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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Η εξγαζία αθνξά ηε ζηάζε ηωλ παηδηώλ απέλαληη ζηα δώα. Πξόθεηηαη γηα κία πξόηαζε
γηα πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο γηα ηελ Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Τν
πξόγξακκα ζηεξίρζεθε ζηε ζεωξία γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ζηελ εθπαίδεπζε,
ην ξόιν ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ εζηθή αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ, αιιά ζε δηδαθηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ελζπλαίζζεζε, εζηθή αλάπηπμε, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε,
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν ζρνιείν απνηειεί έλα πιαίζην θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ όπνπ αλαπηύζζεη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη καζαίλεη λα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο
νκάδαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ε δπλαηόηεηα
ελζπλαίζζεζεο απνηεινύλ βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ
θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ελζπλαίζζεζεο θαη ηελ εθδήισζε θηινπεξηβαιινληηθήο δξάζεο θαη είλαη
εκπινπηηζκέλν κε κία δξαζηεξηόηεηα δηαζαθήληζεο αμηώλ θαη κε κία δξαζηεξηόηεηα
ελζηάιαμεο αμηώλ.

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Με ηνλ όξν ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ελλννύκε ηε δπλαηόηεηα λα βηώλεη
θάπνηνο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πνηόηεηά ηνπο , αιιά θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ
αηόκνπ λα ειέγρεη θαη λα ηα δηαρεηξίδεηαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη.
Σν ζρνιείν απνηειεί ην πιαίζην θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ όπνπ αλαπηύζζεη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη καζαίλεη λα ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο
νκάδαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε είλαη έλαο βαζηθόο ζηόρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Σν ζρνιείν κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ, ζέηεη ζην επίθεληξν ην καζεηή,
εληζρύεη κέζα από ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζην ρώξν ηνπ ηελ θαιιηέξγεηα πξνζσπηθώλ
ζρέζεσλ, ζπληειεί ζηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ.
Οη ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ θαηέρνπλ θεληξηθό ξόιν ζην πιέγκα ησλ
πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζρνιείν. Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ, νη κέζνδνη θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ηάμε
ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζηε ζύλαςε πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ.

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, κέζα από ηηο ζρέζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο πνπ
βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ «ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο»
ελήιηθεο. ην ζρνιείν, κεηά ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ηθαλνπνηείηαη ε βαζηθή
αλάγθε ηνπ αηόκνπ γηα αλαγλώξηζε θαη απνδνρή, θαιιηεξγείηαη θαη εδξαηώλεηαη ν
ηύπνο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ ζα αλαπηύμεη αξγόηεξα ζηε δσή ηνπ, ε
ηθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηώλ, ε αίζζεζε αζθάιεηαο, ε
εκπηζηνζύλε θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ απνθηά ην άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Από
κειέηεο θαη έξεπλεο πξνθύπηεη όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε
(απνδνρή, ελδηαθέξνλ, παξνρή βνήζεηαο), πνπ δέρεηαη ην άηνκν, ηόζν ζεηηθόηεξεο
είλαη νη εθηηκήζεηο γηα ηνλ εαπηό ηνπ.
Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ,
ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά, είλαη πνιύ θαζνξηζηηθή γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο
ζηε δσή. Ζ ζεσξία ησλ Πνιιαπιώλ Σύπσλ Ννεκνζύλεο ηνπ Gardner (1983),
ππνζηήξημε όηη ε λνεκνζύλε δελ είλαη εληαία θαη κνλνδηάζηαηε, αιιά έλαο
ζπλδπαζκόο ηθαλνηήησλ πνπ είλαη κελ δηαθξηηέο θαη αλεμάξηεηεο αιιά δξνπλ
αιιεινζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Άκεζε ζρέζε κε ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, έρνπλ ε δηαπξνζσπηθή θαη ε ελδνπξνζσπηθή
λνεκνζύλε, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
πξνζέζεσλ ησλ άιισλ αιιά θαη ηα δηθώλ καο αληίζηνηρα.
Έλα πξόγξακκα κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζα πξέπεη λα
θαιιηεξγεί όιεο ηηο επηκέξνπο ηθαλόηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε παξάιιεια κε ηελ πξνώζεζε ηεο εζηθήο απηνλνκίαο ησλ παηδηώλ θαη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε αμίεο θνηλά απνδεθηέο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε
πξνζέγγηζε απηή αιιά θαη ε κάζεζε, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπλαηζζεκαηηθά
αζθαινύο θιίκαηνο ζηελ ηάμε κε δηάρπηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αζθάιεηαο, ηεο
απνδνρήο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο (Κόλζνιαο & Καιδή, 2006).

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ΣΖΝ ΖΘΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ζρέζεσλ,
αληηιήςεσλ, λννηξνπηώλ θαη δξάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ. Σν ζρνιείν ζεσξείηαη πσο
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ πξνο ηελ επηζπκεηή
θαηεύζπλζε.
Αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο πνπ αλαπηύρζεθαλ γηα ηελ εζηθή αλάπηπμε δηαθξίλνπκε
ηε γλσζηηθν – ζπλαηζζεκαηηθή, ε νπνία ππνζηεξίδεη όηη ε εζηθόηεηα αλαπηύζζεηαη
ζηνλ άλζξσπν κε βάζε ηελ εζσηεξηθή ζπλεηδεηνπνίεζε. Σν άηνκν αλαπηύζζεη ηηο
εζηθέο αξρέο ηνπ θαη ππαθνύεη ζηνπο εζηθνύο θαλόλεο εμαηηίαο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο
ηεο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ θαη όρη εμαηηίαο θάπνηαο εμσηεξηθήο επηβνιήο. Δθαξκόδεη
ηνπο λόκνπο ρσξίο λα λνηώζεη ην άγρνο ηεο ηηκσξίαο θαη ρσξίο λα πξνζκέλεη ακνηβή.
Ζ θηιν-πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη από ηελ εθαξκνγή ησλ
θνηλσληθώλ θαη πξνζσπηθώλ αμηώλ θαη ησλ θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη από ηελ
ηθαλόηεηα ελζπλαίζζεζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο (Staub, 1981).

Ζ ελζπλαίζζεζε απνηειεί κηα ηθαλόηεηα πνπ καζαίλεηαη ή κηα ζηάζε δσήο, πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα έξζεη θαλείο ζε επαθή, λα
επηθνηλσλήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο άιινπο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο ηηο
νπνίεο βηώλεη ην άηνκν θαζώο θαη ηηο εκπεηξίεο ή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη.
Αλαθέξεηαη θαη σο κία δηαδηθαζία όπνπ ην άηνκν είλαη ηθαλό λα κνηξαζηεί ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ άιινπ, ή αθόκα θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα
δηαρσξίδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ηελ πξννπηηθή ηνπ άιινπ.
Ζ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα εθθξαζηεί κε όξνπο ραξάο, ιύπεο, ελζνπζηαζκνύ,
ζύγρπζεο θαη πόλνπ. Πνιινί ηελ πεξηγξάθνπλ σο ηελ «ηθαλόηεηα λα βιέπεηο ηνλ
θόζκν κε ηα κάηηα ηνπ άιινπ», πξόθεηηαη δειαδή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο
λα θαληάδεζαη απηό πνπ θάπνηνο ζθέθηεηαη θαη ληώζεη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε.
Δίλαη ε πξνζπάζεηα λα θαηαλνεί θαλείο, λα βηώλεη, λα αηζζάλεηαη πξάγκαηα κε ηνλ
ίδην ηξόπν πνπ ηα βηώλεη έλα άιιν άηνκν.
Ο Hoffman (1984) πξνζδηνξίδεη ηελ ελζπλαίζζεζε σο ηε γλσζηηθή επίγλσζε ηεο
εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ελόο άιινπ αηόκνπ θαζώο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
αληαπόθξηζε πξνο ην άιιν πξόζσπν. ύκθσλα κε απηόλ, θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα παηδηά απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε γηα άηνκα πνπ δε βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. ε απηό ην ζηάδην
ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ελζπλαηζζάλνληαη όρη κόλν ηα γεγνλόηα ηνπ
παξόληνο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ελόο αηόκνπ, κηαο νκάδαο αηόκσλ, αθόκα θαη κηαο
θνηλσλίαο.
Ζ ελζπλαίζζεζε ιεηηνπξγεί σο εζηθό θίλεηξν πνπ πξνδηαζέηεη ηνλ άλζξσπν λα
επηδηώθεη ην θαιό γηα ην ζπλάλζξσπν θαη λα απνθεύγεη απηό πνπ βιάπηεη ηνπο
άιινπο, θαη αλνίγεη ην δξόκν ζηελ πξαγκαηηθή δηάζεζε λα κπνύκε ζηε ζέζε ηνπ
άιινπ. Δπίθεληξν είλαη νη αλάγθεο ηνπ άιινπ θαη όρη ηνπ εαπηνύ. Ο Goleman (1996)
ππνζηεξίδεη όηη ε ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ από ηε ζθνπηά ηνπ άιινπ νδεγεί ζηελ
θαηάξξηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο
απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Τπάξρεη έλα ζεκαληηθό γλσζηηθό ζηνηρείν
αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαηαλνώληαο ηελ πξννπηηθή ηνπ άιινπ (Buckley et al,
1979).
Σα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ην ζηνηρείν ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλόεζεο,
αλακέλεηαη λα έρνπλ ρακειό επίπεδν ζπγθξνύζεσλ, αλνρή, ηθαλόηεηεο ζπκβηβαζκνύ,
αιιά θαη πςειό επίπεδν ππνζηήξημεο, γελλαηνδσξίαο θαη παξνρήο βνήζεηαο πξνο
ηνπο άιινπο, κεγαιύηεξε ζπκπάζεηα, θξνληίδα, επαηζζεζία, αλνηρηή θαη ειεύζεξε
επηθνηλσλία θαη θαιύηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Davis – Kraus, 1991). Ζ
ελζπλαίζζεζε νδεγεί ζην ελδηαθέξνλ, ζηνλ αιηξνπηζκό θαη ζηε ζπκπόληα.
Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε πξνϋπνζέηεη αθελόο ζηάζε ζεβαζκνύ,
ελζπλαίζζεζεο θαη ζπκπόληαο πξνο ηε θύζε θαη όια ηα δσληαλά πιάζκαηα θαη
αθεηέξνπ θαηαλόεζε ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ θαιιηέξγεηα
ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο πξνο ηα δώα είλαη θαζνξηζηηθή γηα κία επξύηεξε αιιαγή ησλ
ζπλεζεηώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο καο απέλαληί ηνπο, θαζώο ηα νξζνινγηθά
επηρεηξήκαηα δελ αξθνύλ (Γεσξγόπνπινο, 2002). Έξεπλεο έδεημαλ όηη απμεκέλα
επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Berenguer, 2007).

Αλ ζθεθηόκαζηε ηηο ζπλέπεηεο ησλ θαζεκεξηλώλ καο πξάμεσλ πάλσ ζηα δώα,
έρνπκε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ληώζνπκε ζπκπόληα γη’ απηά. Ζ ζπκπόληα απηή
ζ’ απνηειέζεη θίλεηξν γηα ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ εζηθώλ καο αμηώλ θαη θαη’
επέθηαζε ησλ πξαθηηθώλ καο.
Οη ελζπλαηζζεηηθέο αληηδξάζεηο, όηαλ μεθηλνύλ λσξίο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη
κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πηνζέηεζε εζηθώλ αξρώλ αξγόηεξα ζηε δσή. Αλ ην
παηδί αλαηξέθεηαη κε θαηεύζπλζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο άιινπο ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο λέεο ηνπ ηθαλόηεηεο γηα ην θαιό ησλ άιισλ θαη κεγαιώλνληαο ζα
αλαδεηήζεη θαη ζα θαηαζθεπάζεη αληίζηνηρεο ηδενινγίεο (Hoffman, 1984).
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Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ σο ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο
εζηθόηεηαο, ηεο θξνληίδαο, ηεο ζπκπόληαο θαη ηεο αγάπεο. ην ζρεδηαζκό ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγνληαη κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νξηζκέλνη
παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα ην εξέζηζκα είλαη αλαγθαίν λα δηεγείξεη ηα ζπλαηζζήκαηα
ησλ παηδηώλ, λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπο. Δπηπιένλ ην παηδί
πξέπεη λα αληηιεθζεί ηελ νκνηόηεηα κε εθείλνλ πνπ έρεη αλάγθε βνήζεηαο. Γηα λα
επηηεπρζεί απηό πξέπεη λα ηνλίδνληαη νη νκνηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ κε άιιεο κνξθέο
δσήο. Σέινο, θξίλεηαη ζθόπηκε ε αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ, λα
ζηξέθνπλ ην καζεηή πξνο ηελ «αζώσζε» ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ ππνθέξεη. Αλ
θξηζεί όηη ην πξόζσπν απηό αδηθείηαη, ηόηε εγείξεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αδηθίαο πνπ
ζπλδέεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηηο εζηθέο αξρέο ηεο επζύλεο θαη ηεο θξνληίδαο. Έηζη ην
παηδί κπνξεί λα εθδειώζεη θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά.
Οη γλσζηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο ελζπλαίζζεζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο πξννπηηθήο
ησλ άιισλ θαη ε αλάιεςε ξόισλ. Πνιινί πξνηείλνπλ όηη νη ηέρλεο, όπσο ε
ινγνηερλία θαη ην ζέαηξν είλαη νη θύξηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ
πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Δπηπιένλ θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνζέγγηζε ησλ
γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα λα
επηηεπρζεί απηό είλαη κέζα από ηελ παηδηθή ινγνηερλία. Σα παηδηά θαηαλννύλ ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε θαληαζία. Ζ εξγαζία ησλ Ascione et al. (1996)
έδεημε όηη ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ απέλαληη ζηα δώα εληζρύζεθε κέζσ
ηεο αθήγεζεο ηζηνξηώλ. Μέζσ ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ηνπ ζεαηξηθνύ
παηρληδηνύ ηα θπζηθά πξόζσπα, όπσο ην δάζνο, ηα δέληξα, ηα δώα, κεηαδίδνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη καο βνεζνύλ λα αληηιεθζνύκε ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα κεηαθεξζνύκε λνεξά ζηε ζέζε ηνπο (Hoffman, 1988).

Ζ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
Σε ζεκαζία ηεο ινγνηερλίαο ζηε κεηάδνζε αμηώλ θαη ζηάζεσλ επηζεκαίλνπλ
πνιινί κειεηεηέο. Μέζσ ηεο γιώζζαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλαγλώζηε νη ζθέςεηο,
νη εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, είηε πξόθεηηαη γηα αλζξώπνπο, είηε γηα
δώα, πέξα από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη κύζνη, νη παξαβνιέο, ηα παξακύζηα θαη
πνιιά άιια είδε αθεγεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ πάληνηε απνηεινύζαλ ηε βάζε γηα ηελ

θνηλσληθν-εζηθή δηαπαηδαγώγεζε, κε ηεξάζηηα δύλακε ζηελ εζηθή δηακόξθσζε ηνπ
ραξαθηήξα (Πνπξθόο, 1997).
Ζ αθήγεζε ηζηνξηώλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά ζηα
παηδηά θαη ηα αθήλεη λα πξνβιεκαηηζηνύλ. Ζ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή σο πξαθηηθή, ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ, εθόζνλ
ππάξρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο ζηελ ηζηνξία, θαη ην ζέκα ηεο ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε
ησλ αμηώλ. Αθόκε, ηα άηνκα ζθέθηνληαη, αληηιακβάλνληαη, εξκελεύνπλ,
θαληάδνληαη, αιιειεπηδξνύλ, θαη ιακβάλνπλ κεξηθέο απνθάζεηο ζύκθσλα κε ηα
αθεγεκαηηθά ζηνηρεία. Οη ηζηνξίεο πεξηιακβάλνπλ γλώζεηο πνπ ηα παηδηά πξέπεη λα
θαηέρνπλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο
ζε έλα θνηλσληθό πιαίζην.
Έηζη νη ηζηνξίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ππνδείγκαηα ελλνηώλ, αξρώλ, ή
ζεσξηώλ, θαη σο πεξηπηώζεηο γηα λα αληηπξνζσπεύζνπλ κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε
ή κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ιύλεηαη. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηα
παηδηά μαλαζθεθηνύλ ηελ ηζηνξία θαη λα ηελ μαλαγξάςνπλ ή λα ηελ δηεγεζνύλ,
δίλνληαο ηε δηθή εξκελεία. Μέζσ ηεο επαλάιεςεο κηαο ηζηνξίαο, ηα άηνκα κπνξνύλ
λα δηεπξύλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο( Heeok Heo, 2004).

ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ
Σν παηρλίδη ξόισλ είλαη κία ηερληθή πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηε ιύζε πξνβιήκαηνο.
Μέζα από ηε δξακαηνπνίεζε κηαο θαηάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο
αλαδεηθλύνληαη νη ζπγθξνύζεηο, εθθξάδνληαη νη απόςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ελώ
αλαδεηνύληαη νη ιύζεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ (Γεσξγόπνπινο θαη
Σζαιίθε, 1993). Δπηπιένλ, ηα παηδηά απνθηνύλ δεμηόηεηεο γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε,
γλώζεηο , εξεπλνύλ, ζπκκεηέρνπλ, θαη δηαθσλνύλ.
Ζ δξακαηνπνίεζε είλαη έλα πάξα πνιύ δεκηνπξγηθό κέζν γηα λα βνεζεζνύλ ηα
παηδηά λα αλαπηύμνπλ πην ώξηκα ηελ εζηθή ηνπο δηάζηαζε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ
παηρληδηνύ απνηειεί έλα δσληαλό δείγκα ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκπιέθεη
ηαπηόρξνλα ηα γλσζηηθά θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία.
ην παηρλίδη ξόισλ είλαη δπλαηόλ λα εκπιαθνύλ όιεο νη πιεπξέο ηεο ζθέςεο, ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δξάζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο άιινπο
θαη ηε ζπκπεξηθνξά βνήζεηαο πξνο απηνύο. Οη καζεηέο εμεξεπλνύλ ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο, ηηο ζηάζεηο ηηο αμίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο επίιπζεο
πξνβιήκαηνο θαη εξεπλνύλ ην ζέκα από δηάθνξεο πιεπξέο.

ΔΠΑΓΧΓΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ
Θεσξείηαη από πνιινύο σο θαηάιιειν κέζν γηα λα δηεγείξεη ζηα παηδηά ηελ
ελζπλαίζζεζε. Ωο δηαδηθαζία μεθηλά από ην ζπγθεθξηκέλν, κε ζηόρν ηε γελίθεπζε.
ηνρεύεη σο κέζνδνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην θαιό ησλ άιισλ. Ζ
αλάιπζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πξάμεηο ησλ παηδηώλ γηα ηνπο άιινπο
θαη ε παξνρή ζπκβνπιώλ γηα ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο, βνεζά ην παηδί λα
θαηαλνήζεη θαη λα εζσηεξηθεύζεη ηνπο εζηθνύο θαλόλεο.

ΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΔΝΟ ΛΤΚΟ
ΜΔΑ ΑΠΟ ΓΝΧΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ
Σν πξόγξακκά καο απεπζύλεηαη ζε παηδηά 9-10 εηώλ (Β΄ κε Γ΄ Γεκνηηθνύ).
ύκθσλα κε ηνλ Hoffman (1984), απηά ηα παηδηά βξίζθνληαη ζην ηξίην ζηάδην
αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιόγνπ ηα θαζηζηά ηθαλά λα κπνξνύλ
λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα θαηαλννύλ όηη κπνξεί ηα ζπλαηζζήκαηα
ησλ άιισλ γύξσ ηνπο λα δηαθνξνπνηνύληαη από ηα δηθά ηνπο ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ
ηνπο αλαγθώλ. Δπηπιένλ, ν αιηξνπηζκόο αλαπηύζζεηαη πεξηζζόηεξν ζε παηδηά
κηθξόηεξεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηα κεγαιύηεξα.

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΦΗΛΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΡΑΖ.
Γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα έλα ηξαπκαηηζκέλν δών, επηιέμακε
λα αζρνιεζνύκε κε ην ιύθν. Ζ θαθνπνίεζε ηνπ πθίζηαηαη, αιιά θαη νη αξλεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ην ιύθν ηνλ θαηαηάζζνπλ ζε έλα από ηα πην
παξεμεγεκέλα δώα.
Θεσξώληαο ζεκαληηθό ε κάζεζε λα ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, σο έλαπζκα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
εηθόλεο από ηα νηθεία ζηα παηδηά παξακύζηα «Ζ Κνθθηλνζθνπθίηζα», «Ο Λύθνο θαη
ηα εθηά θαηζηθάθηα» θαη «Ο ιύθνο θαη ηα ηξία γνπξνπλάθηα» θαη «Ο Πέηξνο θαη ν
ιύθνο». Οη εηθόλεο πνπ παξνπζηάδνπκε ζηα παηδηά απεηθνλίδνπλ ηνλ ιύθν, ζην ηέινο
ησλ παξακπζηώλ ηξαπκαηηζκέλν θαη πιεγσκέλν. Οη δσγξαθηέο παξνπζηάδνληαη σο
θνιάδ ζε κία κεγάιε επηθάλεηα έηζη ώζηε λα είλαη εκθαλείο από όια ηα παηδηά.
Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ γλώξηκσλ εηθόλσλ, κε ηε κέζνδν ηεο ηδενζύειιαο
δεηάκε από ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα θαηαγξάςνπλ θάζε ζθέςε ή ζπλαίζζεκα πνπ ηνπο
πξνθαινύλ. Οη ιέμεηο/θξάζεηο γξάθνληαη από ηα παηδηά γύξσ από ην θνιάδ ησλ
εηθόλσλ. Με αθνξκή ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ παηδηώλ γίλεηαη κηα
ζπδήηεζε όπνπ ηα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο
ιύθνπο ησλ παξακπζηώλ.

Σχήμα 1 Ο πιεγσκέλνο ιύθνο κέζα από γλσζηά παξακύζηα

Πξνθεηκέλνπ λα δώζνπκε έδαθνο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα εκπινπηίζνπλ ην
ζπιινγηζκό ηνπο, ηνπο ζέηνπκε ην εξώηεκα «ΣΔΛΗΚΑ, ΔΕΖΑΝ ΑΤΣΟΗ ΚΑΛΑ;;;»
(αλαθεξόκελνη ζηνπο ιύθνπο). Απηόλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ παηδηώλ έξρεηαη λα
ζπκπιεξώζεη ην παξακύζη «Έρσ ξάκκαηα γηα ηε γνύλα ζνπ» ηεο Μάηξαο
Παπαζαλαζνπνύινπ (Δηθ.: Γέζπνηλα Καξαπάλνπ, Δθδόζεηο Παηάθε) .
Ζ ηζηνξία παξνπζηάδεη ην δάζνο ησλ παξακπζηώλ, όπνπ ε Κνθθηλνζθνπθίηζα, ν
θπλεγόο, ε γηαγηά, ηα ηξία γνπξνπλάθηα θαη ηα εθηά θαηζηθάθηα κε ηε κακά ηνπο
παίδνπλ αλέκεια, κηα θαη νη ιύθνη ησλ ηζηνξηώλ ηνπο είλαη ηξαπκαηηζκέλνη θαη δελ
κπνξνύλ λα ηνπο πεηξάμνπλ. Από ηελ άιιε, νη πνιύπαζνη ιύθνη πεγαίλνπλ ζην γηαηξό
Απαινρέξε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πεξηπνηεζεί ηηο πιεγέο, αιιά θαη λα ηνπο
ζπκβνπιέςεη.

Σχήμα 2 Σν παξακύζη: «Έρω ξάκκαηα γηα ηε γνύλα ζνπ»

ην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο όπνπ ν γηαηξόο έρεη δερζεί επίζθεςε θαη από ηνπο ηξεηο
ηαιαηπσξεκέλνπο ιύθνπο, δηαθόπηνπκε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. Δδώ, δεηάκε από
ηα παηδηά λα θαληαζηνύλ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο θαη λα ηεο δώζνπλ ην δηθό ηνπο
ζηίγκα, εκπιέθνληάο ηα ζε έλα παηρλίδη ξόισλ. Σα παηδηά επηιέγνπλ ηνπο ξόινπο πνπ
επηζπκνύλ λα ελζαξθώζνπλ θαη ε δξακαηνπνίεζε μεθηλάεη. Σνπο δίλνπκε δύν άμνλεοζελάξηα γηα λα θηλεζνύλ. ηελ πξώηε ζθελή νη ηξεηο ιύθνη θεύγνπλ από ην ιπθίαηξν
πνπ ηνπο πεξηέζαιςε, ζπλαληηνύληαη θαη ζπδεηάλε κεηαμύ ηνπο γηα ην επώδπλν θαη
άδηθν ηξόπν πνπ ηνπο αληηκεησπίδνπλ νη ζπγγξαθείο θαη νη ήξσεο ησλ παξακπζηώλ ,
αιιά θαη ηνλ αξλεηηθό αληίθηππν πνπ έρεη απηό ζηελ άπνςε ησλ παηδηώλ, αιιά θαη
όινπ ηνπ θόζκνπ γηα απηνύο.
ηε δεύηεξε ζθελή ν ιύθνο πνπ πξσηαγσληζηεί ζην παξακύζη ηεο
Κνθθηλνζθνπθίηζαο, ζπλαληάεη ζην δξόκν ηνπ ηνλ θπλεγό, ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα
θαη ηε γηαγηά ηεο θαη θνπβεληηάδνπλ γηα ηελ άζρεκε θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν ίδηνο
κεηά ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Πξνζπαζεί λα ηνπο εμεγήζεη πόζν παξεμεγεκέλε είλαη ε
ζέζε ηνπ ζηελ ηζηνξία θαη γηα ηηο αηπρείο ζπκπηώζεηο πνπ ηνπ έρνπλ βγάιεη ην όλνκα
σο….αλζξσπνθάγν!
Σελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ιύθνπ έξρεηαη λα ηε δηαθόςεη κηα αλαδξνκή δξαζηεξηόηεηα όπνπ «Ο ΛΤΚΟ ΘΤΜΑΣΑΗ…» ηα γεγνλόηα πνπ δελ
παξνπζηάδνληαη ζην παξακύζη, πνπ απνδεηθλύνπλ όκσο ην πόζν παξεξκήλεπζαλ ηε
ζέζε ηνπ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα λα εληζρπζεί κε

επηρεηξήκαηα ε ζέζε ηνπ ιύθνπ, δίλνληαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ ππνδύνληαη ην
ξόιν ηνπ θεηκελάθηα πνπ κηινύλ γηα ηε δσή ησλ ιύθσλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.

Σχήμα 3 Κείκελν 1

Σχήμα 4 Κείκελν 2

Μεηά από ην παηρλίδη ξόισλ αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθιήζεθαλ κέζα από απηό θαη ηηο ζθέςεηο πνπ ηνπο
δεκηνπξγήζεθαλ.
Αθνινπζεί ε δξαζηεξηόηεηα δηαζαθήληζεο αμηώλ ζε ζρέζε κε ηα θαθνπνηεκέλα
δώα είηε ζπλαηζζεκαηηθά, είηε ζσκαηηθά. Ζ αίζνπζα πνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά
ρσξίδεηαη λνεξώο ζε δύν «αληίζεηνπο πόινπο» ηνπ «ζπκθσλώ απόιπηα-δηαθσλώ
απόιπηα» Σν παηρλίδη έρεη σο εμήο: Γηαβάδνληαη από ηνλ εκςπρσηή/ηξηα ηα
παξαθάησ πνπ απνηεινύλ πξαθηηθέο ηνπ αλζξώπνπ:
α. Κπλεγάκε δώα γηα δηαζθέδαζε
β. Υηνζεηνύκε αδέζπνηα δώα
γ. Καθνπνηνύκε δώα ζε ηζίξθν.
δ. Πεξηζάιπνπκε άγξηα δώα.
ε. Σθνηώλνπκε δώα γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηηο πεξηνπζίεο καο
ζη. Αηρκαιωηίδνπκε δώα ζε δωνινγηθνύο θήπνπο.
δ. Φξνληίδνπκε πιεγωκέλα θαη θαθνπνηεκέλα δώα θαη δελ αδηαθνξνύκε γηα απηά.

Οη καζεηέο/ηξηεο κεηά από θάζε πξόηαζε ηνπνζεηνύληαη ζην ρώξν αλάινγα κε ην
αλ ζπκθσλνύλ ή όρη, αηηηνινγώληαο θάζε θνξά ηελ άπνςή ηνπο. Όζνη/εο
ηνπνζεηνύληαη δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, πξνζπαζνύλ κε επηρεηξήκαηα λα πείζνπλ κε
επηρεηξήκαηα απηνύο/εο ηεο «αληίπαιεο» πιεπξάο θαη λα ηνπο πξνζειθύζνπλ ζηε
δηθή ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα παηδηά αλαθαιύπηνπλ κόλα ηνπο ηηο θξπκκέλεο
αμίεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ελζηεξλίδνληαη θαη ηηο
νηθεηνπνηνύληαη. Έηζη, ηα παηδηά αζθνύληαη ζηελ ειεύζεξε επηινγή ηεο αμίαο, θαη
εμνηθεηώλνληαη κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζεκαληηθόηεηάο ηεο.
Έπεηηα, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα απνδερζνύλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο πνπ
αθνξνύλ ηα δώα θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο, πξνβαίλνπκε ζε κία δξαζηεξηόηεηα
ελζηάιαμεο αμηώλ. Παξνπζηάδνπκε, ινηπόλ, εηθόλεο πνπ πεξλνύλ ζεηηθά κελύκαηα ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζηάζε καο απέλαληη ζηα δώα θαη ηελ επηζπκεηή
ζπκπεξηθνξά καο πξνο απηά.

Σχήμα 5 : Γείρλνπκε ηελ

Σχήμα 6 : Πεξηζάιπνπκε ηα δώα

αγάπε καο ζηα δώα

χήμα 7 :Καη έηζη είλαη επηπρηζκέλα

Μεηά, δεηάκε από ηα παηδηά λα ηηο παξνπζηάζνπλ-δξακαηνπνηήζνπλ ηηο εηθόλεο ζε
κνξθή παγσκέλεο εηθόλαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο από κία
νκάδα δίλνληαη νδεγίεο από ηνλ εκςπρσηή/ηξηα γηα δύν ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.
ηελ πξώηε, ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ παγσκέλε ζθελή κπνξνύλ λα κπνπλ
κέζα ζε απηήλ θαη αγγίδνληαο όπνηνλ/α από ηνπο πξσηαγσληζηέο ζέινπλ, ππνζέηνπλ
ηε ζθέςε ηνπ θαη ηε κεηαθέξνπλ ζηελ νκάδα ή κπνξνύλ πην άκεζα λα ηνπ «βάινπλ
ιόγηα ζην ζηόκα ηνπ». ε δεύηεξε πξνζέγγηζε νη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ παγσκέλε εηθόλα κε ην άγγηγκα ηνπ εκςπρσηή εθθξάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο ή
θάπνην ζπλαίζζεκα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη ζρόιηα γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε ζειήζνπλ ηα παηδηά.
Σέινο, γηα λα γίλεη ε αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία
αθόκε δξαζηεξηόηεηα. Οη καζεηέο/ηξηεο ππνδπόκελνη ηνπο ξόινπο ησλ εξώσλ ησλ
παξακπζηώλ παίξλνπλ κέξνο ζε κία ηειενπηηθή ζπλέληεπμε εθ’ όιεο ηεο ύιεο. Ο/ε
εκςπρσηήο έρνληαο ην ξόιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαιεί ηνπο πξσηαγσληζηέο λα
θάλνπλ έλαλ απνινγηζκό ησλ πξάμεώλ ηνπο, λα αλαθεξζνύλ ζηηο πξνεγνύκελεο
απόςεηο ηνπο γηα ην ιύθν θαη ηε ζηάζε ηνπο πξνο απηόλ θαη ηνπνζεηνύληαη εθ λένπ
ζηηο ππνζέζεηο ησλ παξακπζηώλ ηνπο γηα ηε ζέζε ησλ ιύθσλ ζε απηά.
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