠ).
Χζηόζν, νη ξίδεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο αλάγνληαη ζηελ έλλνηα ηεο
«θοηλφληθής λοεκοζύλες» όπσο αλέθεξε ν Thorndike ην 1920, αιιά θπξίσο ζηνλ
ςπρνιόγν Howard Gardner, πνπ ην 1983 πξόηεηλε ηε ζεσξία ηεο «ποιιαπιής
λοεκοζύλες», ππνζηεξίδνληαο όηη ε λνεκνζύλε πεξηιακβάλεη επηά κνξθέο. Γίλεηαη
όκσο επξέσο γλσζηή από ηνλ Daniel Goleman, ςπρνιόγν ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Υάξβαξλη.

Βαζικέρ καηηγοπίερ ςναιζθημαηικήρ Νοημοζύνηρ
Α/ Ασηοεπίγλφζε (self awareness): αλαγλσξίδσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ θαη ηα
νλνκάδσ. Γηαθξίλσ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο
Β/ Δηατείρηζε ζσλαηζζεκάηφλ (managing emotions): αλαγλσξίδσ ην ζπκό, ην
άγρνο, ην θόβν θαη πξνζπαζώ νπζηαζηηθά λα εξεκήζσ ηνλ εαπηό κνπ, όηαλ
δηαηαξάζζεηαη. Ζ ηθαλόηεηα ειέγρνπ θαη απνηξνπήο ηεο απζόξκεηεο πξάμεο ή ιόγνπ
θαη ε αληηθαηάζηαζε απηώλ κε ό,ηη θαιύηεξν κπνξεί λα γίλεη
Γ/ Ελζσλαίζζεζε (empathy): θαηαλoώ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, βάδνληαο ζηε
ζέζε ηνπο ηνλ εαπηό κνπ
Γ/ Επηθοηλφλία (communicating): αλαπηύζζσ
αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο

πνηνηηθέο

θνηλσληθέο

θαη

Δ/ Σσλεργαζία: αλαγλσξίδσ ηελ αμία ηεο ζπκβνιήο ησλ άιισλ θαη ελζαξξύλσ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ό,ηη ζθέθηνκαη, αηζζάλνκαη ή ζέισ λα θάλσ θαη λα πσ
Σ/ Επίισζε ζσγθρούζεφλ (resolving conflicts): ρξεζηκνπνηώ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
δεμηόηεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο θαη ηελ εηξεληθή επίιπζή ηνπο

Γιαθοπά ςναιζθημαηικήρ Νοημοζύνηρ από ηη Νοημοζύνη
Σε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηε καζαίλνπκε, ζε αληίζεζε κε ηε λνεκνζύλε
πνπ ηε δηαζέηνπκε. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηώλ, ην λα βξνπλ ηε ζέζε ηνπο
ζηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν, λα νξηνζεηήζνπλ ην ξόιν ηνπο ζηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο ηνπο θαη λα είλαη απνδεθηά από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, είλαη ην ίδην
ζεκαληηθά όζν θαη ε επηηστής ζτοιηθή επίδοζε ή ε σγηής ζσκπερηθορά ζηε δηάξθεηα
ηεο ζρνιηθήο δσήο.

Σι καηαθέπνει ο μαθηηήρ με ςναιζθημαηική Νοημοζύνη;
Αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, εξεκεί κόλν ηνπ θαη
δηαηεξεί ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ, είλαη θνηλσληθό θαη δεκηνπξγεί δπλαηέο θαη ζηαζεξέο
θηιίεο, απνθηά κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ππεπζπλόηεηα, έρνληαο νπζηαζηηθά
υστηθή σγεία πνπ ζα ην απνηξέπεη κειινληηθά από ηε βίαηε ζρνιηθή ή εμσζρνιηθή
ζπκπεξηθνξά. Δμάιινπ, ε πξνάζπηζε, βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ θνηλσληθώλ
δεμηνηήησλ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζπλεξγαζίαο θαη επεμίαο (θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα) ησλ καζεηώλ (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ) αθ‟ ελόο θαη ε βειηίσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θπζηθνύ θαη
θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο αθ‟ εηέξνπ είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.

ΠΧ ΑΠΟΚΣΑ ΚΑΝΔΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ
Ζ ζημεπινή εκπαιδεςηική ππαγμαηικόηηηα
ύκθσλα κε ηνλ Gottman (Gottman,2000) ππάξρνπλ 4 είδε γνληώλ θαη θαη‟
επέθηαζε εθπαηδεπηηθώλ:
•
Οη αποζηαζιοποιημένοι γνλείο – δάζθαινη, είλαη εθείλνη πνπ
απνζηαζηνπνηνύληαη θαη παξαβιέπνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
παηδηνύ. Απηνί ζπλήζσο αγλννύλ ή ζεσξνύλ αζήκαληα ηα αξλεηηθά ηνπ
ζπλαηζζήκαηα.
•

Οη επικπιηικοί-αποδοκιμαζηικοί γνλείο- δάζθαινη ζεσξνύληαη απηνί πνπ
επηθξίλνπλ θαη απνδνθηκάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ αξλεηηθώλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνύ. Απηνί ζπλήζσο επηηηκνύλ ή θαη ηηκσξνύλ ην
παηδί επεηδή εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.

•

Οη επιηπεπηικοί-παπασυπηηικοί γνλείο-δάζθαινη ζεσξνύληαη απηνί πνπ
επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνύ,
ζπκπάζρνπλ καδί ηνπο, αιιά αδπλαηνύλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε ή λα
ζέζνπλ όξηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ

•

Οη ζςναιζθημαηικοί μένηοπερ είλαη νη νπνίνη πξνρσξώληαο κέζα από ηελ
απνδνρή, βάδνπλ όξηα ζηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά & δηδάζθνπλ ζηα παηδηά
πώο λα ρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο , πώο λα βξίζθνπλ ηηο θαηάιιειεο
δηεμόδνπο θαη πώο λα ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο.

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα
απνηειέζνπλ ζπλαηζζεκαηηθνύο κέληνξεο γηα ηα παηδηά, λα ηα ελζαξξύλνπλ θαη λα ηα
ζηεξίδνπλ ζε όιεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Όηαλ ν καζεηήο βηώλεη ζπρλά
ηελ επηβξάβεπζε, καζαίλεη λα ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ, αξρίδεη λα πηζηεύεη ζηηο
δπλάκεηο θαη ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. Απνθηά ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ηθαλόηεηα
δξάζεο. Σνλίδνπκε πσο όια ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε ηελ αγάπε θαη ηελ απνδνρή από
ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Υξεηάδνληαη ην δηθό ηνπο «έπαηλο» γηα λα γίλνληαη θαιύηεξνη
άλζξσπνη. Αθόκα θαη αλ απνηύρνπλ ζε θάηη, σο δάζθαινη, αλαγλσξίδνπκε ηελ
πξνζπάζεηά ηνπο θαη ηα εληζρύνπκε ζεηηθά, ώζηε λα επηκείλνπλ θαη λα ηα

θαηαθέξνπλ. Σα βνεζάκε λα απνθηήζνπλ ζάξξνο θαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο,
ρσξίο λα ζηελαρσξηνύληαη θαη λα αγρώλνληαη γηα ην απνηέιεζκα (Gottman, 1997).
Σν ζεκεξηλό ζρνιείν δίλεη βαξύηεηα θπξίσο ζηε καζεζηαθή γλώζε θαη αξγόηεξα
ζηελ εμεηδίθεπζε, αλ κηιάκε γηα ηηο αλώηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Όκσο, ε
απόθηεζε ζηείξαο γλώζεο ιεηηνπξγεί ζρεδόλ απαγνξεπηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο
βηφκαηηθής κάζεζες, κέζσ ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηώλ. Σα
ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπλήζσο, πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία, ελώ αληηζέησο, ηα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνθύπηνπλ, όηαλ νη βαζύηεξεο αλάγθεο καο παξακέλνπλ
αλεθπιήξσηεο. Καηά ζπλέπεηα, ν θόβνο, ν ζπκόο θαη νη ελνρέο ελεξγνπνηνύλ
αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη παξαθηλνύλ αθόκε θαη ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Δίλαη όκσο θαη ζέκα ηδηνζπγθξαζίαο, θνηλσληθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ παηδηνύ θαη ηεο
έληαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο
ηνπ, πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηε θαλεξή αδπλακία ηνπ παηδηνύ λα αληηδξάζεη ζηελ
επηζεηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο (Olweus, 1978, 1980, 1993).
Ζ καζεζηαθή γλώζε θαη ε εμεηδίθεπζε δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα ηελ εμέιημε
ηνπ αηόκνπ. Καηαιπηηθόο είλαη ν ξόινο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο, αθνύ ηα
ηεζη λνεκνζύλεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ΓΝ (IQ) πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο δύν
βαζικέρ ακαδημαφκέρ ικανόηηηερ, ηε γλυζζική και ηη λογικο-μαθημαηική, παξά
ηε κεγάιε επηξξνή ηνπο δελ κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ ηελ εζηθή εμέιημε ηνπ αηόκνπ.
Ο Daniel Goleman (1995), πηζηεύεη όηη ε κειέηε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο
κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν πνπ νη γνλείο θαη ηα ζρνιεία κνξθώλνπλ ηα παηδηά,
όζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο δσήο.
Δπίζεο, «πηζηεύεη όηη, όηαλ γλφρίζοσκε ηα ζσλαηζζήκαηά κας θαη αζτοιεζούκε κ’
ασηά, ηόηε αλαπηύζζεηαη ε Σσλαηζζεκαηηθή κας Νοεκοζύλε, δειαδή έτοσκε ηελ
ηθαλόηεηα ηες δηάθρηζες, ηοσ πόηε θαη γηαηί ζα ζσκώζοσκε θαη πφς ζα
τεηρηζηούκε ηοσς αλζρώποσς». H αηζηνδνμία, ηα αηζζήκαηα γηα ηνπο άιινπο θαη ε
απηνζπλεηδεζία, θαίλνληαη σο ελδεηθηηθέο επηηπρίεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, γεληθόηεξα.
Κιείλνληαο ζα ιέγακε όηη ην «ζσλαίζζεκα ζηο ζτοιείο» δείρλεη λα απαζρνιεί
ζνβαξά ηνπο ςπρνιόγνπο πνπ αζρνινύληαη κε ην δήηεκα. Ηζρπξίδνληαη κάιηζηα όηη,
εθηόο όισλ ησλ άιισλ, θαη ν ηξόπνο πνπ αηζζαλόκαζηε είλαη «δηδαθηόλ» αιιά θαη
«δηδαθηέολ», κε ηε ζσθξαηηθή έλλνηα.
ην εξώηεκα πώο απνθηά θαλείο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, αλ δηδάζθεηαη θαη
αλ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί, ε απάληεζε είλαη ζεηηθή αθνύ πνιιά βηβιία, ηεηξάδηα
δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο
θπθινθνξνύλ θαη πξνηείλνπλ κηα ζεηξά από ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο πνπ κπνξνύλ
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο «δηδαθηέα ύιε» ζην ζρνιείν, αιιά θαη σο «νδεγόο» γηα
γνλείο.
Παξαζέηνπκε κεξηθέο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ βνεζνύλ λα
θαηαλνήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα δηαρεηξηζηνύκε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό
ηξόπν γηα όινπο (νθία Σξηιίβα θαη Giovanni Chimienti, 1998):

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ (Π.Δ..):
Γηα κηθξά θαη…. κεγαιύηεξα παηδηά!



Γείκηηρ πόνος

ρεδηάδνπκε έλα ήκα Πόλνπ ζε όπνην ζρήκα ζέινπκε π.ρ. θαξδηά ή νξζνγώλην. Σν
θνξάκε γηα κηα νιόθιεξε κέξα. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ιέεη ή θάλεη θάηη πνπ καο
πνλά ή καο ζπκώλεη ζθίδνπκε έλα θνκκάηη ηνπ ρήκαηνο Πόλνπ. ηελ επόκελε
ζπλάληεζή καο δηαπηζηώλνπκε πόζν από ην ζήκα καο κάο έρεη απνκείλεη.


Πόηε δπούμε επιθεηικά;

Δξκελεία ησλ ιέμεσλ: επηζεηηθά, ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά.
Γξάθνπκε κηα ιίζηα επηζεηηθώλ ελεξγεηώλ. Καινύκε ηα παηδηά λα ζρνιηάζνπλ πνηέο
ελέξγεηεο είλαη ζσκαηηθά επηζεηηθέο θαη πνηέο ζπλαηζζεκαηηθά.


Ο Ευνηανόρ Καθπέθηηρ

Γύν θίινη ζπλεξγάδνληαη ζηνλ Εσληαλό Καζξέθηε. Ο έλαο είλαη ην Αιεζηλό
Πξόζσπν θαη ν άιινο είλαη ε Αληαλάθιαζε. Σν παηρλίδη παίδεηαη ελαιιάμ.
Σν Αιεζηλό Πξόζσπν πξνζπαζεί λα θαλεξώζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε ηελ
έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ θαη ίζσο κε θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ θαη ηνπ ζώκαηνο.
Ζ Αληαλάθιαζε ζηνρεύεη ζην λα δείμεη ηελ ίδηα έθθξαζε, λα νλνκάζεη ην
ζπλαίζζεκα θαη λα καληέςεη ηελ αηηία πνπ ην πξνθάιεζε.


Λέξειρ και Φυηογπαθίερ ςναιζθημάηυν

Λέμεηο πλαηζζεκάησλ: Σηο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα πνύκε ζηνπο αλζξώπνπο πώο
αηζζαλόκαζηε. Γξάθνπκε πξνηάζεηο κε ιέμεηο ζπλαηζζεκάησλ θαη δεηάκε από ηα
παηδηά λα ηειεηώζνπλ ηελ πξόηαζε π.ρ.
«Μεξηθέο θνξέο αηζζάλνκαη ιππεκέλνο, όηαλ…………………………………….»
Φσηνγξαθίεο πλαηζζεκάησλ: Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ζπρλά καο ιέλε γηα ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Βξίζθνπκε θσηνγξαθίεο αλζξώπσλ κε δηαθνξεηηθέο
εθθξάζεηο πξνζώπνπ, πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ιέμεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σηο θνιιάκε
ζε ραξηί θαη δίπια γξάθνπκε ηε ιέμε ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηαηξηάδεη. Σέινο
ζθεθηόκαζηε γηαηί ην άηνκν αηζζάλεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν.


Υαλαπώνυ και ελέγσυ

ε κηα δύζθνιε θαηάζηαζε…
Όηαλ βιέπεηε όηη θαηεπζύλεζηε ζε κηα ζύγθξνπζε…
…θαη πξηλ αθόκε ραζεί ν έιεγρνο: ΣΑΜΑΣΖΣΔ!
Δίλαη ώξα γηα δηάιεηκκα-ΥΑΛΑΡΧΣΔ!
ΣΔΥΝΑΜΑΣΑ ΥΑΛΑΡΧΖ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΔΣΔ ΣΟΝ ΔΛΔΔΓΥΟ:
ΜΗΛΖΣΔ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ Α
ΒΑΘΗΔ ΑΝΑΠΝΟΔ
ΜΔΣΡΖΣΔ ΑΝΑΠΟΓΑ
ΦΑΝΣΑΣΔΗΣΔ (κηα ζθελή πνπ ζαο ραιαξώλεη)
ΔΑΝ-ΣΟΣΔ (ζθεθηόκαζηε ηε ζπλέπεηα κηαο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο)


Λύζηε ηο με άδικο ηπόπο –Λύζηε ηο με δίκαιο ηπόπο

Γηα θάζε πξόβιεκα ππάξρεη πάληα έλαο αξηζκόο πηζαλώλ ιύζεσλ. Μεξηθέο είλαη
άδηθεο θαη κεξηέο είλαη δίθαηεο.

Μηα άδηθε ιύζε είλαη κηα κνλόπιεπξε ιύζε/ηθαλνπνηεί κόλν ηε κία πιεπξά.
Μηα δίθαηε ιύζε είλαη κία ιύζε δηπιήο πξννπηηθήο/θαη νη δύν πιεπξέο αηζζάλνληαη
θαιά.


Κότηε ηο! Λύζηε ηο! Κολλήζηε ηο!

ε έλα ραξηί γξάθνπκε ηα πξνβιήκαηα. ε έλα άιιν ραξηί ηηο πηζαλέο ιύζεηο. ηε
ζπλέρεηα ζπδεηνύκε θάζε πξόβιεκα, βξίζθνπκε ηελ πηζαλή ιύζε πνπ ηνπ ηαηξηάδεη,
ηελ θόβνπκε θαη ηελ θνιιάκε δίπια ηνπ.

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΝΟΖΜΟΤΝΖ

ΚΑΗ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζαλαηνιίδεηαη
ζε έλα πεξηβαιινληηθό πξόβιεµα ή δήηεµα, πεξηιακβάλεη µειέηε πεξηπηώζεσλ
(case studies),
ιεηηνπξγεί
δηεπηζηεκνληθά, πεξηιακβάλεη δξάζεηο, δηεξεπλά
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Απνθηώληαο πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε κπνξνύκε λα
επηηύρνπκε ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ, λα θαιιηεξγήζνπκε ηε δεμηόηεηα ηεο
αθξόαζεο ηνπ άιινπ , ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηεο άιιεο άπνςεο, θαζώο
θαη λα απνθηήζνπκε απηνπεπνίζεζε γηα λα δηεθδηθνύκε απνθάζεηο θαη πξάμεηο
επλντθέο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπ. Αθνινπζνύλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ζηελ ηάμε.

Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ ζηο ζσολείο:








Καζηεξώλνπκε πξσηλή ζπδήηεζε, ζηελ νπνία νη καζεηέο λα κνηξάδνληαη
πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα βειηηώλνληαο έηζη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε θαη βνεζώληαο ζηελ εθηόλσζε ζπγθξνύζεσλ.
Ο εθπαηδεπηηθόο κηιάεη γηα ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα ζπκβάιινληαο ζην
άλνηγκα απηνύ ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο.
Ζ δηδαζθαιία θαη αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο αθξόαζεο ηνπ άιινπ.
Ζ δξακαηνπνίεζε ζηελ ηάμε δηάθνξσλ ζελαξίσλ γηα ζσζηό ηξόπν
δηαρείξηζεο αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ.
Μέζα από δξαζηεξηόηεηεο όπσο παληνκίκα ζηνρεύνπκε ζηελ απόθηεζε
ηεο δεμηόηεηαο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο δηαπηζηώλνληαο ηηο
δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθνηλσλία.
Γξαζηεξηόηεηεο κε ζηόρν ηελ έθθξαζε θαη ην ρεηξηζκό ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαζώο θαη ηελ εθκάζεζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ
έθθξαζεο αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ.
Ζ δξακαηνπνίεζε κε ζέκα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ κε ζηόρν λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ηα πξνβιήκαηα κπνξνύλ
λα επηιύνληαη κε ηξόπνπο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο
ζην πξόβιεκα.
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