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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο όρος «αυτοαντίληψη» και η ικανότητα αναγνώρισης  συναισθημάτων συνδέονται 

με σημαντικές πτυχές της ζωής των ανθρώπων όπως οι κοινωνικές σχέσεις. Στην 

περίπτωση παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή αναπηρίες παρατηρείται ότι 

η αυτοαντίληψη και η ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων κυμαίνονται σε 

χαμηλά επίπεδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση 

της αυτοαντίληψης στην ικανότητα αναγνώρισης των έξι βασικών συναισθημάτων 

(χαρά, λύπη,  θυμός, αηδία, φόβος, έκπληξη). Στην έρευνα συμμετείχαν 35 μαθητές 

με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή αναπηρίες ηλικίας 6 έως 12 ετών. Η 

αυτοαντίληψη των μαθητών αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο «Πως 

αντιλαμβάνομαι των εαυτό μου» σε αντιστοιχία με την ηλικία των μαθητών ενώ η 

ικανότητα αναγνώρισης των έξι βασικών συναισθημάτων  αξιολογήθηκε με τη χρήση 

φωτογραφικού υλικού από το Pictures of Facial Action Coding System (FACS) σε 

συνδυασμό με υποθετικά σενάρια η βάση των οποίων είναι τα υποθετικά σενάρια των 

Stewart/Singh. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αυτοαντίληψη δεν επηρεάζει την 

ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, εξαιρείται η υποκλίμακα των σχέσεων 

με τους συνομηλίκους που σχετίζεται θετικά με την αναγνώριση του φόβου. 

Επιπλέον, η ηλικία σχετίζεται αρνητικά με την αυτοαντίληψη της σχολικής 

ικανότητας, τη γενική αυτοαντίληψη και την αναγνώριση του συναισθήματος της 

χαράς. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και των διαστάσεων της 

επηρεάζεται την ηλικία και το φύλο σε αντίθεση με την ικανότητα αναγνώρισης των 

συναισθημάτων. Επίσης, η διάσταση των σχέσεων με τους συνομήλικους επηρεάζει 

σημαντικά την αυτοαντίληψη. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό προγραμμάτων ή παρεμβάσεων για την ενίσχυση  της 

γενικής αυτοαντίληψης και των επιμέρους διαστάσεων της και για την ανάπτυξη της 

ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων, ιδιαιτέρως αυτών όπου οι συγκεκριμένοι 

μαθητές εντοπίζεται ότι συναντούν δυσκολίες. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, αναπηρία, αυτοαντίληψη, 

αναγνώριση συναισθημάτων 
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ABSTRACT 

The term “self-perception” and the ability to recognize one’ s emotions are connected 

with important of human life such as social relations. In the case of children with 

special educational needs or disabilities is observed that self-perception and the ability 

to recognize emotions range in low levels. The aim of the present research is to 

investigate the effect of the ability to recognize the six basic emotions (happiness, 

sadness, anger, disgust, fear, surprise). In the research participated 35 pupils with 

special educational needs or disabilities from 6 to 12 years old. The self-perception of 

the pupils was evaluated with the questionnaire “ How do I perceive myself” 

(Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for young children) 

in correspondence with their age, whereas the ability to recognize the six basic 

emotions was evaluated using photographic material from the Pictures of Facial 

Action Coding System (FACS) in combination with hypothetical scenarios based on 

the Stewart/Singh hypothetical scenarios. According to the results the self-perception 

does not affect the ability to recognize emotions, except for the subscale of relations 

with peers which is positive related to the recognition of fear. Furthermore, the age is 

negatively related to the self-perception at the scholastic ability, the global self-

perception and the recognition of the emotion of happiness. Consequently, the 

development of self-perception  and its dimensions is affected by age and gender in 

contrast with the ability to recognize emotions. In addition, the dimension of the 

relation with peers gravely affects self-perception. The results of research could be 

deployed in planning programmes or interventions to amplify the global self-

perception and its individual dimensions as well as to develop the ability to recognize 

emotions, especially those which the pupils in question have difficulties recognizing.  

 

Keywords: Special Educational Needs, disability, self-perception, recognition of 

emotions 
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Πρόλογος  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως βασικό στόχο της τη διερέυνηση της 

επίδρασης της αυτοαντίληψης και ορισμένων επιμέρους διαστάσεων της στην 

ικανότητα αναγνώρισης των έξι βασικών συναισθημάτων (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος, 

αηδία, έκπληξη) σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Αναπηρίες οι οποίοι 

φοιτούσαν στην Α/θμια εκπαίδευση και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 

Αποκατάσταση» του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλλαν για να εκπονηθεί και να 

ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη εργασία με οποιοδήποτε τρόπο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την κυρία Καρτασίδου Λευκοθέα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του 

τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

και επιβλέπουσα της εργασίας, που παρά τις όποιες δυσκολίες η συμβολή της στην 

ολοκλήρωση της εργασίας ήταν καθοριστική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την 

κυρία Πλατσίδου Μαρία, επίσης αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος και 

συνεπιβλέπουσα της εργασίας για τον πολύτιμο χρόνο που μου αφιέρωσε πολλές 

φορές κατά την επεξεργασία και την ανάλυση των των αποτελεσματων της έρευνας. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς που με 

βοήθησαν να συλλέξω τους μαθητές για το δείγμα μου καθώς και τους ίδιους τους 

μαθητές που δέχθηκαν να υποβληθούν στη διαδικασία της έρευνας. 
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Εισαγωγή 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια του εαυτού με κύριες συνιστώσες την 

αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης ερευνητικής 

δραστηριότητας σχετικά με τη μελέτη των ατομικών και αναπτυξιακών διαφορών και το 

λειτουργικό τους ρόλο στο σύστημα του εαυτού.  

Σημαντικό ρόλο στο σύστημα του εαυτού, αντίστοιχου με αυτόν της 

αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης έχει η αντιληπτή Συναισθηματική Νοημοσύνη 

(Σ.Ν). Η αντιληπτή Σ.Ν. αφορά σ ορισμένες περιγραφικές και αξιολογικές πτυχές της 

άποψης του ατόμου για τον εαυτό του όπως και η έννοια του εαυτού (Μακρή-Μπότσαρη, 

2001b). Πιο συγκριμένα, αφορά στο πως αντιλαμβάνεται «τον τρόπο λειτουργίας των 

συναισθημάτων του, την ικανότητα αυτοπαρακολούθησης και αυτορρύθμισης των 

συναισθημάτων και τη δυνατότητα να ρυθμίζει ανάλογα την ενδοπροσωπική και τη 

διαπροσωπική δραστηριότητα και συμπεριφορά του» (Πλατσίδου, 2006). Η 

αυτοαξιολόγηση αποτελεί στοιχείο της αντιληπτής ΣΝ όπως και στις έννοιες 

αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση. 

Η έννοια της Σ.Ν. έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και του 

ευρύτερου κοινού τα τελευταία είκοσι  χρόνια. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να βρει 

κανείς έναν κοινά αποδεκτό ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης, παρά μόνο αν 

αυτός είναι αρκετά γενικός. 

Η Σ.Ν. περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες καθιστούν 

ικανό άτομο να αναγνωρίζει, να κατανοεί και εν συνεχεία να διαχειρίζεται τα δικά του 

συναισθήματα καθώς και των άλλων με τον κατάλληλο τρόπο με σκοπό να αναπτυχθεί 

προσωπικά και κοινωνικά (Πλατσίδου, 2010). Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 

θεωρητικών προσεγγίσεων στο ότι η Σ.Ν. αφορά σε «μια νοητική ικανότητα η οποία 

αφορά ή εφαρμόζεται σε πληροφορίες ή καταστάσεις συναισθηματικού περιεχομένου». 

Βάσει αυτής της παραδοχής δικαιολογούνται οι όροι «νοημοσύνη» καθώς αφορά σε 

λειτουργίες του νου και «συναισθηματική» καθώς εμπλέκεται το θυμικό μέρος 

(Πλατσίδου, 2010). 

Ο πιο δημοφιλής ορισμός στην περιοχή της Σ.Ν. είναι αυτός του Goleman (1998) 

σύμφωνα με τον οποίο η Σ.Ν ορίζεται ως το ευρύ σύνολο των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, μέσω των οποίων το άτομο καθίσταται ικανό να αναγνωρίζει, να κατανοεί 

και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα συναισθήματα (οι οποίες αφορούν είτε 

στον εαυτό του είτε στους άλλους) με τρόπο ώστε να οδηγείται σε όσο το δυνατόν 
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καλύτερη επίδοση (Πλατσίδου, 2010). Πιο συγκεκριμένα, η συναισθηματική εκπαίδευση 

και διαπαιδαγώγηση αναφέρονται σε όλες τις ικανότητες που αποτελούν τη Σ.Ν. στο 

πλαίσιο των συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών στην οικογένεια και στο 

σχολείο, στην ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων, 

στον αυτοέλεγχο, στην ενσυναίσθηση, στην ποιοτική επικοινωνία, στη διαδικασία 

επίλυσης συγκρούσεων, στη διεκδικητική στάση, στην προσωπική υπευθυνότητα, στην 

αυτεπίγνωση και στην αυτοαποδοχή (Πλατσίδου, 2010). Επιπλέον, στο μοντέλο του 

Goleman για τη συναισθηματική επάρκεια περιλαμβάνονται, πέρα από τις 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, και ιδιότητες, προδιαθέσεις και 

χαρακτηριστικά που αφορούν στην προσωπικότητα όπως τα κίνητρα, η λήψη 

πρωτοβουλιών, η ενσυναίσθηση, η αξιοπίστια, η αυτοπεποίθηση, η αυτοαξιολόγηση, η 

αισιοδοξία κ.ά. Η αυτοαξιολόγηση και η αυτοπεποίθηση αποτελούν και στοιχεία της 

αυτοαντίληψης και αφορούν στην ικανότητα του ατόμου  να αναγνωρίζει τις προσωπικές 

του δυνατότητες και αξίες, νιώθει βέβαιο για αυτές αλλά ταυτόχρονα έχει επίγνωση και  

των περιορισμών του. 

Η σχέση της Σ.Ν. με την αυτοαντίληψη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

ειδικών καθώς αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών. Το σύνολο των σκέψεων, των 

απόψεων και των συναισθημάτων του ατόμου που αφορούν στον εαυτό του καθώς και 

ποικίλων υποκειμενικά αξιολογούμενων χαρακτηριστικών και συναισθημάτων 

αποτελούν την έννοια του εαυτού (Πλατσίδου, 2010). Τα άτομα με υψηλότερη 

αυτοαντίληψη βιώνουν πιο ευχάριστα και θετικά συναισθήματα τα οποία έχουν 

αντίστοιχο αποτέλεσμα στη συμπεριφορά τους (Πλατσίδου, 2010). Πλήθος ερευνών 

υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στη Σ.Ν. και στην αυτοαντίληψη υπάρχει θετική συσχέτιση  

(Kong κ.ά., 2012˙ Kumar, 2015˙ Petrides, Sangareau, Furnham, & Frederickson, 2006˙ 

Pushpa & Yeshodhara, 2014˙ Rey, Extremera, & Pena, 2011˙  Zou, 2014). Ωστόσο, για 

τη συγκεκριμένη σχέση έχουν βρεθεί πολλά αντιφατικά αποτελέσματα γεγονός που 

υποδεικνύει ότι, είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα ώστε να διευκρινιστεί με ποιον 

ακριβώς τρόπο σχετίζονται οι έννοιες της Σ.Ν. και της αυτοαντίληψης και επηρεάζουν τη 

γενικότερη συμπεριφορά του ατόμου.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τους (Salovey & Mayer, 1990) η ικανότητα του ατόμου να 

εκλαμβάνει με ακρίβεια, να αξιολογεί , να εκφράζει και να ρυθμίζει τα συναισθήματα 

του αποτελούν βασική διάσταση της Σ.Ν. Όλοι άνθρωποι επιθυμούν και έχουν ανάγκη 

να αναπτύξουν και να διατηρήσουν κοινωνικούς δεσμούς, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

επικοινωνίας. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν οι άνθρωποι είναι η 
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έκφραση των συναισθημάτων. Βασική προϋπόθεση για την έκφραση των 

συναισθημάτων αποτελεί η ικανότητα αναγνώρισης τους από και προς το άτομο που 

βιώνει το εκάστοτε συναίσθημα και από και προς τα υπόλοιπα άτομα με τα οποία 

αλληλεπιδρά.   

Κατά την ανάπτυξη του ατόμου αναπτύσσονται και παράλληλα με ποικίλες 

λειτουργίες διαμορφώνονται και τα συναισθήματα του. Τα άτομα χωρίς Ε.Ε.Α. ή 

αναπηρίες ωριμάζουν ομαλά και ομοιόμορφα ως προς όλους τους τομείς και σαν 

αποτέλεσμα διαμορφώνουν τον κοινωνικό εαυτό, επικοινωνούν και δομούν κοινωνικές 

σχέσεις. Ωστόσο, στα άτομα με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες ενδέχεται η ωρίμανση αυτή να 

καθυστερεί δημιουργώντας τους δυσκολίες στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα.  

Έπειτα από μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες 

μεταβλητές δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε πληθυσμούς που ανήκουν στην ευρύτερη 

περιοχή των Ε.Ε.Α και των αναπηριών. Ειδικότερα, οι εμπειρικές μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί έως τώρα αφορούν κυρίως τη δυσλεξία και τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Πολύ λιγότερες είναι οι μελέτες που αφορούν στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), στα συμπεριφορικό-συναισθηματικό-κοινωνικά 

προβλήματα κ.ά. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η αυτοαντίληψη και η ικανότητα 

αναγνώρισης συναισθημάτων μελετήθηκαν σε ένα δείγμα μαθητών που εντάσσονταν σε 

όλες τις κατηγορίες των Ε.Ε.Α. και σε ορισμένες της αναπηρίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο διερευνήθηκαν: η επίδραση της αυτοαντίληψης στην 

ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων και ο ρόλος συγκεκριμένων δημογραφικών 

παραγόντων ως προς αυτές τις μεταβλητές.  

Η παρούσα έρευνα αποτελείται από δύο μέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Στο θεωρητικό πλαίσιο ορίζονται  οι Ε.Ε.Α. και οι αναπηρίες και παρουσιάζονται οι 

κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. Στη συνέχεια, μελετώνται οι έννοιες της 

αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης ως προς τους ορισμούς, τα θεωρητικά μοντέλα, τα 

εργαλεία μέτρησης τους, τους παράγοντες που τις επηρεάζουν/διαμορφώνουν και το πώς 

σχετίζονται με τις Ε.Ε.Α. και τις αναπηρίες. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της 

συναισθηματικής ανάπτυξης, η απόκτηση και ο τρόπος έκφρασης των έξι βασικών 

συναισθημάτων, τα οποία είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η έκπληξη και η 

αηδία.  

Στο ερευνητικό μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην 

παρούσα έρευνα, πιο συγκεκριμένα περιγράφεται η επιλογή του δείγματος, τα 

ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια και έργα)  που χρησιμοποιήθηκαν και η 
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διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά 

τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους της έρευνας. Ακολουθεί η συζήτηση και η 

ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας και το 

παράρτημα όπου παρατίθενται τα ερευνητικά εργαλεία και έργα που χρησιμοποιήθηκαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρία 

1.1. Ορισμός και εννοιολογικές προσεγγίσεις των Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών και της Αναπηρίας 

Ο νόμιμος ορισμός των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Ε.Ε.Α.) σύμφωνα 

με την Education Act (1996) είναι: «ένα παιδί έχει Ε.Ε.Α. εάν έχει μία μαθησιακή 

δυσκολία η οποία επιβάλλει να υπάρξει ειδική εκπαιδευτική πρόβλεψη για να την 

καλύψει» (Farrell, 2003). Η Education Act στη συνέχεια ορίζει τη «μαθησιακή 

δυσκολία» δηλώνοντας ότι ένα παιδί έχει μία μαθησιακή δυσκολία εάν: 

α) έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία στη μάθηση από την πλειονότητα 

των συνομηλίκων του 

β) έχει μία αναπηρία η οποία το εμποδίζει ή το καθυστερεί από το να κάνει 

χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως από 

συνομηλίκους του στα σχολεία εντός της περιοχής της τοπικής αρχής εκπαίδευσης ή 

γ) φοιτά σε υποχρεωτική εκπαίδευση και εμπίπτει  στους προαναφερθέντες 

ορισμούς (α) ή (β)  ή θα έπρεπε  εάν  δεν υπήρχε ειδική εκπαιδευτική πρόβλεψη για 

αυτούς  (Farrell, 2003). 

Πιο γενικά, οι Ε.Ε.Α. περιλαμβάνουν τις σωματικές, προσωπικές, κοινωνικές, 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές πτυχές της ανάπτυξης του ατόμου, σε 

συνδυασμό με τις γνωστικές λειτουργίες και τη μάθηση στο πλαίσιο του σχολείου, σε 

βαθμό που δυσκολεύεται ή παρεμποδίζεται  σοβαρά η παρακολούθηση της γενικής 

και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξης του στην παραγωγική 

διαδικασία και η αλληλοαποδοχή από το κοινωνικό σύνολο (Δελλασούδας, 2004˙ 

Westwood, 2011). Περιορισμένες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν  στις Ε.Ε.Α. και περιπτώσεις μαθητών με νοητική αναπηρία, 

αυτισμό καθώς και τους χαρισματικούς μαθητές ( Dean, 1996˙ Farrell, 2003˙ 

Freeman, 1983˙  Halliwell, 2003˙  Westwood, 2011). Τα παιδιά με Ε.Ε.Α. μπορούν 

ευρέως να οριστούν ως αυτά που αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία 

στη μάθηση και στην προσαρμογή τους στο σχολείο συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους, λόγω σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών 

και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων όπως νοητική ανωριμότητα, προβλήματα όρασης ή 

ακοής (αμβλύωπες ή βαρήκοοι), σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή 
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προβλήματα υγείας, προβλήματα λογού και ομιλίας, ειδικές δυσκολίες στη μάθηση 

(Δελλασούδας, 2004˙ Westwood, 2011). Όταν το σχολείο αναγνωρίζει την ανάγκη 

αυτή στη συνέχεια παρέχει περισσότερη υποστήριξη (Halliwell, 2003). Τονίζεται η 

σημασία της αναγνώρισης των ατομικών αναγκών, ευκαιριών, δυνατοτήτων και 

αδυναμιών, προτιμήσεων και ενδιαφερόντων ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να 

ωφελήσει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά στο μέγιστο βαθμό διευκολύνοντας την 

πρόσβαση του σε ένα «διευρυμένο, ισορροπημένο και διαφοροποιημένο αναλυτικό 

πρόγραμμα» (Gulliford, 1992˙ Rose & Howley, 2007˙ Wearmouth, 2009). 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο όρος ανάγκη μπορεί να οριστεί με 

ποικίλους τρόπους όπως η ύπαρξη έλλειψης σε ένα άτομο η οποία του προκαλεί 

δυσκολία ή το αντικείμενο το οποίο επιθυμεί το άτομο ώστε να ικανοποιήσει αυτή 

την έλλειψη. Επομένως, η χρήση του όρου Ε.Ε.Α. εξαρτάται από την αίσθηση 

έλλειψης στα παιδιά, συχνά αντανακλά ένα «ιατρικό» ή «ελλειπτικό» μοντέλο 

δυσκολιών στη μάθηση ή στη συμπεριφορά. Αυτό το μοντέλο δίνει την αίσθηση του 

να απέχεις από το φυσιολογικό. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών με αυτόν τον τρόπο 

έχει σαν αποτέλεσμα να μη βιώνουν οι μαθητές μια θετική προσέγγιση απέναντι στη 

διαφορετικότητα (Wearmouth, 2009). 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής των Ε.Ε.Α τα κύρια αξιώματα του 

περιλαμβάνουν τα εξής (Halliwell, 2003˙ Special educational needs and disabilities 

code of practice [SEND Code], 2015): 

 οι ανάγκες ενός  παιδιού  με Ε.Ε.Α. θα πρέπει να καλυφθούν 

 οι ανάγκες των παιδιών με Ε.Ε.Α. θα πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο του 

γενικού σχολείου 

 οι απόψεις του παιδιού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

 ο ρόλος των γονέων είναι καταλυτικός στην υποστήριξη της εκπαίδευσης του 

παιδιού τους 

 στους μαθητές με Ε.Ε.Α. θα πρέπει να προσφέρεται πλήρης πρόσβαση στην 

ευρύτερη, ισορροπημένη και σχετική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου ενός 

κατάλληλου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

Οι στόχοι του Κώδικα Πρακτικής Ε.Ε.Α. είναι να εξασφαλιστεί ότι (SEND 

Code, 2015):  

 γίνεται έγκαιρη αναγνώριση των παιδιών με Ε.Ε.Α. 

 η αποδοχή των παιδιών με Ε.Ε.Α. στα γενικά σχολεία να είναι ελεγχόμενη 
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 οι διαδικασίες αξιολόγησης των παιδιών με Ε.Ε.Α. να είναι σαφής 

 η παροχή υποστήριξης στα σχολεία ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για μαθητές 

με Ε.Ε.Α. 

 η πρόβλεψη για μαθητές με Ε.Ε.Α. να είναι σχεδιασμένη, ελεγμένη και 

αναθεωρημένη 

 να είναι διαθέσιμη εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη για το 

προσωπικό που εργάζεται με μαθητές με Ε.Ε.Α. 

 η πολιτική και η ανάπτυξη σχεδίων να αναθεωρείται και ενημερώνεται 

τακτικά 

Οι ενδείξεις οι οποίες μπορεί να υποδεικνύουν ότι ένα παιδί έχει Ε.Ε.Α. μπορεί 

να περιλαμβάνουν (Halliwell, 2003): 

 επίμονα συναισθηματικά ή συμπεριφορικά προβλήματα που δεν 

ανταποκρίνονται στις τυπικές στρατηγικές και τεχνικές ελέγχου οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σε προσχολικό πλαίσιο 

 μικρή πρόοδο παρά την επιπρόσθετη υποστήριξη 

 προβλήματα με την όραση ή την ακοή που δεν βελτιώνονται με τη χρήση 

οπτικών ή ακουστικών βοηθημάτων 

 συνεχιζόμενες δυσκολίες στην επικοινωνία ή στην αλληλεπίδραση  παρά την 

υποστήριξη και την ενθάρρυνση 

Ο όρος «αναπηρία» έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα πολλές 

δεκαετίες καθώς η διατύπωση ενός και μόνο ορισμού δεν έχει καταστεί δυνατή. 

Λόγω των ποικίλων κριτηρίων που τίθενται από τον κάθε επιστημονικό τομέα αλλά 

τη διαφορετικότητα που παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία προκύπτουν διαφωνίες 

στην αποσαφήνιση του όρου. Κάποιοι ορισμοί υποστηρίζουν ότι τα άτομα με 

αναπηρία δεν είναι ικανά να εκτελέσουν δραστηριότητες με τον τρόπο που θεωρείται 

«φυσιολογικός» ενώ σύμφωνα με άλλους ορισμούς πρόκειται για δυσχέρειες στη 

διανοητική, σωματική ή ψυχική λειτουργία του ατόμου.  

Όσον αφορά στην αναπηρία είναι μία κατάσταση ή λειτουργία η οποία 

κρίνεται ως σημαντική βλάβη συγκριτικά με ότι ισχύει συνήθως για ένα άτομο ή μια 

ομάδα. Ο όρος αναφέρεται στη λειτουργικότητα του ατόμου και περιλαμβάνει 

σωματικές, αισθητηριακές, γνωστικές, νοητικές βλάβες και ποικίλους τύπους χρόνιων 

ασθενειών (Disability, 2016˙ WHO: Disabilities, 2016). Oι διαστάσεις της αναπηρίας 

είναι τρεις: στη δομή του σώματος και της λειτουργίας του, στη δραστηριότητα 
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(περιορισμοί δραστηριότητας) και στη συμμετοχή (περιορισμοί συμμετοχής) 

(Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre, 2008).  

Στο πλαίσιο της εμπειρίας της υγείας, η αναπηρία είναι κάθε περιορισμός ή 

έλλειψη ικανότητας να εκτελεστεί μια δραστηριότητα με τον τρόπο που θα την 

εκτελούσε ο μέσος όρος του τυπικού πληθυσμού (Organization, 1980). Η αναπηρία 

χαρακτηρίζεται από υπερβολικές ή ελλειμματικές, συνήθως, αναμενόμενες επιδόσεις 

σε δραστηριότητες και συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί ν είναι προσωρινές ή μόνιμες, 

αναστρέψιμες ή μη και προοδευτικές ή υποχωρητικές. Οι αναπηρίες μπορεί να 

ξεκινήσουν σαν συνέπεια μίας βλάβης ή σαν μία αντίδραση του ατόμου, κυρίως 

ψυχολογικά, σε μία σωματική, αισθητηριακή ή άλλη βλάβη. Η αναπηρία αναπαριστά 

την αντικειμενικοποίηση μίας βλάβης έχοντας σαν αποτέλεσμα την αντανάκλαση  

διαταραχών στο επίπεδο του ατόμου (Organization, 1980). 

Ο Ποντίκης (1989, αναφορά σε Πολυχρονοπούλου, 2012) αναφέρει ότι 

ανάπηρος είναι ο άνθρωπος ο οποίο έχει έλλειμμα σε μία αίσθηση ή σε ένα μέλος του 

σώματος του. Ωστόσο, ως αναπηρία διεθνώς αναγνωρίζεται η εμφανής έλλειψη 

αισθήσεων ή μελών του σώματος (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Χαρτοκόλλη (1981, αναφορά σε Ζώνιου-Σιδέρη, 

2009) η αναπηρία είναι μία, μη ιάσιμη, βλάβη, έλλειψη ή ανωμαλία στις λειτουργίες 

του ατόμου, εγγενής ή επίκτητη η οποία μπορεί να προκληθεί από ασθένεια ή 

ατύχημα και αποτελεί εμπόδιο στην εκπλήρωση των βασικών κοινωνικών αναγκών 

π.χ. κίνηση, προσωπική φροντίδα κ.ά.  

Επιπλέον, άτομο με αναπηρία θεωρείται το άτομο το οποίο λόγω 

περιορισμών, ψυχοσωματικών ή κοινωνικών, δεν είναι ικανό να συμμετέχει σε όλες 

τις δραστηριότητες και δεν έχει πρόσβαση σε όλα τα αγαθά της κοινωνίας όπως τα 

υπόλοιπα μέλη της (Δημητρόπουλος, 1995, αναφορά σε Ζώνιου-Σιδέρη, 2009). 

Συχνά ο όρος αναπηρία ταυτίζεται με τους όρους «μειονεξία» ή 

«μειονεκτικότητα», γεγονός που δεν ισχύει πάντα καθώς κάθε αναπηρία δεν 

εξελίσσεται πάντα σε μειονεξία. Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία, αυτό 

εξαρτάται από τη φύση και το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, το βαθμό στον οποίο 

επηρεάζει την καθημερινή ζωή του ατόμου αλλά και τις στάσεις και τις συμπεριφορές 

των άλλων απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Επιπλέον, το αν μία αναπηρία θα εξελιχθεί σε μειονέκτημα εξαρτάται και από το 

πόσο σημαντική είναι η απώλεια ή το έλλειμμα της λειτουργίας  για το ίδιο το άτομο 
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καθώς και από τη δική του στάση απέναντι στο πρόβλημα του. (Πολυχρονοπούλου, 

2012).  

Μία από τις προσπάθειες ορισμού της αναπηρίας έγινε από τον Bleidick 

(1976, αναφορά σε Ζώνιου-Σιδέρη, 2009) ορίζει την αναπηρία με βάσει την οργανική 

δυσλειτουργία του ατόμου, η οποία μπορεί να είναι νοητική, σωματική ή 

αισθητηριακή. Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον ορισμό παίζει ένα σύνολο διαστάσεων  

όπως το άτομο, οι αλληλεπιδράσεις του με την κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα 

και η πολιτική οικονομία. 

Είναι φανερό από τους ορισμούς που διατυπωνόταν κατά καιρούς ότι η 

αναπηρία αρχικά εκλαμβάνεται σαν ένα ατομικό χαρακτηριστικό πλήρως 

ιατρικοποιημένο που παρακωλύει τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. Ωστόσο, 

σταδιακά διαμορφώνεται η άποψη ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθιστούν 

αδύνατη τη συμμετοχή του ατόμου στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Επομένως, η 

αναπηρία αντανακλά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του σώματος 

ενός ατόμου και στα χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία ζει (WHO: 

Disabilities, 2016). 

 

1.2. Ταξινόμηση, μοντέλα και κατηγορίες των Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Αναγκών και της Αναπηρίας 

 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Π.Ο.Υ.  (World Health Organization-WHO), 

το 1980, υιοθέτησε τη Διεθνή Ταξινόμηση Δυσλειτουργιών, Ανικανοτήτων και 

Αναπηριών (ICIDH-International Classification of Impairments Disabilities and 

Handicaps). Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή τα άτομα κατηγοριοποιούνται με 

βάση την κατάσταση της υγείας τους σε τρία επίπεδα: αν αντιμετωπίζουν κάποια 

ανεπάρκεια (impermaint), κάποια αναπηρία (disability) ή κάποιο μειονέκτημα 

(handicap). Ορίζονται ως  ανεπάρκεια «οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση μιας 

ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας» (WHO 

ORGANISATION, 1980), ως αναπηρία « ο κάθε περιορισμός ή στέρηση της 

ικανότητας για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας με έναν τρόπο ή μέσα στο εύρος 

που θεωρείται φυσιολογική για ένα ανθρώπινο ον» (WHO ORGANISATION, 1980), 

ως μειονέκτημα « το ελάττωμα που πλήττει κάποιο άτομο ως αποτέλεσμα μιας 

ανεπάρκειας ή αναπηρίας το οποίο περιορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου 
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που είναι φυσιολογικός για ένα άτομο ανάλογα με ποικίλους παράγοντες π.χ. ηλικία 

φύλο κ.ά. (WHO ORGANISATION, 1980). 

Ωστόσο, το 2001 αναθεωρήθηκε η Διεθνής Ταξινόμηση Δυσλειτουργιών, 

Ανικανοτήτων και Αναπηριών με στόχο να καθιερωθεί ένα ενοποιημένος και 

τυποποιημένος πλαίσιο στην περιγραφή της υγείας (WHO, 2001a) και εκδίδεται η 

Διεθνής Ταξινόμηση Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας (ICIDH2-

International Classification of Functioning Disability and Health).   

Η λειτουργικότητα, σύμφωνα με το ICIDH-2, αφορά στις λειτουργίες του 

σώματος, στις δραστηριότητες και στη συμμετοχή. Ο όρος αναπηρία περιλαμβάνει τις 

ανεπάρκειες, τους περιορισμούς στις δραστηριότητες και στη συμμετοχή τονίζοντας 

τις δυσκολίες που συναντά το άτομο στην αλληλεπίδραση του με ποικίλους 

παράγοντες (περιβαλλοντικοί και προσωπικοί) (WHO, 2001a). Επομένως, η 

αναπηρία αναπαρίσταται ως αλληλεπίδραση μεταξύ των α) λειτουργιών και δομών 

του σώματος, β) των δραστηριοτήτων που είναι ικανό το άτομο να εκτελέσει, γ) της 

συμμετοχής του ατόμου στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.  

Συμφώνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση για τη λειτουργικότητα, την αναπηρία και 

τη υγεία International Classification of Functioning Disability and Health (ICIDH-2) 

(WHO, 2007) όλοι οι τομείς της ανθρώπινης υγείας περιλαμβάνονται και ορισμένες 

παράμετροι της ευημερίας οι οποίες σχετίζονται με την υγεία και περιγράφονται με 

όρους των τομέων υγείας (π.χ. η όραση, η ακοή κ.ά.) και των τομέων που σχετίζονται 

με την υγεία (π.χ. λειτουργικότητα, δομές, περιβαλλοντικοί παράγοντες κ.ά.). Οι 

παράμετροι την αναπηρίας στο πλαίσιο της υγείας ορίζονται ως εξής (WHO, 2007): 

 Σωματικές λειτουργίες: οι φυσιολογικές λειτουργίες τους σώματος. 

 Σωματικές δομές: τα ανατομικά μέρη του σώματος π.χ. τα όργανα, τα άκρα 

κ.ά.  

 Βλάβες: τα προβλήματα στη λειτουργία ή στη δομή του σώματος π.χ. μία 

απώλεια. 

 Δραστηριότητα: η εκτέλεση ενός έργου ή μίας πράξης από ένα άτομο. 

 Συμμετοχή: η εμπλοκή σε μία κατάσταση της ζωής. 

 Περιορισμοί δυνατότητας: οι δυσκολίες τις οποίες ένα άτομο μπορεί να 

συναντά κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων. 

 Περιορισμού συμμετοχής: τα προβλήματα τα οποία ένα άτομο πιθανόν να 

βιώσει στην εμπλοκή του σε καταστάσεις της ζωής. 
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 Περιβαλλοντικοί παράγοντες: είναι το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον 

και οι κοινωνικές στάσεις μέσα στις οποία οι άνθρωποι ζουν. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα μοντέλα τα οποία σχετίζονται 

τόσο με το πως ορίζεται η αναπηρία όσο και με τα αίτια της. Τα μοντέλα αυτά είναι 

το Βιοϊατρικό μοντέλο, το Κοινωνικό Μοντέλο και το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο  

Το Βιοϊατρικό μοντέλο θέτει στο επίκεντρο την αναπηρία του ατόμου και 

χαρακτηρίζει το άτομο από την ιατρική του ετικέτα και υποστηρίζει ότι τα άτομα με 

αναπηρία έχουν ελλείμματα στη λειτουργικότητα όσον αφορά στον σωματικό, στον 

αισθητηριακό και στον ψυχικό τομέα και στοχεύει στο να θεραπεύσει την ασθένεια 

είτε στο να αλλάξει τη συμπεριφορά του ατόμου ( Πολυχρονοπούλου, 2012˙ WHO : 

Disabilities, 2016). Η αναπηρία του ατόμου κρίνεται απο τις ιατρικές γνωματεύσεις 

και ταξινομήσεις και θεωρείται ότι μέσω της ιατρικής αντιμετώπισης ορισμένες 

«δυσλειτουργίες» μπορούν να θεραπευτούν και τα άτομα μπορούν να γίνουν 

φυσιολογικά  (Εγχειρίδιο, 2005). Ωστόσο, όταν η εκτίμηση γίνεται αποκλειστικά με 

ιατρικά κριτήρια δε λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές ανάγκες και η προσωπικότητα 

του ατόμου (Πολυχρονοπούλου, 2012). Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει ότι 

δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στη δυσλειτουργία λόγω της αναπηρίας και του 

περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό, μέσα στο οποίο το άτομο ζει (Εγχειρίδιο, 2005).  

Στην ελληνική νομοθεσία για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, η οργανική 

βλάβη ταυτίζεται με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει το άτομο στην κοινωνία οι 

οποίοι εκλαμβάνονται ως ατομικά χαρακτηριστικά (Καραγιάννη, 2008). 

Το κοινωνικό μοντέλο υποστηρίζει, σε πλήρη αντίθεση με το βιοϊατρικό 

μοντέλο, ότι η αναπηρία δεν είναι ατομικό γνώρισμα που οφείλεται σε οργανικούς 

παράγοντες αλλά έχει να κάνει με τα εμπόδια που τα άτομα με αναπηρία 

αντιμετωπίζουν στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν (Oliver, 1999). Σύμφωνα 

με αυτό το μοντέλο η αναπηρία είναι μία «κοινωνική κατασκευή» δηλαδή η ίδια η 

κοινωνία δημιουργεί την αναπηρία μέσω των αρνητικών συμπεριφορών, του 

στιγματισμού και των προκαταλήψεων έχοντας ως πρότυπο το «φυσιολογικό άτομο» 

(Εγχειρίδιο, 2005). Επομένως, η κοινωνία έχει την ευθύνη να προσαρμοστεί στα 

άτομα με αναπηρία και όχι το αντίστροφο ώστε να συμπεριλάβει ισότιμα όλα τα μέλη 

της (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Η επίδραση του περιβάλλοντος φαίνεται να αναγνωρίζεται, πλέον, στην 

καθημερινότητα του ατόμου με αναπηρία και οι επιστήμονες απομακρύνονται από το 

βιοϊατρικό μοντέλο της αναπηρίας όπου το πρόβλημα τοποθετείται μέσα στο ίδιο το 
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άτομο. Αρχίζει να υποστηρίζεται το οικολογικό μοντέλο το οποίο «ερμηνεύει και 

αξιολογεί τις ιδιαιτερότητες του ατόμου με αναπηρία, εντάσσοντας τις στο πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης του με ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες» 

(Πολυχρονοπούλου, 2012 σελ. 35). Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σαν στόχο τη 

βελτίωση της συμπεριφοράς και της ικανότητας μάθησης του παιδιού, την 

τροποποίηση, την αλλαγή και τη βελτίωση του περιβάλλοντος του ατόμου 

(οικογένεια, γειτονιά, σχολείο κ.ά.) (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος του κοινωνικο-οικολογικού 

μοντέλου είναι να παρέχει και να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα άτομα με 

αναπηρία, να λαμβάνει μέτρα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της κοινωνίας 

ώστε  να περιοριστούν τα εμπόδια που τίθενται και δυσκολεύουν τη λειτουργικότητα 

τους, την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινότητα και την αυτόνομη διαβίωση τους 

(Δια βίου μάθηση, 2008˙ Πολυχρονοπούλου, 2012) . 

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η έννοια της αναπηρίας έχει μεγάλη 

σημασία καθώς αποτελεί τη βάση για την αντιμετώπιση της. Αυτή τη στιγμή η 

αναπηρία δεν θεωρείται «ως απόκλιση από το «φυσιολογικό» και ατομικό πρόβλημα 

αλλά ως ζήτημα στο οποίο έχει σοβαρές ευθύνες ο τρόπος οργάνωσης και 

λειτουργίας του κοινωνικού περιβάλλοντος (θεσμοί, υποδομές κ.ά.)» (Δια βίου 

μάθηση, 2008). Επιπλέον, οι παθητικές πολιτικές που επικρατούσαν για την 

αντιμετώπιση της αναπηρίας περιλαμβάνουν πλέον και ενεργητικές πολιτικές με 

κοινωνικό επίπεδο (Δια βίου μάθηση, 2008). 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες των Ε.Ε.Α. και αναπηρίας 

όπως διακρίνονται από τον Κώδικα Πρακτικής  Ε.Ε.Α. (SEND Code, 2015) και τον 

Π.Ο.Υ. (WHO ORGANISATION, 1980). 

 Σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής  Ε.Ε.Α. οι κύριες περιοχές των Ε.Ε.Α. 

είναι οι εξής: 

 η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση όπως η καθυστέρηση στην ομιλία, 

ελλείμματα ή διαταραχές 

 η νόηση και η μάθηση όπως μέτρια, σοβαρή, βαριά/πολλαπλή δυσκολία στη 

μάθηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες π.χ. δυσλεξία και δυσπραξία 

  η συμπεριφορική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη όπως 

χαρακτηριστικά συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών, ΔΕΠ-Υ 

κ.ά. 
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 οι αισθητηριακές ή/και σωματικές ανάγκες όπως ακουστική, οπτική ή 

σωματική βλάβη 

Για τους μαθητές, οι ανάγκες των οποίων εμπίπτουν σε αυτές τις περιοχές, 

απαιτείται ευέλικτος σχεδιασμός. Επομένως, οι τομείς στους οποίους ο μαθητής ή ο 

νέος εκπαιδευτικός θα κληθεί να κατανοήσει αφορούν στην σωματική, γνωστική, 

αντιληπτική, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη.  

Πιο συγκεκριμένα, μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ομιλία και 

στην γλώσσα είναι αυτοί με: 

 δυσκολίες στη γλώσσα και στην ομιλία, βλάβες και διαταραχές 

 ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

 ακουστική βλάβη 

 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

 αισθητηριακή ή σωματική βλάβη που προκαλεί δυσκολίες στην 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση 

Επίσης σε αυτή την περιοχή σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής Ε.Ε.Α. 

μπορεί να εμπίπτουν και οι ανάγκες των μαθητών με μέτριες, σοβαρές ή βαριές 

μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, δεν ορίζεται ξεκάθαρα αν οι συγκεκριμένες 

δυσκολίες σχετίζονται με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση (SEND Code, 

2015). Επιπλέον, ο μαθητής που έχει ανάγκες σε αυτήν την περιοχή είναι πιθανόν να 

χρειάζεται βοήθεια στην απόκτηση, στην κατανόηση και στην χρήση της γλώσσας, 

στη χρήση διαφορετικών μέσων επικοινωνίας,  στην άρθρωση, στην απόκτηση 

γνωστικών δεξιοτήτων, στη χρήση επαυξητικών και εναλλακτικών μέσων 

επικοινωνίας, στην οργάνωση και στον συντονισμό της προφορικής γλώσσας με τη 

γραπτή (SEND Code, 2015). 

Οι  πιο συχνά εμφανιζόμενες Ε.Ε.Α. είναι οι μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες 

ποικίλουν σε βαθμό σοβαρότητας και εμποδίζουν την ανάπτυξη των αναγνωστικών 

και αριθμητικών δεξιοτήτων (Smith, 1992). Όσον αφορά σε μαθητές που 

παρουσιάζουν πιο αργή πρόοδο στη νόηση και στη μάθηση συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους και οι οποίοι χρειάζονται ειδικά προγράμματα είναι αυτοί που 

εκδηλώνουν χαρακτηριστικά μέτριας, σοβαρής ή βαριάς μαθησιακής δυσκολίας και 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών όπως η δυσλεξία. Οι τομείς στους οποίους 

χρειάζονται βοήθεια αυτοί μαθητές είναι η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων, η 

οργάνωση και ο συντονισμός προφορικής και γραπτής γλώσσας, η επεξεργασία της 
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γλώσσας και η βελτίωση της μνήμης και της συλλογιστικής σκέψης (SEND Code, 

2015). Στον τομέα αναγκών σχετικών με τη συμπεριφορική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές οι οποίοι εκδηλώνουν 

παραίτηση ή απομόνωση, υπερδραστηριότητα και έλλειψη συγκέντρωσης, ανώριμες 

κοινωνικές δεξιότητες και προκλητική συμπεριφορά (SEND Code, 2015). Για αυτούς 

τους μαθητές χρειάζεται βοήθεια ή συμβουλευτική υποστήριξη, πρόληψη στην τάξη 

και στο σχολικό σύστημα το οποίο να ελέγχει ή να ορίζει συνέπειες για τις 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να ενθαρρύνει τις επιθυμητές συμπεριφορές και 

επαναπρογραμματισμός ώστε να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενες και 

αυτοτραυματικές συμπεριφορές. 

Τέλος, στον Κώδικα Πρακτικής Ε.Ε.Α. αναφέρεται ένα ευρύ φάσμα 

αισθητηριακών και σωματικών αναγκών οι οποίες περιλαμβάνουν τη βαριά ή μόνιμη 

κώφωση/τύφλωση καθώς και την απώλεια σε χαμηλότερα επίπεδα που μπορεί να 

είναι προσωρινή (SEND Code, 2015). Οι προτάσεις για βοήθεια σε αυτόν τον τομέα 

περιλαμβάνουν κατάλληλα καθίσματα και ρυθμίσεις για το φως και για τον ήχο, 

προσαρμογές στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου, παροχή απτικού και 

κιναισθητικού υλικού και πρόσβαση σε βοηθήματα για χαμηλή όραση (SEND Code, 

2015). 

Λόγω του ότι παρατηρήθηκαν αντιφατικές απόψεις στη βιβλιογραφία για το 

αν η χαρισματικότητα συμπεριλαμβάνεται στις Ε.Ε.Α. θα ακολουθήσει μία συνοπτική 

αναφορά σε αυτήν την κατηγορία (Dean, 1996.). Κάθε παιδί που απέχει αρκετά από 

τον τυπικό τρόπο εργασίας μέσα στην τάξη μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει Ε.Ε.Α. Σε 

αυτή την ομάδα μπορεί να περιλαμβάνονται  παιδιά που είναι χαρισματικά είτε 

γνωστικά, είτε σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή όπως η μουσική ή η ζωγραφική. Ένα 

σημαντικό στοιχείο για να εντοπιστεί μια χαρισματική ικανότητα είναι να 

παρατηρηθεί οτιδήποτε ασυνήθιστο το παιδί λέει ή κάνει καθώς και το ισχυρό 

ενδιαφέρον κάποιον συγκεκριμένο τομέα π.χ. μουσική. 

 Βασικό καθήκον του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου είναι να μη 

διαχωρίζει τον μαθητή με Ε.Ε.Α. στερώντας του την παροχή σχετικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται στο σχολείο. Επίσης, επιτακτική είναι η ανάγκη για προσαρμογές  του 

προγράμματος, παροχή επιπλέον πόρων, ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων που 

απευθύνονται στις συγκεκριμένες δυσκολίες μάθησης ώστε να διασφαλιστεί  ότι οι 

μαθητές με Ε.Ε.Α. λαμβάνουν το μέγιστο όφελος από την εκπαίδευση, 
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υποστηρίζονται από τους δασκάλους τους και δε μειονεκτούν σε σύγκριση με τους 

συνομηλίκους τους χωρίς Ε.Ε.Α. (Farrell, 2003 Wearmouth, 2009). 

Λόγω των υψηλών μαθησιακών απαιτήσεων πολλοί μαθητές με δυσκολίες, οι 

οποίες μπορεί να καταστρέψουν τον αυτοαντίληψη τους σε σημείο που να τους 

αποθαρρύνει να προοδεύσουν και σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσει σε έντονη 

δυσαρέσκεια απέναντι στο σχολείο (Rose & Howley, 2007). Οι απαιτήσεις του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ), οι προσεγγίσεις όσον αφορά στη 

διαχείριση και την οργάνωση της τάξης , οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών και άλλων 

ενηλίκων είναι παράγοντες μπορεί να υποστηρίξουν ή να παρακωλύσουν τη μάθηση 

των μαθητών με Ε.Ε.Α. (Rose & Howley, 2007). Βάζοντας ταμπέλες στους μαθητές 

οι οποίες μπορεί να εκλαμβάνονται με αρνητικό τρόπο θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν  σημαντικό παράγοντα για χαμηλές προσδοκίες και να συμβάλουν στην 

αποτυχία τους στη μάθηση (Rose & Howley, 2007). Οι μαθητές με Ε.Ε.Α., συχνά, 

έρχονται αντιμέτωποι με  στερεότυπα τα οποία οδηγούν σε στέρηση της πρόσβασης 

τους στην εκπαίδευση που τους παρέχεται ( Rose & Howley, 2007). 

Η αναπηρία είναι συνδεδεμένη με ικανότητες, σχετικά με τη σύνθεση 

δραστηριοτήτων και συμπεριφορών, οι οποίες είναι γενικά αποδεκτές σαν 

απαραίτητες για την καθημερινή ζωή όπως η προσωπική υγιεινή, οι κινητικές 

δραστηριότητες κ.ά. (Organization, 1980). Κατηγοριοποιώντας, σε ένα πιο ευρύ 

πλαίσιο  τα άτομα με αναπηρίες είναι πρόσωπα με: α) αισθητηριακά και κινητικά 

προβλήματα, β) χρόνιες παθήσεις (π.χ. νεφροπαθείς), γ) νοητική καθυστέρηση ή 

ψυχιατρικά προβλήματα (π.χ. σύνδρομο Down), δ) λοιμώδεις παθήσεις και ε) 

αυτισμό (Δελλασούδας, 2004).  

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν μαθητές με νοητική και κινητική 

αναπηρία και βαρηκοΐα για το λόγο αυτό θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις 

συγκεκριμένες αναπηρίες. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι ορισμένες από τις Ε.Ε.Α. που 

προαναφέρθηκαν συμπεριλαμβάνονται και στις αναπηρίες όπως τα 

συμπεριφορικά/συναισθηματικά/κοινωνικά προβλήματα και η χαρισματικότητα 

(Kauffman & Hallahan, 2011). 

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο ορισμό τα άτομα με νοητική αναπηρία 

χαρακτηρίζονται από σημαντικούς περιορισμούς στις γνωστικές λειτουργίες, στη 

λειτουργικότητα τους και στην προσαρμοστική συμπεριφορά που παρεμποδίζουν τις 

κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες τους καθημερινά. Τα συμπτώματα έχουν 

εμφανιστεί πριν την ηλικία των 18 ετών (American Association on Intellectual and 
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Developmental Disabilities [AAIDD], 2013). Η Αμερικανική Εταιρεία για την 

Νοητική Αναπηρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις υποστηρικτικές υπηρεσίες για το 

άτομο, οι οποίες προέρχονται και καταλήγουν στην κοινότητα, στην έννοια της 

λειτουργικότητας και στην προσαρμοστική συμπεριφορά. Έτσι, ορίζει ως περιοχές 

μεγίστης σημασίας, την ανεξαρτητοποίηση του ατόμου με νοητική αναπηρία, το 

σύνολο των σχέσεών του, τις αλληλεπιδράσεις του, τη συμμετοχή του στο σχολείο 

και στην κοινότητα και την προσωπική του ανάπτυξη (American Association on 

Mental Retardation [AAMR], 2002). 

Συνοψίζοντας, το κύριο χαρακτηριστικό του νέου ορισμού της νοητικής 

αναπηρίας είναι διαφορετικό από αυτό που ίσχυε ως τώρα. Τα άτομα δεν 

ταξινομούνται με βάση το δείκτη νοημοσύνης τους αλλά με βάση το αν χρειάζονται 

υποστήριξη και σε ποιο βαθμό. Η αξιολόγηση της νοητικής αναπηρίας βασίζεται στο 

κατά πόσο η αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον με το οποίο έρχεται σε 

επαφή είναι κατάλληλη και αποτελεσματική, άρα ως μοναδικός στόχος δεν τίθεται η 

αποκατάσταση ή η θεραπεία αλλά η γεφύρωση μεταξύ των περιβαλλόντων με το 

άτομο μέσω της υποστήριξης που του παρέχεται σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). Στο επίκεντρο δεν τοποθετείται η αναπηρία, 

αντίθετα τοποθετείται το άτομο ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με δυνατότητες, 

ανάγκες και δικαιώματα. 

Όσον αφορά στον ορισμό της βαρηκοΐας και της κώφωσης περιλαμβάνει δύο 

βασικούς όρους τη συχνότητα  και την ένταση/εύρος του ήχου. Η συχνότητα αφορά 

στο ρυθμό με τον οποίο τα κύματα ήχου δονούνται (Farrell, 2008). Η απώλεια ακοής 

σπάνια επηρεάζει όλες τις συχνότητες το ίδιο, γι αυτό το λόγο η ακοή είναι συνήθως 

παραμορφωμένη. Η απώλεια χαμηλών συχνοτήτων επηρεάζει την ικανότητα ακοής 

φωνηέντων καθιστώντας την ελλειμματική. Η απώλεια ακοής των υψηλότερων 

συχνοτήτων είναι συνήθως η πιο σοβαρή. Η ένταση ενός ήχου βιώνεται ως ηχηρή και 

μετριέται με την κλίμακα decibel (Farrell, 2008). 

Τέλος, σύμφωνα με τον ορισμό του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

[ΥΠΕΠΘ-ΠΙ], 2004) οι κινητικές αναπηρίες επηρεάζουν τη φυσιολογική κίνηση του 

ατόμου δυσχεραίνοντας, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. Οι συγκεκριμένες αναπηρίες μπορεί να 

οφείλονται σε παθήσεις, τραυματισμούς του μυοσκελετικού ή του νευρικού 

συστήματος. Στην εκπαίδευση, πιο συχνά, συναντώνται οι εξής τύποι: 
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 Εγκεφαλική Παράλυση 

 Δισχιδής ράχη 

 Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού 

 Παιδική, Εφηβική αρθρίτιδα 

 Αρθρογρίπωση 

 Μυϊκές δυστροφίες 

 Ακρωτηριασμοί 

Ο Π.Ο.Υ., πλέον, αξιολογεί, μέσω πιστοποιημένων μοντέλων, αναγνωρίζει 

την αναπηρία ως φυσικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και εκτιμά τη 

λειτουργικότητα και την ικανότητα του ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνία κι όχι 

το είδος και την αιτία της αναπηρίας του. 

Σύμφωνα με τους τελευταίους ορισμούς που διατυπώθηκαν, την ισχύουσα 

Διεθνή Ταξινόμηση για την αναπηρία και την υγεία και τη σταδιακή εξέλιξη των 

μοντέλων της, καταλήγοντας στο οικολογικό-κοινωνικό μοντέλο το οποίο έχει 

περισσότερους υποστηρικτές και φαίνεται να επικρατεί, παρατηρείται μία σταδιακή 

αλλαγή και μετακίνηση από την αυστηρά ιατρική αντιμετώπιση της αναπηρίας προς 

την αναγνώριση της επίδρασης της κοινωνίας στον τρόπο που εκλαμβάνεται και 

αντιμετωπίζεται το άτομο με αναπηρία. Αυτή η αλλαγή συνάδει με τις κοινωνικές 

διαστάσεις των εννοιών της αυτοαντίληψης καθώς και τη διάσταση της κοινωνική 

σκοπιμότητας που επιτελούν τα συναισθήματα και η έκφραση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Αυτοαντίληψη και Αναγνώριση Συναισθημάτων 

2.1. Αυτοαντίληψη 

2.1.1. Ορισμοί και θεωρητικά μοντέλα Αυτοαντίληψης 

 

Σύμφωνα με την Μακρή-Μπότσαρη (2001) ο εαυτός αποτελεί μία, από τις 

δημοφιλέστερες αλλά ταυτόχρονα και δύσκολα να οριστεί, έννοια την οποία και 

ερευνούν πολλοί επαγγελματίες στον χώρο τη ψυχολογίας. Η δυσκολία που 

συναντάται, όσον αφορά στον ορισμό της και στη μέτρηση της, οφείλεται σε τέσσερις 

παράγοντες (Byrne, 1996): 

1) Στην έλλειψη ενός κοινού και γενικά παραδεκτού ορισμού. 

2) Στη χρήση ποικίλων όρων ως συνωνύμων της έννοιας του εαυτού καθώς 

χρησιμοποιείται το κοινό συνθετικό «εαυτός». 

3) Στην ασάφεια ως προς τις συνιστώσες της έννοιας του εαυτού 

4) Στην τάση να περιγράφεται η έννοια του εαυτού όχι με όρους επιστημονικούς 

αλλά με όρους κοινής λογικής από ορισμένους επαγγελματίες. 

Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την έννοια του εαυτού είναι πολλοί. Οι 

Shavelson, Hubner και Stanton (1976) εντόπισαν 17 διαφορετικούς ορισμούς που 

διατυπώθηκαν ώστε να ερμηνεύσουν την έννοια του εαυτού. Ανάλογη σύγχυση 

προκλήθηκε και στη χρήση των εννοιών με κοινό πρόθεμα την λέξη «εαυτός». 

Επίσης, επεσήμαναν τις βασικότερες αδυναμίες αυτών των ορισμών και έθεσαν τα 

θεμέλια για την επικείμενη ανάπτυξη της.  

Η έννοια του εαυτού ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως «το σύνολο των 

πεποιθήσεων και των στάσεων που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του». 

Θεωρείται επίσης ότι « περιλαμβάνει γνωστικά, συναισθηματικά στοιχεία και τάσεις 

συμπεριφοράς» (Λεονταρή, 1996 σελ. 72). 

Ο James (1963 αναφορά σε Φλουρής, 1989) ορίζει την αυτοαντίληψη ως το 

σύνολο των αντιλήψεων που έχει το άτομο για τον εαυτό του και τις ικανότητες τους. 

για τη διαμόρφωση της εικόνας του εαυτού πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι απόψεις 

των σημαντικών άλλων για το άτομο.  



26 
 

Κατά τον Rogers (1961, αναφορά σε Φλουρής, 1989) η αυτοαντίληψη 

αποτελεί στοιχείο του φαινομενολογικού πεδίου του ατόμου, των αντιλήψεων που 

έχει για τον κόσμο οι οποίες διαμορφώνονται κατά την αλληλεπίδραση του ατόμου με 

το περιβάλλον.  

Τρεις είναι οι όψεις οποίες συνδυάζονται στο σύνολο των αυτοαντιλήψεων 

του ατόμου: α) ο πραγματικός εαυτός (actual self), οι ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που το ίδιο το άτομο θεωρεί ότι έχει, β) ο ιδανικός εαυτός (ideal self) 

είναι ο εαυτός ο οποίος το άτομο ελπίζει ή θα ήθελε ιδανικά να γίνει, γ) ο δεοντικός 

εαυτός (ought self) ο οποίος αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

το άτομο θα έπρεπε να έχει. Το άτομο μπορεί αντιλαμβάνεται καθέναν από τους τρεις 

εαυτούς με διαφορετικό τρόπο από ότι τους αντιλαμβάνονται οι άλλοι γύρω του 

(Higgins, 1987). 

Οι σκέψεις  και τα συναισθήματα που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του 

αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την ευημερία του σε όλους τους τομείς της 

ζωής του (Leondari, 1993). Επίσης, υποστηρίζεται ότι η αυτοαντίληψη είναι το 

αποτέλεσμα της «αυτό-αντικειμενοποίησης», δηλαδή το άτομο αναλαμβάνει τη θέση 

του αντικειμενικού παρατηρητή απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό (Λεονταρή, 1996, 

σελ 89). Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι τονίζουν ότι η αυτοαντίληψη επιδρά 

σημαντικά στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα του ατόμου (Γωνίδα, Ε. & 

Κιοσέογλου, 1998). 

Σύμφωνα με τη Συγκολλίτου (1997) υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί τομείς 

αυτοαντίληψης. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής: 

 Οι ακαδημαϊκές ικανότητες 

 Η φυσική ικανότητα 

 Η εμφάνιση 

 Η συναισθηματική σταθερότητα 

Η αυτοαντίληψη, όσον αφορά στο περιεχόμενο της, αποτελείται από στοιχεία 

της κοινωνικής ταυτότητας του ατόμου, προδιαθέσεις του και σωματικά 

χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας είναι το φύλο, η ηλικία, η 

φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία κ.ά. και είναι σημαντικές πτυχές της αυτοαντίληψης. 

Οι προδιαθέσεις αφορούν στις στάσεις του ατόμου, στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του, στις αξίες, στις συνήθειες και στα ενδιαφέροντα του. Τα 

σωματικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με την εικόνα του σώματος όπως την 
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αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο. Τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας και οι 

προδιαθέσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της αυτοαντίληψης 

(Λεονταρή, 1996).  

Η αυτοαντίληψη, ως η εικόνα την οποία έχει το άτομο για τον εαυτό του, 

σχετικά με την ικανότητα του σε έναν τομέα της ζωής, είναι πιθανόν είτε να 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να είναι ρεαλιστική (πραγματικές 

ικανότητες τους ατόμου), είτε όχι οπότε δεν είναι ρεαλιστική. Επιπλέον, η έννοια της 

αυτοαντίληψης περιλαμβάνει και το σύνολο των χαρακτηριστικών που το άτομο 

θεωρεί ότι κατέχει. Υπό αυτό το πρίσμα, η λειτουργία της αυτοαντίληψης μπορεί να 

θεωρηθεί ότι είναι παρόμοια με εκείνη της ταυτότητας, δηλαδή της 

συνειδητοποιημένης εικόνας που έχει το άτομο ως ολοκληρωμένη οντότητα, με 

διαμορφωμένα και παγιωμένα χαρακτηριστικά (Πουρκός, 1997). 

Η εικόνα που διατηρούν τα άτομα για τον εαυτό τους, συνήθως, είναι σταθερή 

και παρουσιάζεται αντίσταση σε καταστάσεις που πιθανόν να προκαλέσουν αλλαγή 

της. Η θεωρία της διατήρησης μίας θετικής εικόνας, οι πράξεις και οι σκέψεις των 

ανθρώπων  συμβαδίζουν με την τάση τους να διατηρούν μία θετική εικόνα για τον 

εαυτό τους (Λεονταρή, 1996). Στην περίπτωση που μία αρνητική κατάσταση ή ένα 

γεγονός γίνονται αντιληπτά ως απειλή για την θετική εικόνα που έχει σχηματιστεί, οι 

ερμηνείες του ατόμου είναι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιεί την επίδραση τους μέσω 

ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας για να προστατεύσει τον εαυτό του.  

Μία από τις πρώτες προσπάθειες της σύνδεσης των θεωρητικών 

προσεγγίσεων με την έρευνα την έκανε ο Rosenberg (1965, 1979). Αρχικά, 

υποστήριξε ότι πρόκειται για μία γενική μονοδιάστατη δομή η οποία αποτελείται από 

«τις σκέψεις και τα αισθήματα που έχουν τα άτομα ως προς τον εαυτό τους ως ένα 

αντικείμενο» (Rosenberg, 1965, σελ 7) και στη συνέχεια «ως μία παράταξη των 

μερών και των συστατικών του εαυτού, ιεραρχικά οργανωμένα και συσχετισμένα με 

σύνθετους τρόπους (Rosenberg, 1979, σελ 73).  

Ο Rosenberg μελέτησε κυρίως τη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική 

ηλικία και διαπίστωσε ότι κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο η αυτοαντίληψη των 

παιδιών είναι πολλή ασταθής γεγονός που γίνεται πιο έντονο στην πρώιμη εφηβεία 

(Rosenberg, 1965). Η ένταση αυτή αυξάνεται καθώς ο έφηβος διανύει μεταβατικά 

στάδια στον τομέα της εκπαίδευσης όπου βιώνει πολλές αλλαγές και καλείται να 

προσαρμοστεί σε αυτές.  
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Επίσης, έστρεψε το ενδιαφέρον του και στην εικόνα του σώματος 

διαπιστώνοντας ότι αποτελεί μία από τις διαστάσεις της αυτοαντίληψης. Έχει βρεθεί 

ότι όσο το άτομο μεγαλώνει η εικόνα του εαυτού του γίνεται πιο σύνθετη και 

αφηρημένη καθώς τα ψυχολογικά του χαρακτηριστικά αποκτούν μεγαλύτερη 

βαρύτητα συγκριτικά με τα σωματικά. 

Τα μοντέλα αυτοαντίληψης που επικρατούν, παρά τις διαφωνίες που 

υπάρχουν για τις σχέσεις μεταξύ των πτυχών της, είναι τρία: το ιεραρχικό (βλ. Εικόνα 

1), το ομοιοκεντρικό (βλ. Εικόνα 2) και το πολυδιάστατο (βλ. Εικόνα 3) (Λεονταρή, 

1996 σελ 90). 

Ο Shavelson και σύν. (1976) υποστηρίζουν ότι αυτοαντίληψη είναι η 

αντίληψη που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του και τη διαμορφώνουν οι εμπειρίες 

που βιώνει από το περιβάλλον του καθώς και οι απόψεις των σημαντικών άλλων γι 

αυτό. Εν συνεχεία οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται ασκούν επιρροή στο πως 

συμπεριφέρεται και δρα το άτομο και αυτό επηρεάζει το πώς αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές διατύπωσαν επτά χαρακτηριστικά τα οποία 

θεωρούνται σημαντικά για να έναν σαφή και έγκυρο ορισμός της έννοιας της 

αυτοαντίληψης:  

 Η αυτοαντίληψη έχει δομή και οργάνωση: οι άνθρωποι κατηγοριοποιούν τις 

πληροφορίες που έχουν και αφορούν στον εαυτό τους συνδέοντας τη μία 

κατηγορία με την άλλη 

 Η αυτοαντίληψη έχει πολλές διαστάσεις 

 Η αυτοαντίληψη είναι ιεραρχική: οι αυτοαντιλήψεις για τη συμπεριφορά σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις βρίσκονται στη βάση της ιεραρχίας, τα 

συμπεράσματα για τον εαυτό σε ποικίλους τομείς (ακαδημαϊκό, σωματικό, 

κοινωνικό) στο μέσον της ιεραρχίας και στην κορυφή βρίσκεται η γενική 

αυτοαντίληψη. 

 Η γενική αυτοαντίληψη χαρακτηρίζεται από σταθερότητα αλλά προς τη βάση 

της ιεραρχίας γίνεται πιο ασταθής. 

 Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης η αυτοαντίληψη αποκτά πολλές διαστάσεις. 

Καθώς τα άτομα αναπτύσσονται -από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση- 

οι αυτοαντιλήψεις τους διαφοροποιούνται και ολοκληρώνονται  στο πλαίσιο 

της ιεραρχικής δομής που προαναφέρθηκε. 
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 Η αυτοαντίληψη έχει δύο όψεις την περιγραφική και την αξιολογική: τα 

άτομα περιγράφουν τους εαυτούς τους (π.χ. μου αρέσει η μουσική)και 

ταυτόχρονα τους αξιολογούν (π.χ. είμαι καλός στη μουσική). Οι αξιολογήσεις 

αυτές βασίζονται, συνήθως, είτε σε συγκρίσεις με τους συνομηλίκους είτε στις 

προσδοκίες των σημαντικών άλλων. 

 Η αυτοαντίληψη πρέπει να διαφοροποιείται από άλλες δομές οι οποίες είναι 

θεωρητικά συναφής π.χ. η ακαδημαϊκή επίδοση πρέπει να συσχετίζεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό με την ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη συγκριτικά με την 

κοινωνική αυτοαντίληψη.  

 

Εικόνα 1 Ιεραρχικό μοντέλο αυτοαντίληψης 

 

Το ομοιοκεντρικό μοντέλο υποστηρίζει ότι υπάρχει διαφοροποίηση των 

πτυχών της αυτοαντίληψης ανάλογα με τη σπουδαιότητα που αποδίδει το κάθε άτομο 

σε καθεμία από αυτές. Ως πιο σταθερές θεωρούνται οι πτυχές που τοποθετούνται στο 

κέντρο, αντίθετα με τις πτυχές που τοποθετούνται στην περιφέρεια οι οποίες 

θεωρούνται από το άτομο λιγότερο σημαντικές. Είναι πιθανόν, κατά την εξέλιξη του 

ατόμου η δομή της αυτοαντίληψης του να αναδιοργανωθεί π.χ. στοιχεία από το 

κέντρο να μετακινηθούν προς την περιφέρεια ή το αντίστροφο (Λεονταρή, 1996, σελ 

92-93). 
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Εικόνα 2 Ομοιοκεντρικό μοντέλο αυτοαντίληψης 

 

 Σύμφωνα με τη Harter και το πολυπαραγοντικό μοντέλο το κατά πόσο το 

άτομο θεωρεί ορισμένους τομείς σημαντικούς επηρεάζει την επίδραση που θα έχουν 

αυτοί οι τομείς της αυτοαντίληψης στη ζωή του. Στο μοντέλο αυτό, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 3, παρουσιάζονται ορισμένοι από τους τομείς της αυτοαντίληψης και τα 

τόξα διπλής κατεύθυνσης δείχνουν τις μεταξύ τους σχέσεις (Μακρή-Μπότσαρη, 

2001a) 

 

Εικόνα 3 Το πολυπαραγοντικό μοντέλο της Harter 
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Στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης παίζει ρόλο η αλληλεπίδραση του 

ατόμου με το περιβάλλον αλλά και με τους ανθρώπους με τους οποίου 

συναναστρέφεται (Shavelson κ.ά., 1976). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

αυτοεκτίμηση είναι η αποδοχή του εαυτού μας, δηλαδή η εκτίμηση του ίδιου του 

ατόμου για το τι αξίζει (Harter, Waters, & Whitesell, 1998). 

Όπως προκύπτει από όσα προαναφέρθηκαν, η αυτοαντίληψη συμβάλλει 

σημαντικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου αλλά στην εξέλιξη 

της. «Άτομα με θετική αυτοαντίληψη αισθάνονται υπεύθυνα για τις πράξεις τους, 

πιστεύουν στις ικανότητες τους, είναι στραμμένα προς την επιτυχία, η αποτυχία δεν 

τα αποθαρρύνει, αποδέχονται τα συναισθήματα τους και η συνειδητοποίηση των 

αδυναμιών τους δεν τους προκαλεί συναισθήματα κατωτερότητας. Ακόμη, η θετική 

αυτοαντίληψη θεωρείται ότι βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητα του 

ατόμου να δημιουργεί ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις, επηρεάζει τα 

μελλοντικά σχέδια του, τις επαγγελματικές του επιλογές και γενικά την ψυχική του 

υγεία» (Λεoντάρη, 1998). 

 

2.1.1.1. Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης κατά την προσχολική και σχολική ηλικία 

Όπως προαναφέρθηκε η αυτοαντίληψη διαμορφώνεται κατά την ηλικιακή 

ανάπτυξη του άνθρωπου και είναι το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ποικίλων 

παραγόντων (Λεονταρή, 1996). 

Όταν τα παιδιά βρίσκονται στην ηλικία των 3-5 ετών οι διαδικασίες για την 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης έχουν ήδη ξεκινήσει, επομένως έχοντας αναπτύξει μία 

σταθερή αίσθηση του υποκειμενικού εαυτού του και το ψυχολογικό-γνωσιακό του 

υπόβαθρο είναι ικανό να διαφοροποιήσει τον εαυτό του από τα άλλα υποκείμενα του 

κοινωνικού του περιγύρου (Μακρή-Μπότσαρη, 2001˙ Hattie, 1992). Η αυτοαντίληψη 

τους αφορά κυρίως σε εξωτερικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης του, αντικείμενα 

που κατέχει το παιδί και τυπικές συμπεριφορές. Τα παιδιά για να χαρακτηρίσουν τον 

εαυτό τους χρησιμοποιούν περιγραφές ωστόσο είναι σαφής η ύπαρξη μια θετικής ή 

αρνητικής αυτοαντίληψης. για να σχηματιστεί η γενική/σφαιρική αυτοαντίληψη 

προηγείται η αντίληψη του σωματικού εαυτού. Τα παιδιά αναφέρονται τόσο σε 

χαρακτηριστικά της εξωτερικής τους εμφάνισης όσο και σε ποικίλες δραστηριότητες 
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και ενέργειες με τις οποίες συνήθως ασχολούνται. Ωστόσο, αν και οι περιγραφές των 

παιδιών αυτής της ηλικίας είναι σχετικά λεπτομερής, συχνά είναι ελλιπής και όχι 

ιδιαίτερα οργανωμένες (Μακρή-Μπότσαρη, 2001a).  

Το πώς αντιλαμβάνεται το παιδί τον διαφορετικό εαυτό του, είναι αποτέλεσμα 

των αλληλεπιδράσεων με τους σημαντικούς άλλους, ενώ το πώς θα αποδεχθεί τον 

εαυτό του και θα δομηθεί η αυτοαντίληψη του εξαρτάται από την ποιότητα αυτών 

των αλληλεπιδράσεων (Hattie, 1992).  

Σταδιακά, ασκείται επιρροή στο παιδί από όλο και περισσότερα πρόσωπα 

ταυτόχρονα και το ίδιο συνειδητοποιεί την επιρροή που ασκεί στα πρόσωπα και στο 

περιβάλλον του. Παράλληλα, το παιδί αποκτά προσδοκίες τις οποίες και τις 

συνειδητοποιεί αλλά δεν τις εκφράζει (Hattie, 1992). Η εμπλοκή του παιδιού σε 

ποικίλες καταστάσεις και οι εμπειρίες που αποκομίζει από αυτές συμβάλλουν στη 

βαθύτερη συνειδητοποίηση αυτών των ατομικών προσδοκιών και τις συμπεριφορές 

με τις οποίες σχετίζονται. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η ικανότητα πρόβλεψης των συμπεριφορών και 

των αντιδράσεων των άλλων η οποία αποτελεί τη βάση για τη σταθερότητα των 

κοινωνικών σχέσεων  στην οποία δομείται ο κοινωνικός εαυτός και η εικόνα του 

εαυτού στους άλλους (Hattie, 1992). Καθώς το παιδί ενσωματώνεται στο περιβάλλον 

του, αυξάνεται η επίγνωση του για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκριτικά με 

άλλα άτομα, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για την ομαλή ψυχολογική του 

ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον (Hattie, 1992). 

Τα παιδιά στην ηλικία των 4-7 ετών μπορούν να κάνουν αξιόπιστες κρίσεις 

για τον εαυτό τους στους τομείς α) σχολική ικανότητα, β) σχέσεις με τους 

συνομήλικους, γ) σωματική ικανότητα και δ) σχέσεις με τη μητέρα (Harter & Pike, 

1984). Ωστόσο, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν να κάνουν αξιόπιστες 

κρίσεις όσον αφορά στη σφαιρική αυτοαντίληψη (Harter & Pike, 1984). 

Στη μέση σχολική ηλικία, 6-12 ετών, τα παιδιά έχουν αναπτύξει επαφή με το 

κοινωνικό περιβάλλον και προσπαθούν να βρουν τρόπο ώστε να ισορροπήσουν τις 

προσωπικές τους ανάγκες με τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιγύρου. Σε αυτό το 

στάδιο οι απόψεις των άλλων είναι σημαντικές για αυτά στο οικογενειακό πλαίσιο 

αντίστοιχα με το σχολικό πλαίσιο όπου οι απόψεις των δασκάλων τους επιδρούν στη 

διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής αυτοαντίληψης (Λεονταρή, 1996, σελ 13). Με την 

πάροδο του χρόνου, τα παιδιά εστιάζουν στα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά με 

περιγραφές όπως «φιλικός» κ.ά. γεγονός που σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει ο 
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σχηματισμός μίας ολοκληρωμένης αντίληψης του εαυτού. Στην ηλικία των 7-11 ετών 

το παιδί αναπτύσσει τη λογική σκέψη η οποία καθιστά δυνατή την «ετικετοποίηση» 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001a). 

Μία από τις διαστάσεις της αυτοαντίληψης, που απασχολεί ιδιαίτερα τους 

μαθητές σχολικής ηλικίας, είναι η αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας. Το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική επίδοση με 

αποτέλεσμα ο τομέας αυτός να αποτελεί σημαντικό κριτήριο για μία θετική γενική 

αυτοαντίληψη (Λεονταρή & Γιαλαμάς, 1998). Σημαντικό ρόλο στη γενική 

αυτοαντίληψη των παιδιών παίζει η κοινωνική ικανότητα τους. Τα παιδιά επιδιώκουν 

την επικοινωνία και την κοινωνική αποδοχή από πολύ μικρή ηλικία. Επομένως, 

καθώς αναπτύσσεται η συγκεκριμένη ικανότητα ενισχύεται το συναίσθημα της 

αυτοαποτελεσματικότητας τους, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των σημαντικών 

άλλων και επιτυγχάνοντας την ομαλή τους κοινωνικοποίηση (Λεονταρή, 1996). Η 

σωματική ικανότητα είναι, επίσης, μία από τις κεντρικές πτυχές της αυτοαντίληψης 

και αφορά στην εικόνα του σώματος όπως τη βιώνει το ίδιο το άτομο. Η εικόνα που 

έχουν τα παιδιά για το σώμα τους και τις δυνατότητες που σχετίζονται με αυτό 

επηρεάζει την εικόνα που διαμορφώνουν για τον εαυτό τους (Λεονταρή, 1996). 

Κατά την ωρίμανση των παιδιών και καθώς το κοινωνικό τους περιβάλλον 

μεταβάλλεται ασκεί επίδραση στην αυτοαντίληψη τους. Πλέον, δεν ορίζουν τον 

εαυτό τους από τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής τους εμφάνισης αντίθετα τον 

αντιλαμβάνονται σαν μία ψυχολογική οντότητα βασισμένοι στις μέχρι τώρα εμπειρίες 

τους και τις ανεπτυγμένες γνωστικές τους ικανότητες διαφοροποιούν τις 

αυτοπεριγραφές τους και διακρίνουν τους «πραγματικούς» από τους «πιθανούς» 

εαυτούς τους. Οι περιγραφές του εαυτού τους γίνονται περισσότερο αφηρημένες η 

εικόνα που έχουν σχηματίσει για τον εαυτό τους πιο σύνθετη (Λεονταρή, 1996, σελ 

97). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί η διάκριση ανάμεσα στην έννοια 

της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης καθώς και οι δύο είναι εξίσου σημαντικές 

στη ζωή ενός ατόμου (Srivastava & Joshi, 2014). Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 

ερευνητών ότι οι δύο βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού είναι η 

αυτοαντίληψη (self-perception) ή αυτοεικόνα (self-image) και η αυτοεκτίμηση (self-

esteem) η γενική/σφαιρική αυτοαξία (global self-worth) (Μίχης, 2006). 
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Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του 

τρόπου που αναπτύσσεται ένα άτομο από την παιδική ηλικία, καθώς ξεκινούν να 

διαμορφώνονται σε αυτό το ηλικιακό στάδιο, συνεχίζουν κατά την εφηβεία και 

επηρεάζουν την ενήλικη ζωή του (Harter, 1990˙ Harter, Waters &  Whitesell, 1998˙ 

Harter, Whitesell, & Junkin, 1998˙ Srivastava & Joshi 2014). 

Η Harter (1983, 1986 αναφορά σε Μίχης, 2006) χρησιμοποιώντας ως βάση 

της τη θεωρία του James, υποστηρίζει ότι η αυτοαντίληψη αντιπροσωπεύει τη 

γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού και αναφέρεται σε μια δήλωση ή πεποίθηση 

του ατόμου για τον εαυτό του, σχετίζεται με τον προβληματισμό για την ψυχολογική 

του ταυτότητα  και έχει να κάνει με τα γνωστικά σχήματα που διαμορφώνονται από 

το άτομο για τον εαυτό του (Λεονταρή, 1996˙ Μακρή-Μπότσαρη, 2001a).  

Η αυτοεκτίμηση από την άλλη πλευρά αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική 

πλευρά και σχετίζεται με την γενική άποψη που έχει ένα άτομο για την αξία του και 

σχετίζεται με την αξιολογική και συναισθηματική επένδυση της ψυχολογικής 

ταυτότητας του ατόμου (Λεονταρή, 1996˙ Μακρή-Μπότσαρη, 2001a).  

Και στις δύο έννοιες εμπεριέχεται το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης. Θα 

πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις αξιολογήσεις που αναφέρονται σε γενικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου π.χ. «είμαι ένα αξιόλογο άτομο» και στις αξιολογήσεις 

που αναφέρονται σε επιμέρους τομείς της ζωής του π.χ. «είμαι καλός στα αθλήματα». 

Κατά τον Shavelson και συν. (1976) οι όροι αυτοί έχουν καθιερωθεί καθώς 

αποτελούν δύο χαρακτηριστικές διαστάσεις της αντίληψης του εαυτού, η 

αυτοαντίληψη αποτελεί μία ευρύτερη έννοια που περικλείει και την έννοια της 

αυτοεκτίμησης επομένως είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.  
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2.2. Συναισθήματα  

2.2.1. Ορισμοί και θεωρίες για την Ανάπτυξη των Συναισθημάτων 

Ο όρος συναίσθημα χρησιμοποιείται ευρύτατα και συχνά με διαφορετικούς 

τρόπους. Πολλές είναι οι θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι ένα συναίσθημα δεν είναι 

ένα απλό φαινόμενο. Γενικά ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει τα αισθήματα που μας 

προκαλεί μία εμπειρία. Ωστόσο, τα αισθήματα αποτελούν μόνο μία πτυχή του 

συναισθήματος. Τα συναισθήματα συνοδεύονται από σωματικές αντιδράσεις και επίσης 

φανερώνουν στους άλλους την εσωτερική συγκινησιακή μας κατάσταση με τις 

εκφράσεις του προσώπου και διάφορες μορφές συμπεριφοράς (Παπά, 2013). Επιπλέον τα 

συναισθήματα μας ωθούν σε μορφές συμπεριφοράς.  

 Ο Izard (1977) υποστηρίζει ότι ένας ολοκληρωμένος ορισμός του συναισθήματος 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία στοιχεία: α) την εμπειρία ή το συνειδητό αίσθημα του 

συναισθήματος, β) τη διαδικασία που λαμβάνει χώρα στον εγκέφαλο και στο νευρικό 

σύστημα και γ) τα παρατηρήσιμα εκφραστικά μοτίβα του συναισθήματος, κυρίως του 

προσώπου. Σύμφωνα με τον Cole  (2002) συναίσθημα είναι ο συγκινησιακός τόνος ή το 

αίσθημα με το οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν στις συνθήκες της ζωής τους.  

Μερικοί συγγραφείς θεωρούν ως βασικό στοιχείο του ορισμού του 

συναισθήματος μία ειδική κατηγορία ερεθισμάτων τα οποία, συνήθως, προκαλούν μία 

συναισθηματική συμπεριφορά, ωστόσο δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία  στο τι είδους 

ερεθίσματα  μπορούν να προκαλέσουν ένα συναισθήματα (Ekman, Friesen, Ellsworth, 

Goldstein & Krasner, 1972).  

Οι θεωρίες της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς καθώς και πολλές άλλες δεν 

έχουν ιδιαίτερα ευρήματα ως προς τον ρόλο των συναισθημάτων στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και την επιρροή τους στις σκέψεις και στις πράξεις (Izard, 1977). Οι 

περισσότεροι ερευνητές των συναισθημάτων λαμβάνουν υπόψη τους μόνο ένα από τα 

συστατικά στοιχεία της συναισθηματικής διαδικασίας. Ορισμένες θεωρίες εστίασαν στις 

πτυχές της σχέσης ανάμεσα στα συναισθήματα και τη νόηση, την πράξη και την 

προσωπικότητα ως σύνολο (Izard, 1977). Η κλασσική ψυχαναλυτική θεωρία δε 

συμφωνεί με τις διακριτές συναισθηματικές έννοιες, αντίθετα δίνει έμφαση στη σημασία 

των μη συνειδητών φαινομένων ή επιρροών στην ανθρώπινη συμπεριφορά (Freud, 1930, 

1936,1938 αναφορά σε Izard, 1977). Επίσης, μεγάλος αριθμός θεωρητικών ερμηνεύουν 

το συναίσθημα ως μία συνέπεια των αντιληπτικό-γνωστικών διαδικασιών. Οι γνωστικές 

θεωρίες τείνουν να προσεγγίζουν τα συναισθήματα ως μη επιθυμητές οντότητες οι οποίες 

διασπούν ή αποδιοργανώνουν τις σκέψεις και τις πράξεις των ατόμων (Izard, 1977). 
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Επιπλέον, υπήρξε σύγχυση σχετικά με την επεξεργασία της έννοιας των 

συναισθημάτων καθώς τα συναισθήματα συνδύαζαν ένα εύρος διαφορετικών αισθήσεων 

και αντιλήψεων (Frevert, 2016). Δε διαφέρουν μόνο ως προς την ένταση και τη διάρκεια 

αλλά και ως προς τον τρόπο που επηρεάζουν το σώμα. Οι περισσότερες σύγχρονες 

έννοιες των συναισθημάτων έχουν εστιάσει στην κοινωνική ποικιλότητα. Τα αισθήματα 

ενός ατόμου ενδέχεται να επηρεάζονται από την ηλικία του, το φύλο, την κοινωνική 

τάξη, και την εθνικότητα (Frevert, 2016). Στην πειραματική ψυχολογία, όπως 

αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα υπήρχε η τάση να μη λαμβάνεται υπόψη η μεταβλητότητα 

των συναισθημάτων.  

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα. 

Παρά το ότι αυτή η ευρεία κατηγοριοποίηση των συναισθημάτων είναι σωστή και 

χρήσιμη, οι έννοιες των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων απαιτούν τροποποιήσεις. 

Τα συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος και η ντροπή  δεν μπορούν να εκλαμβάνονται 

πάντοτε ως αρνητικά ή άσχημα π.χ. ο θυμός, ορισμένες φορές, σχετίζεται θετικά με την 

επιβίωση και πιο συχνά με την άμυνα, τη διατήρηση της προσωπικής αξιοπρέπειας και τη 

κοινωνική δικαιοσύνη (Izard, 1977). 

Επομένως, αντί να χρησιμοποιείται η κατηγοριοποίηση των συναισθημάτων σε 

θετικά και αρνητικά, είναι πιο ακριβής ο διαχωρισμός τους σε συναισθήματα που 

οδηγούν στην ψυχολογική αποδιοργάνωση και σε συναισθήματα που διευκολύνουν τη 

συμπεριφορά ή αποτρέπουν την ψυχολογική αποδιοργάνωση. Εάν ένα συναίσθημα είναι 

θετικό ή αρνητικό εξαρτάται τόσο από τις ενδο-ατομικές διαδικασίες όσο και από τη 

σχέση προσώπου με το περιβάλλοντος (ο.π.). 

Τα συναισθήματα επηρεάζουν τους ανθρώπους με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους. Το ίδιο συναίσθημα ενδέχεται να έχει διαφορετική επίδραση σε διαφορετικούς 

ανθρώπους ακόμα και διαφορετική επίδραση στο ίδιο άτομο υπό διαφορετικές συνθήκες. 

Τα συναισθήματα τείνουν να επηρεάζουν το άτομο ως σύνολο (ο.π.). 

Συναισθήματα και αντίληψη: είναι ευρύτερα γνωστό ότι τα συναισθήματα 

λειτουργούν και ως κίνητρα επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίληψη π.χ. ένα 

άτομο λυπημένο είναι πιο πιθανό να ερμηνεύει τις παρατηρήσεις των άλλων ως κριτική. 

Συναίσθημα και νόηση: τα συναισθήματα επηρεάζουν τη μνήμη, τη σκέψη και τη 

φαντασία του ατόμου π.χ. ένα θυμωμένο άτομο τείνει να κάνει μόνο «θυμωμένες 

σκέψεις» (ο.π.). 
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Συναίσθημα και πράξεις: τα συναισθήματα ή τα μοτίβα συναισθημάτων τα οποία 

ένα άτομο βιώνει, μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επηρεάζουν σχεδόν κάθε πράξη του 

ατόμου π.χ. ένα άτομο που αηδιάζει με ένα αντικείμενο θα το απορρίψει (ο.π.). 

Συναίσθημα και προσωπική ανάπτυξη: δύο είδη παραγόντων είναι σημαντικό να 

λαμβάνονται υπόψη σχετικά με τα συναισθήματα και την προσωπικότητα. Ο πρώτος 

παράγοντας είναι η γενετική προδιάθεση του ατόμου όσον αφορά στα συναισθήματα. Ο 

δεύτερος παράγοντας είναι οι εμπειρίες του ατόμου που σχετίζονται με τα συναισθήματα, 

και συγκεκριμένα με τον τρόπο με τον οποίο οι εκφράσεις των συναισθημάτων και η 

σχετική με τα συναισθήματα συμπεριφορά (emotion-related behavior) 

κοινωνικοποιούνται (ο.π.).  

2.2.2. Συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και δεξιότητες συναισθηματικής 

επάρκειας 

 

Ως προς την συναισθηματική ανάπτυξη έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες, 

ωστόσο δύο από τα κυρίαρχα θεωρητικά μοντέλα που έχουν διαμορφωθεί είναι: α) η 

θεωρία των διαφορικών συγκινήσεων, β) η θεωρία του λειτουργικού πλαισίου.  

Η πρώτη θεωρία βασίζεται στην άποψη ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός 

βασικών/ πρωτογενών/θεμελιωδών συναισθημάτων, τα οποία αποτυπώνονται στο 

πρόσωπο πολύ νωρίς, κατά την πρώιμη βρεφική περίοδο. Μερικοί από τους βασικούς 

εκπροσώπους αυτής της θεωρίας είναι οι Ekman και συν. (1972), Ekman (1992,1994),  

Izard  (1977) και  Tomkins (2008).  

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία τα βασικά συναισθήματα είναι εγγενή και 

συνοδεύονται από σωματικές μεταβολές και μία ξεχωριστή έκφραση προσώπου, οι 

οποίες είναι καθολικές και οικουμενικές, εμφανίζονται δηλαδή σε όλους τους 

ανθρώπους, σε διαφορετικούς πολιτισμούς ακόμα και απομονωμένες κουλτούρες που δεν 

έχουν επαφή με τον δυτικό πολιτισμό (Ekman & Friesen, 1971˙ Izard, 1971 αναφορά σε 

Izard, 1977). Ωστόσο, το γεγονός ότι τα συναισθήματα είναι εγγενή δεν αποκλείει το 

ενδεχόμενο να τροποποιηθεί κάποια πτυχή ενός συναισθήματος μέσω κάποιας εμπειρίας. 

Σχεδόν όλοι μπορούν να μάθουν να αναστέλλουν ή να τροποποιούν τις εγγενείς 

συναισθηματικές εκφράσεις (Izard, 1977). Οι άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικά 

κοινωνικά περιβάλλοντα και διαφορετικούς πολιτισμούς ενδέχεται να μάθουν ελαφρώς 

διαφορετικές κινήσεις του προσώπου ώστε να τροποποιήσουν τις εγγενείς εκφράσεις. 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κοινωνικό-οικονομικές επιρροές και οι εμπειρίες 
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του ατόμου ως προς το ποιο ερέθισμα θα πυροδοτήσει το συναίσθημα και τι θα πράξει το 

άτομο ως αποτέλεσμα του συναισθήματος (Izard, 1977). 

Η θεωρία του λειτουργικού πλαισίου διατυπώθηκε από τους Barrett και Campos 

(1987) και υποστηρίζει ότι το συναίσθημα είναι μία σχετική διαδικασία μέσα από την 

οποία το άτομο επιχειρεί να εγκαταστήσει να αλλάξει ή να διατηρήσει κάποια σημαντική 

πλευρά της σχέσης του με το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον. Τα συναισθήματα 

μπορούν να αποκτήσουν τη σημασία τους μέσα από διάφορες διαδικασίες όπως η 

παρατήρηση της εκφραστικής συμπεριφοράς των άλλων (Παπά, 2013). 

Σύμφωνα με την Χατζηχρήστου (2008) ο όρος συναισθηματική ανάπτυξη ορίζει 

από τη μια πλευρά τα συναισθήματα αυτά καθ’ αυτά, όπως τα βιώνει το άτομο κατά τη 

διάρκεια της ζωής του και από την άλλη πλευρά τη ρύθμιση των συναισθημάτων, την 

ικανότητα, δηλαδή το άτομο να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματα του 

ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ως «συναίσθημα» ορίζεται οτιδήποτε 

νιώθει το άτομο, όταν αξιολογεί ένα γεγονός με συγκεκριμένο τρόπο και συνοδεύεται 

από χαρακτηριστικές αλλαγές στον οργανισμό και τη συμπεριφορά (Χατζηχρήστου, 

2008). Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι η συναισθηματική ανάπτυξη του 

ατόμου επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική του ανάπτυξη, κυρίως στη βρεφική και στην 

παιδική ηλικία (Izard, 1977). 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση της συναισθηματικής ανάπτυξης του 

ατόμου ως την εφηβεία. 

 

Βρεφική ηλικία 

Κατά την βρεφική ηλικία τα κύρια συναισθήματα όπως, η χαρά, ο φόβος και ο 

θυμός κάνουν την εμφάνιση τους σταδιακά στο πρώτο χρόνο της ζωής του ατόμου, 

από τη στιγμή δηλαδή που τα βρέφη διαφοροποιούν και συνδέουν τις 

συναισθηματικές τους αντιδράσεις με συγκεκριμένα γεγονότα. Πιο συγκεκριμένα, τα 

βρέφη αρχίζουν να αντιδρούν συναισθηματικά μετά τον 3ο μήνα της ζωής τους. 

Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις διαφέρουν από τα συναισθήματα χαράς, θυμού και 

φόβου, που βιώνουν αργότερα τα άτομα, καθώς μέχρι και τον έκτο μήνα η εκδήλωση 

των συναισθηματικών αντιδράσεων απαιτεί χρόνο. Έτσι αυτές οι αντιδράσεις τους 

είναι πιο γενικευμένες. Αντιθέτως, μετά τον έκτο μήνα, οι συναισθηματικές τους 

αντιδράσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα και αλλάζουν σημαντικά (Lewis & 

Michalson, 1983˙  Sroufe, 1995).  
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    Νηπιακή ηλικία 

Στη νηπιακή ηλικία, η συναισθηματική ανάπτυξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στις διαπροσωπικές σχέσεις και βοηθά το παιδί να αποδεχθεί τις κοινωνικές νόρμες. Πιο 

συγκεκριμένα, στα μέσα του δεύτερου έτους τα νήπια αρχίζουν να κατανοούν τους 

κοινωνικούς κανόνες, όπως ορισμένες συμπεριφορές που δεν είναι αποδεκτές 

(Kochanska, 1993).  Επίσης, ελέγχουν τη συμπεριφορά τους και αναπτύσσουν την 

ενσυναίσθηση (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner, & Chapman, 1992). Γενικότερα, 

υπάρχουν αρκετές αλλαγές στα συναισθήματα που βίωναν μέχρι τώρα τα νήπια και οι 

αλλαγές αυτές οφείλονται κυρίως στην ικανότητα τους πλέον να ξεχωρίζουν τον εαυτό 

τους από τους άλλους. Επίσης, εκδηλώνουν συναισθήματα ντροπής και τη λεγόμενη 

θετική αυτοαξιολόγηση, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η απαρχή του 

συναισθήματος της υπερηφάνειας. Επομένως, τα συναισθήματα που εμφανίζονται στην 

νηπιακή ηλικία μπορούν να χαρακτηριστούν ως «συναισθήματα αυτογνωσίας» ή 

«δευτερεύοντα συναισθήματα», αφού διαφοροποιούνται από τα βασικά συναισθήματα 

χαράς, θυμού, φόβου, έκπληξης που χαρακτηρίζουν την βρεφική ηλικία (Lewis, 1992˙ 

Lewis, Alessandri, & Sullivan, 1992). Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι τα 

δευτερεύοντα συναισθήματα έχουν ως προϋπόθεση το παιδί να έχει μια ξεκάθαρη 

αίσθηση του εαυτού του και των άλλων, καθώς επίσης και να είναι σε θέση να κατανοεί 

τους κανόνες συμπεριφοράς (Χατζηχρήστου, 2008). 

 

Προσχολική ηλικία 

Στην προσχολική ηλικία εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές, καθώς τα παιδιά 

αρχίζουν να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα και τις αιτίες τους. Πιο συγκεκριμένα, στο 

τέταρτο έτος τα παιδιά ξέρουν ότι τα συναισθήματα δεν επηρεάζονται μόνο από το τι έχει 

συμβεί, αλλά και από το τι περιμένουν ή τι νομίζουν ότι συνέβη. Στο τέλος, του έκτου 

έτους, τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν πιο σύνθετες έννοιες που περιγράφουν 

συναισθηματικές καταστάσεις, όπως τη ζήλεια, την υπερηφάνεια, την αμηχανία, τη 

στεναχώρια κ.ά. (Χατζηχρήστου, 2008). 

Κατά την προσχολική ηλικία αναπτύσσεται στα παιδιά η γλώσσα, η οποία 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην έκφραση και στην κατανόηση των συναισθημάτων, 

καθώς αποτελεί ένα βασικό μέσο για την έκφραση των συναισθημάτων (Feldman-

Barrett, Lewis, Haviland-Jones, 2016). Η καλλιέργεια της ικανότητας του παιδιού για 

έκφραση των συναισθημάτων του και η ενίσχυση από τους γονείς και τα υπόλοιπα 

σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος του, συμβάλλουν ουσιαστικά στην έκφραση και 
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στην κατανόηση των συναισθημάτων από την πλευρά του. Η έκφραση αυτή έχει τη 

δυνατότητα να επιτευχθεί μέσω λεκτικών ή μη λεκτικών μέσων, όπως είναι οι εκφράσεις 

προσώπου, οι χειρονομίες, οι κινήσεις, η στάση του σώματος, ο τόνος της φωνής, οι 

σιωπές, κ.ά. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα, να έκφρασης των συναισθήματα με μη 

λεκτικούς τρόπους πριν αποκτηθεί ακόμα η ικανότητα γλωσσικής έκφρασης 

(Χατζηχρήστου, 2008). Ένα άκρως σημαντικό εύρημα ερευνών είναι το γεγονός, ότι 

ακόμα και τυφλά ή κωφά βρέφη, τα οποία δεν είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν 

την έκφραση και τη διαχείριση συναισθημάτων από άτομα του περιβάλλοντος τους, 

εκδήλωναν τη χαρά, το φόβο, το θυμό, την ευχαρίστηση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με 

βρέφη που δεν είχαν κάποιου είδους αναπηρία, γεγονός που υποδηλώνει την εγγενή 

λειτουργία που επιτελούνται συναισθήματα για την προσαρμογή στο περιβάλλον 

(Durkin, 1995 αναφορά σε Χατζηχρήστου, 2008).  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανόηση και η διαχείριση των μη λεκτικών 

εκφράσεων των συναισθημάτων είναι μια δεξιότητα που κατακτάται με την πάροδο του 

χρόνου, καθώς πλέον τα παιδιά, όταν αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα, μαθαίνουν να 

ξεχωρίζουν τα αντικρουόμενα και τα πιο περίπλοκα συναισθήματα μέσω των μη 

λεκτικών μηνυμάτων που δέχονται, αλλά και να ελέγχουν την εκδήλωση των δικών τους 

συναισθημάτων (Χατζηχρήστου, 2008). 

 

Εφηβική ηλικία 

Η περίοδος της εφηβείας χαρακτηρίζεται ως  η μεταβατική περίοδος από την 

παιδική στην ώριμη ηλικία, και με κύριο στοιχείο διαφοροποίησης το γεγονός ότι κύριο 

αναπτυξιακό χαρακτηριστικό στο συναισθηματικό τομέα αποτελεί η μεγάλη ένταση και 

η αστάθεια της ψυχικής διάθεσης (Lerner & Galambos, 1998). Αυτές οι έντονες 

συναισθηματικές αντιδράσεις των εφήβων συνδέονται με τις έντονες αλλαγές που 

συμβαίνουν στο ορμονικό σύστημα τους και στην αφύπνιση της σεξουαλικότητας τους 

(Steinberg, 1999 αναφορά σε Χατζηχρήστου, 2008). Η εφηβεία έχει χαρακτηριστεί από 

ταλαντεύσεις ανάμεσα σε αντιφατικές και συγκρουόμενες διαθέσεις, όπως πάθος-

αδιαφορία, φιλία – εχθρότητα, ευφορία- μελαγχολία, κ.ά.  Αυτές οι μεταπτώσεις 

οφείλονται στη προσπάθεια των εφήβων να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους, την 

ταυτότητα τους, μια διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη, καθώς προϋποθέτει να 

κατανοήσουν τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους με τους άλλους, αλλά και τις αξίες και 

αρχές που διέπουν την κοινωνία όπου μεγαλώνουν (Χατζηχρήστου, 2008).  
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Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, το συναισθηματικό λεξιλόγιο τους είναι αρκετά 

ανεπτυγμένο, η επεξεργασία των βασικών συναισθημάτων είναι ταχύτερη και μοιάζει με 

αυτή των ενηλίκων και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουν και διαχειρίζονται τα 

συναισθήματα τους έχει σημαντική επίδραση στην συμπεριφορά των ατόμων με τα οποία 

αλληλεπιδρούν  (Herba & Phillips, 2004˙ Batty & Taylor, 2006˙ Χατζηχρήστου, 2008) 

Αναμένουν τις αντιδράσεις των σημαντικών άλλων κατανοώντας τις προθέσεις τους και, 

κυρίως τα αγόρια, τείνουν να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους τους 

παρά με τους γονείς τους (Χατζηχρήστου, 2008). Επίσης, οι έφηβοι επηρεάζονται 

σημαντικά από την άσκηση κριτικής από τους συνομηλίκους στην έκφραση των 

συναισθημάτων τους, έχοντας σαν αποτέλεσμα ορισμένοι έφηβοι να απομονώνονται και 

να βιώνουν το συναίσθημα της μοναξιάς (Χατζηχρήστου, 2008).  

Η ανάπτυξη ορισμένων συναισθηματικών δεξιοτήτων, μέσω της κατάλληλης 

συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης, χαρακτηρίζεται με τον όρο «συναισθηματική 

επάρκεια», ο οποίος δηλώνει την ικανότητα του ατόμου να εκφράζει τα συναισθήματα 

του αποτελεσματικά, κατά την αλληλεπίδραση του με τους άλλους (Saarni, Mumme & 

Campos, 1998). Ορισμένες βασικές δεξιότητες συναισθηματικής επάρκειας είναι οι 

ακόλουθες:  

 Επίγνωση της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου, συνυπολογίζοντας την 

πιθανότητα να βιώνει ποικίλα συναισθήματα.  

 Αναγνώριση και διαφοροποίηση των συναισθημάτων των άλλων, με βάση το 

πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται.  

 Χρήση του λεξιλογίου των συναισθημάτων που ταιριάζει στην κουλτούρα του 

εκάστοτε ατόμου. 

 Ενσυναίσθηση, όσον αφορά στις συναισθηματικές εμπειρίες των άλλων  

 Αναγνώριση του γεγονότος ότι η εσωτερική συναισθηματική κατάσταση του 

ατόμου δεν συμφωνεί πάντα με την εκδήλωση της στο επίπεδο συμπεριφοράς 

 Επίγνωση των πολιτισμικών κανόνων ρύθμισης της συμπεριφοράς  

 Επισήμανση των ιδιαίτερων πληροφοριών που έχουμε για κάποιο άτομο και οι 

οποίες ενδέχεται να μην επιβεβαιώνουν τη συμπεριφορά που αναμένουμε από 

αυτό, στο πολιτισμικό πλαίσιο που ζει.  

 Κατανόηση του γεγονότος ότι η συναισθηματική μας έκφραση επηρεάζεται και 

επηρεάζει τη συμπεριφορά των άλλων. 
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 Ικανότητα διαχείρισης των δυσάρεστων συναισθημάτων μέσω στρατηγικών 

αυτορρύθμισης, που ως στόχο έχουν να μειώσουν την ένταση και τη διάρκεια 

των συγκεκριμένων συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. άγχος). 

 Συνειδητοποίηση ότι η δομή ή η φύση των διαπροσωπικών σχέσεων 

καθορίζεται τόσο από το βαθμό γνησιότητας της συναισθηματικής έκφρασης, 

όσο και από την ισοτιμία των σχέσεων.  

 Αποδοχή της συναισθηματικής έκφρασης των άλλων.  

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν τις έξι πρώτες δεξιότητες 

συναισθηματικής επάρκειας.  Επίσης, οι τελευταίες πέντε δεξιότητες ενδέχεται να μην 

αναπτυχθούν από άτομα που αντιμετωπίζουν τις σχέσεις τους με τους άλλους με 

εγωκεντρική διάθεση ή δεν είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τα συναισθήματα τους 

από τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται σε 

υπερβολικό βαθμό από αυτήν. Τέλος, η ανεπαρκής ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

συναισθηματικής επάρκειας έχει συσχετιστεί με την εκδήλωση δυσπροσαρμοστικών 

συμπεριφορών σε παιδιά και σε ενήλικές (Goleman, 1998). 

2.2.3. Η έκφραση των συναισθημάτων και η αναγνώριση τους μέσω των 

εκφράσεων του προσώπου 

 

Στη σύγχρονη εποχή η μελέτη της έκφρασης των συναισθημάτων ξεκίνησε το 

1962 με μία θεωρία που προτάθηκε από τον Silvan Tomkins. Ο Tomkins, όπως ο 

Δαρβίνος, διατήρησε πολλά από τα παραδοσιακά συμπεράσματα για την έκφραση των 

συναισθημάτων, προσθέτοντας την ιδέα ενός μικρού, σταθερού αριθμού ευδιάκριτων 

(βασικών) συναισθημάτων. Σύμφωνα, με τη θεωρία του Tomkins, κάθε βασικό 

συναίσθημα μπορεί να διαφέρει σε ένταση και να προκαλείται από αλλαγές στην 

πυκνότητα των νευρικών ερεθισμάτων οι οποίες, εν συνεχεία, παράγουν όλες τις ποικίλες 

εκδηλώσεις ενός συναισθήματος, περιλαμβάνοντας τις εκφράσεις προσώπου, τις 

φωνητικές εκφράσεις, τις αλλαγές στο σώμα, τις υποκειμενικές εμπειρίες και την 

οργανική δράση, χωρίς να προηγηθεί μία διαδικασία αξιολόγησης. Τα συναισθήματα 

είναι σαφώς διαχωρισμένα από τις γνωστικές λειτουργίες (Tomkins, 2008).  

Οι Tomkins  και Izard (1971 αναφορά σε Izard, 1977) επεσήμαναν την αμφίδρομη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ της αντίληψης, της νόησης και των συναισθημάτων καθώς το 

καθένα από αυτά φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τα υπόλοιπα. 

Ένα άλλο συμπέρασμα το οποίο διατύπωσε ο Δαρβίνος και υποστήριξε και ο 

Tomkins είναι ότι το ίδιο μήνυμα που κωδικοποιείται και αποκωδικοποιείται, αποτελεί  
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έναυσμα για πολλές μελέτες στην έκφραση συναισθημάτων: εάν η έκφραση 

συναισθημάτων εκπέμπει μία πληροφορία την οποία ο αποδέκτης αναγνωρίζει τότε οι 

ερευνητές  μπορούν να εστιάσουν  είτε στην κωδικοποίηση είτε στην αποκωδικοποίηση 

(Tomkins, 2008). Διαφορετικά μπορούν να καθιερώσουν ποια από τα βασικά 

συναισθήματα εκφράζονται  από ένα  εξειδικευμένο μοτίβο στο πρόσωπο ή στη φωνή. 

Για πρακτικούς λόγους, οι περισσότερες έρευνες βασίζονται στην αποκωδικοποίηση, 

ώστε να  γίνει σαφέστερο ποιό συναίσθημα εκπροσωπεί μία συναισθηματική έκφραση. Η 

πραγματική συναισθηματική κατάσταση του πομπού δε φαίνεται να κινεί το ενδιαφέρον 

των ερευνητών (Tomkins, 2008).  

Η σύγχρονη αναπτυξιακή θεωρία, σε αντίθεση με τον Δαρβίνο, βασίζεται στη 

φυσική επιλογή, στα ενδιαφέροντα του ατόμου, στην προσαρμοστικότητα και στη 

λειτουργικότητα του (Fridlund, 1994˙  Owren & Rendall, 2001). Μία αμφίδρομη 

αναγνώριση στις νέες θεωρίες είναι ότι η έκφραση συναισθημάτων κατευθύνεται  σε 

έναν αποδέκτη και αναπτύσσεται ώστε να επηρεάσει τον αποδέκτη προς όφελος του 

πομπού (Russell, Bachorowski, & Fernández-Dols, 2003).  

Ο Russell και συν. (2003) υποστηρίζουν ότι οι πομποί 

εκφράζουν/κωδικοποιούν/εκπέμπουν την εσωτερική τους κατάσταση με ένα οπτικό ή 

ηχητικό σήμα. Αντίστοιχα, οι αποδέκτες αναγνωρίζουν ή αποκωδικοποιούν το μήνυμα 

και ωφελούνται από αυτό. Οι εκφράσεις των συναισθημάτων θεωρούνται σαν μια 

καθολική γλώσσα και αποκαλύπτουν πάθη όπως η αγάπη και το μίσος, ελαττώματα όπως 

η νωθρότητα κ.ά.). Ανάμεσα σε πολλούς σημαντικούς επιστήμονες της εποχής ο 

Δαρβίνος έκανε σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τις μεταξύ των ειδών και των 

πολιτισμών ομοιότητες στην έκφραση των συναισθημάτων, όπως προαναφέρθηκε 

(Russell κ.ά., 2003). 

Πιο συγκεκριμένα, το χαμόγελο, το μειδίαμα, το κλάμα κ.ά. αποτελούν ορισμένες 

από τις πολλές αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου και στον τόνο της φωνής οι οποίες 

αποτελούν βασικές πτυχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Πράγματι, τα ανέκφραστα 

πρόσωπα και φωνές θεωρούνται ενδείξεις νοητικής ασθένειας (Russell κ.ά., 2003). 

Ωστόσο, επικρατεί, μέχρι και σήμερα, σύγχυση σχετικά με τους όρους που 

χρησιμοποιούνται χωρίς ιεραρχία, σχετικά με τους ορισμούς τους και τους μεταξύ τους 

διαχωρισμούς. Η κατηγορία των εκφράσεων των συναισθημάτων είναι ίσως 

ανομοιογενής επομένως οποιοδήποτε όνομα  θα οδηγούσε σε παραπλάνηση (Russell κ.ά., 

2003). 
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Το πρόσωπο παρέχει περισσότερα από ενός είδους σήματα για να μεταδώσει 

περισσότερα από ενός είδους μηνύματα. Τρείς είναι οι τύποι σημάτων που παρέχει το 

πρόσωπο: ο στατικός τύπος (π.χ. το χρώμα του δέρματος), ο αργός (π.χ. οι προσωρινές 

ρυτίδες) και ο γρήγορος/ταχύς (π.χ. το σήκωμα των φρυδιών). Μέσω των ταχέων 

σημάτων μεταφέρονται συναισθηματικά μηνύματα. Όταν τα συναισθήματα υφίστανται, 

οι μύες του προσώπου κινούνται και είναι ορατές οι αλλαγές στην εμφάνιση του 

προσώπου (Ekman & Friesen, 2003). Η συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για 

να διερευνηθεί ποια συναισθήματα μπορούν να αναγνωριστούν από τις εκφράσεις του 

προσώπου είναι η χρήση φωτογραφιών. Τα έξι βασικά συναισθήματα τα οποία είναι η 

χαρά, η λύπη, η έκπληξη, ο φόβος, ο θυμός και η αηδία έχει βρεθεί ότι συνδέονται 

άρρηκτα με τις εκφράσεις του προσώπου (Ekman & Friesen, 2003).  

Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας για το κεφάλαιο των 

συναισθημάτων πολλοί ήταν οι παρόμοιοι όροι που συναντήθηκαν, οι τρεις πιο συχνοί 

ήταν η αναγνώριση, η κατανόηση και η ερμηνεία των συναισθημάτων. Για να 

αποφευχθεί τυχόν σύγχυση θα ακολουθήσει διασαφήνιση των όρων αυτών.  

Ο όρος «αναγνώριση συναισθημάτων» (“emotion recognition”) αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των ποικίλων συναισθημάτων 

μέσω των εκφράσεων του προσώπου, των χειρονομιών, της στάσης του σώματος και την 

προσωδία της ομιλίας (Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner, & Salovey, 2006). 

Ο όρος «κατανόηση των συναισθημάτων» (“emotion understanding”) 

περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις όπως την  αναγνώριση είτε απλών είτε πιο 

περίπλοκων συναισθηματικών εκφράσεων. Το άτομο για να μπορέσει να κατανοήσει τα 

συναισθήματα θα πρέπει να έχει κατακτήσει/αναπτύξει επαρκώς τις δεξιότητες της 

παρατήρησης, της συγκέντρωσης και της προσοχής (Buitelaar, Wees, Swaab-Barneveld, 

& Gaag, 1999).  

Ο όρος «ερμηνεία συναισθημάτων» (“interpreting emotions”) αναφέρεται στη 

βαθύτερη επεξεργασία των συναισθημάτων που αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο και 

αφορούν στο ίδιο ή σε ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά. Για να μπορέσει κανείς 

να ερμηνεύσει τα συναισθήματα θα πρέπει να μπορεί να διαχωρίζει και να διαφοροποιεί 

τις πληροφορίες που λαμβάνει ώστε να δώσει την ερμηνεία στο συναίσθημα καθώς και 

να μπορεί να περιγράψει λεκτικά τη συναισθηματική κατάσταση την οποία βιώνει κάθε 

φορά (Brackett κ.ά., 2006).  

Οι ερευνητές οι οποίοι διεξήγαγαν εκτενείς έρευνες για τις εκφράσεις του 

προσώπου που συνοδεύουν τα συναισθήματα ήταν ο  Ekman, και συν. (1972), οι οποίοι 
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έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή λειτουργία των ανθρώπινων 

συναισθημάτων και ενέμειναν ιδιαίτερα στην περιγραφή της έκφρασης του προσώπου.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των έξι βασικών συναισθημάτων που 

επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα καθώς και των χαρακτηριστικών στοιχείων 

τους στα οποία βασίζεται η αναγνώριση. 

Έκπληξη: είναι το πιο σύντομο συναίσθημα, εμφανίζεται ξαφνικά και 

πυροδοτείται από ένα απρόσμενο γεγονός (Ekman & Friesen, 2003). Αφού αυτό το 

απροσδόκητο γεγονός εκτιμηθεί, το άτομο θα κινηθεί προς άλλο συναίσθημα γι’ αυτό και 

συχνά η έκφραση του προσώπου δείχνει έναν συνδυασμό συναισθημάτων. Η ένταση της 

έκπληξης ποικίλει από ήπια έως πολλή έντονη και εξαρτάται από τη φύση του γεγονότος. 

Όπως φαίνεται στις εικόνες 4 και 5 τα κύρια χαρακτηριστικά της έκπληκτης έκφρασης 

εμφανίζονται και στις τρεις περιοχές του προσώπου, στα μάτια, στο μέτωπο και στο 

στόμα, το ίδιο έντονα και είναι τα ανασηκωμένα και τοξωτά φρύδια, το τεταμένο δέρμα 

κάτω από τα φρύδια, οι οριζόντιες ρυτίδες κατά μήκος του μετώπου, τα ανοιχτά 

βλέφαρα, το ανασηκωμένο επάνω βλέφαρο ενώ το κάτω βλέφαρο είναι πεσμένο, το 

σαγόνι πέφτει ανοιχτό ώστε τα χείλη και τα δόντια να χωρίζονται χωρίς να υπάρχει 

ένταση ή το στόμα να είναι τεταμένο (ο.π.). 

 

                                       Εικόνα 4                                   Εικόνα 5 

Φόβος: από το συναίσθημα αυτό εξαρτάται η επιβίωση του ατόμου καθώς 

μαθαίνει  να αποφεύγει ή να δραπετεύει από καταστάσεις και συνθήκες οι οποίες 

προκαλούν σοβαρό πόνο και πιθανόν σωματικούς τραυματισμούς. Ο φόβος βιώνεται 

συχνά όταν το επίπεδο επικινδυνότητας είναι υψηλό. Ο φόβος διαφέρει από την έκπληξη 

σε τρία βασικά σημεία: α) είναι πάντοτε ένα δυσάρεστο/τρομακτικό συναίσθημα και 

συνοδεύεται από πολλές αλλαγές στο σώμα, σε αντίθεση με την έκπληξη η οποία μπορεί 
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να είναι είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, β) είναι πιθανό να προκληθεί φόβος από κάτι 

οικείο που γνωρίζουμε ότι θα συμβεί π.χ. μία επίσκεψη στον οδοντίατρο, γ) η διάρκεια 

του φόβου είναι πάντα μεγαλύτερη από τη διάρκεια της έκπληξης, ο μη προσδοκώμενος 

φόβος ή φόβος που προκαλεί βλάβη μπορεί να έχει μικρή διάρκεια, ωστόσο μπορεί να 

βιώνεται σταδιακά (ο.π.). Η ένταση του φόβου κυμαίνεται από την ανησυχία ως τον 

τρόμο και εξαρτάται από το ίδιο το γεγονός ή από την εκτίμηση/αξιολόγηση του 

γεγονότος από το άτομο. Όπως η έκπληξη έτσι και ο φόβος μπορεί είτε να ακολουθείται 

από άλλα συναισθήματα, είτε όχι. Ευδιάκριτη είναι η εμφάνιση και των τριών περιοχών 

του προσώπου που εμπλέκονται κατά την έκφραση του φόβου: τα φρύδια είναι 

ανασηκωμένα και σμιχτά, ρυτίδες υπάρχουν κατά μήκος του μετώπου, τα μάτια είναι 

ανοιχτά και το κάτω βλέφαρο τεταμένο, τα χείλη είναι τραβηγμένα προς τα πίσω και 

επίσης τεταμένα (ο.π.) (βλ εικόνες 6 και 7). 

 

                                      Εικόνα 6                                 Εικόνα 7 

Αηδία: αποτελεί ένα αίσθημα αποστροφής. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι γεύσεις, οι 

μυρωδιές και οι ήχοι που πιθανόν σε κάποιον πολιτισμό να προκαλούν αηδία σε κάποιον 

άλλον να είναι ελκυστικά και ευχάριστα. Εκτός από αυτά που προαναφέρθηκαν, αηδία 

μπορεί να προκαλέσει και η εμφάνιση, οι πράξεις ή οι ιδέες ορισμένων ανθρώπων. Η 

ένταση της αηδίας ποικίλει επίσης από την ήπια ως την πολλή έντονη (ο.π.). Τα πιο 

σημαντικά στοιχεία για την αναγνώριση της αηδίας δηλώνονται από το στόμα τη μύτη 

και λιγότερο από τα βλέφαρα και τα φρύδια. Στις εικόνες 8 και 9 φαίνεται ότι η αηδία 

εκφράζεται κυρίως στο κάτω μέρος του προσώπου: το πάνω χείλος είναι ανασηκωμένο, 

το κάτω χείλος είναι, επίσης, ανασηκωμένο και ελαφρώς προεξέχει, στη μύτη 

δημιουργούνται ρυτίδες, τα μάγουλα είναι ανασηκωμένα, οι γραμμές γύρω από τα 
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βλέφαρα είναι προς τα πάνω αλλά χωρίς ένταση και τα φρύδια είναι πιο χαμηλά κοντά 

στο πάνω βλέφαρο (ο.π.). 

 

                                     Εικόνα 8                                 Εικόνα 9                                   

Θυμός: είναι πιθανόν το πιο επικίνδυνο συναίσθημα και μπορεί να πυροδοτηθεί 

με πολλούς και ποικίλους τρόπους π.χ. η απογοήτευση, μία σωματική απειλή κ.ά. 

Εμφανίζονται αλλαγές στο σώμα όταν βιώνεται το συναίσθημα του θυμού. Πιο 

συγκεκριμένα, η πίεση του αίματος αυξάνεται, το πρόσωπο κοκκινίζει, οι φλέβες στο 

μέτωπο και στο λαιμό γίνονται πιο εμφανής, η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη, το σώμα 

γίνεται πιο ευερέθιστο και οι μύες είναι τεντωμένοι (ο.π.). Ο θυμός ποικίλει σε ένταση 

από την απλή ενόχληση ως την οργή ή την μανία. Είναι πιθανόν να ξεκινήσει από την 

ενόχληση και βαθμιαία καθώς συσσωρεύεται ή απρόσμενα να εκτονωθεί. Οι άνθρωποι 

διαφέρουν ως προς το τι τους προκαλεί θυμό ή τι κάνουν όταν θυμώνουν, ως προς το 

χρόνο που μεσολαβεί μέχρι να θυμώσουν και ως προς το χρόνο που παραμένουν 

θυμωμένοι αφότου η πρόκληση παύει να υφίσταται. Και οι τρεις περιοχές του προσώπου 

εμπλέκονται στην έκφραση του θυμού ωστόσο, ορισμένες φορές δεν είναι σαφές αν το 

άτομο είναι πράγματι θυμωμένο.  Η ένταση του θυμού δηλώνεται από την ένταση που 

υπάρχει στην περιοχή των ματιών και στην περιοχή του στόματος. Οι Ekman και Friesen 

(2003) αναφέρουν ότι πολύ συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στον θυμό και στην αηδία 

γεγονός που μπορεί να οφείλεται  στις ομοιότητες στην εμφάνιση του προσώπου και στο 

πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται αυτά τα δύο συναισθήματα (βλ. εικόνα 10). Ο 

θυμός εκδηλώνεται στα χαμηλωμένα και σμιχτά φρύδια, στις κάθετες γραμμές ανάμεσα 

στα φρύδια, στο κάτω βλέφαρο το οποίο είναι τεταμένο είτε ανασηκωμένο είτε όχι, το 

πάνω βλέφαρο είναι τεταμένο είτε ανασηκωμένο είτε όχι ανάλογα με την κίνηση του 
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φρυδιού, τα μάτια έχουν σκληρό βλέμμα, τα χείλη είτε είναι σφιγμένα είτε είναι ανοιχτά 

σε ένα τετραγωνισμένο σχήμα σαν να φωνάζεις (ο.π.) (βλ. εικόνες 11 και 12). 

 

Εικόνα 10 

 

                                       Εικόνα 11                               Εικόνα 12 

Χαρά: είναι ένα συναίσθημα το οποίο όλοι οι άνθρωποι θέλουν να το βιώνουν. 

Ωστόσο, η γλώσσα μας αποδίδει σχεδόν το ίδιο νόημα και στις λέξεις ευχαρίστηση, 

ευτυχία και διασκέδαση. Η ευτυχία εμπεριέχει την έννοια της αυτοαντίληψης καθώς 

ένα γεγονός μπορεί να βελτιώσει την άποψη για τον εαυτό σου και κατ’ επέκταση να 

επιβεβαιώσει μία θετική αυτοαντίληψη (ο.π.). Πολλές έρευνες σε διαφορετικά 

πολιτισμικά πλαίσια έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η έκφραση της χαράς 

αναγνωρίζεται πιο εύκολα από τα υπόλοιπα συναισθήματα (Boyatzis, Chazan, & 

Ting, 1993)˙ Ekman & Friesen, 2003˙ Wishart, Cebula, Willis, & Pitcairn, 2007˙   

Memisevic, Mujkanovic, & Ibralic-Biscevic, 2016). Η ένταση της έκφρασης της 

χαράς αρχικά αναγνωρίζεται από τη θέση των χειλιών, η οποία, συνήθως, 
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συνοδεύεται από τη ρινοχειλική δίπλωση και πιο έντονες γραμμές κάτω από το κάτω 

βλέφαρο. Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι φανερό από τις εικόνες 13 και 14, η 

χαρά/ευτυχία εκφράζεται στο κάτω μέρος του προσώπου και στα κάτω βλέφαρα: οι 

γωνίες των χειλιών είναι τραβηγμένες πίσω και προς τα πάνω, το στόμα είτε 

συμμετέχει είτε όχι, μία ρυτίδα δημιουργείται ανάμεσα στη μύτη και στα χείλια, τα 

ζυγωματικά είναι ανασηκωμένα, υπάρχουν ρυτίδες κάτω από το κάτω βλέφαρο αλλά 

χωρίς ένταση καθώς και στην εξωτερική γωνία του ματιού (Ekman & Friesen, 2003) .  

 

                                 Εικόνα 13                               Εικόνα 14 

 

Λύπη: είναι η θλίψη που βιώνεται σιωπηλά, ποικίλει σε ένταση από αισθήματα 

μελαγχολικής διάθεσης έως και το αίσθημα του θρήνου. Ευδιάκριτη είναι η εμφάνιση  

της καθεμίας από τις τρεις περιοχές του προσώπου όταν βιώνεται το συναίσθημα της 

λύπης. Οι εσωτερικές γωνίες των ματιών είναι ανασηκωμένες και κοντά. Η εσωτερική 

γωνία του επάνω βλεφάρου είναι ανασηκωμένη και το κάτω βλέφαρο μπορεί επίσης να 

είναι ανασηκωμένο. Οι γωνίες των χειλιών είναι τραβηγμένες προς τα κάτω ή μπορεί στα 

χείλη να εμφανίζεται τρέμουλο (Ekman & Friesen, 2003) (βλ. εικόνες 15 και 16). 
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                                    Εικόνα 15                                  Εικόνα 16 

2.3.  Εργαλεία αξιολόγησης της Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης 

και της ικανότητας Αναγνώρισης Συναισθημάτων 

Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση κατά κύριο λόγο αξιολογείται με 

ερωτηματολόγια αυτό-αναφορών, στα οποία οι μαθητές καλούνται να 

κατηγοριοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με το πόσο τους αφορούν ή όχι ή 

να δηλώσουν αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν με αυτές. Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία 

συμβάλλουν στον εντοπισμό, από πλευράς των εκπαιδευτικών, των τομέων στους 

οποίους οι μαθητές θεωρούν ότι δεν τα καταφέρνουν ώστε στη συνέχεια να επιλεγεί η 

κατάλληλη παρέμβαση για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους (Γουβιάς, 2003). 

Η κλίμακα που χρησιμοποιείται πιο συχνά στις έρευνες για την αυτοαξιολόγηση 

της έννοιας του εαυτού είναι του Rosenberg (1965) με εκδόσεις για την εφηβική, μετα-

εφηβική ηλικία και για ενηλίκους. Στην κλίμακα περιλαμβάνονται δέκα ερωτήσεις (πέντε 

με θετική και πέντε με αρνητική νοηματοδότηση) στις οποίες καλείται να απαντήσει ο 

συμμετέχων χρησιμοποιώντας μία κλίμακα Likert (από 1=διαφωνώ απόλυτα έως 

4=συμφωνώ απόλυτα). Η συγκεκριμένη κλίμακα στοχεύει στην καταγραφή της γενικής 

αντίληψης που έχει το άτομο για την αυτοεικόνα του και την αυτοεκτίμηση του. 

Το ερωτηματολόγιο «Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου» των Harter και Pike το 

οποίο έχει σταθμιστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά από την (Μακρή-Μπότσαρη, 

2001b) έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος ελληνικών και ξένων ερευνών. Υπάρχουν 

εκδόσεις για τις ηλικίες των 4-7, 8-14 και 15-18 ετών. το ερωτηματολόγιο αυτό έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες  καταγραφής και ανάλυσης εννοιών γύρω από τον 

εαυτό και κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Simon, 
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Rosen, Grossman, & Pratowski, 1995˙ Γουβιάς, 2003˙ Terras, Thompson, & Minnis, 

2009) Λεπτομερής περιγραφή του συγκεκριμένου εργαλείου θα ακολουθήσει στο 

κεφάλαιο της Μεθοδολογίας  καθώς αποτελεί το εργαλείο με το οποίο διεξήχθηκε η 

παρούσα έρευνα.  

Πολύ συχνά χρησιμοποιείται επίσης το ερωτηματολόγιο της Marsh (1990 

αναφορά σε Humphrey, 2002) το οποίο περιλαμβάνει 76 αντικείμενα και βαθμολογείται 

με κλίμακα Likert. Το ερωτηματολόγιο αξιολογεί τέσσερις περιοχές μη ακαδημαϊκής 

αυτοαντίληψης, τρεις περιοχές ακαδημαϊκής αυτοαντίληψης και τον εαυτό γενικότερα 

και έχει σταθμιστεί στις ηλικίες μεταξύ 8-12 ετών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα και είναι μία από τις πιο λεπτομερής κλίμακες 

για την αυτοαντίληψη (Humphrey, 2002). 

Τέλος, ένα ακόμα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε έρευνες είναι η 

κλίμακα της Αυτοαντίληψης για Παιδιά 2η έκδοση (Children’s Self-concept Scale 2nd 

Edition) των Piers, Harris και Herzberg η οποία παρέχει μια συνολική εικόνα για την 

αυτοαντίληψη του ατόμου και βοηθά στον εντοπισμό των παιδιών και των εφήβων που 

ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω θεραπεία. Η κλίμακα απευθύνεται σε ηλικίες 7 έως 

18 ετών και αποτελείται από 60 αντικείμενα και καλύπτει έξι διαφορετικές υποκλίμακες: 

α) φυσική εμφάνιση και χαρακτηριστικά, β) ελευθερία από το άγχος, γ) νοητικό και 

σχολικό προφίλ, δ) συμπεριφορική προσαρμογή, ε)ευτυχία και ικανοποίηση και 

στ)δημοτικότητα.. Τα αντικείμενα παρουσιάζονται σαν περιγραφικές δηλώσεις και ο 

εξεταζόμενος απαντά με ναι ή όχι ανάλογα με το αν η δήλωση ταιριάζει στον ίδιο. Το 

συνολικό σκορ δείχνει πως το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του συνολικά ενώ τα 

σκορ στις υποκλίμακες παρέχουν λεπτομέρειες για περαιτέρω ερμηνείες (Piers-Harris, 

2016). 

Οι εκφράσεις του προσώπου θεωρείται ότι είναι ένα παγκοσμίως κατανοητό 

σήμα, ένα ορατό ενός κρυμμένου συμβάντος το οποίο πυροδοτεί ένα ευδιάκριτο βασικό 

συναίσθημα (Ekman κ.ά., 2003). 

Το 1975 οι Ekman και Friesen κατασκεύασαν το Pictures of Facial Action Coding 

System (FACS), ένα φωτογραφικό σύστημα ώστε να καταστήσουν το συναίσθημα 

κατανοητό και μετρήσιμο μέσα σε ένα αναπτυξιακό πλαίσιο και με εφαρμογές στην 

ιατρική, στην εκπαίδευση, στις επιχειρήσεις και στην ψυχοθεραπεία. Το σύστημα αυτό 

περιγράφει όλες τις οπτικά ευδιάκριτες ενέργειες του προσώπου όπως αρκετές 

κατηγορίες για τη θέση και τις κινήσεις του κεφαλιού  και των ματιών (Ekman & 

Friesen, 2003). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύστημα αυτό είναι βασισμένο στην 
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ανατομία. Πιο συγκεκριμένα, ένας μυς μπορεί να ενεργεί με διαφορετικούς τρόπους για 

να παράγει διαφορετικές ορατές αλλαγές στην εμφάνιση του προσώπου. Επίσης, ο 

τρόπος με τον οποίο είναι κωδικοποιημένες οι διαδικασίες επιτρέπει την κωδικοποίηση 

της έντασης της κάθε δράσης/ενέργειας του προσώπου σε μία κλίμακα πέντε βαθμών και 

για τη διάρκεια των ενεργειών του προσώπου( Ekman &. Friesen, 2003). Το FACS 

περιλαμβάνει 110 ασπρόμαυρες φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τα έξι βασικά 

συναισθήματα: τη χαρά, τη λύπη, τον θυμό, την αηδία, την έκπληξη και τον φόβο. Στις 

φωτογραφίες απεικονίζονται πρόσωπα γυναικών και αντρών νεαρής και μέσης ηλικίας. 

Το κάθε πρόσωπο εκφράζει και τα έξι συναισθήματα σε πολλές φωτογραφίες. Ωστόσο, ο 

βαθμός δυσκολίας είναι διαφορετικός στην εκάστοτε φωτογραφία. Αρχικά, τα 

χαρακτηριστικά του κάθε συναισθήματος είναι ευδιάκριτα και σταδιακά η ένταση των 

χαρακτηριστικών γίνεται μικρότερη καθιστώντας τα συναισθήματα πιο δύσκολα στην 

αναγνώριση. Συνήθως το FACS χορηγείται ατομικά με μεγεθυμένες ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες και χρησιμοποιείται ένα μέρος του υλικού ανάλογα με τις ανάγκες της 

εκάστοτε έρευνας.  

 Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σύστημα για 

να μετρήσουν την αναγνώριση των έξι βασικών συναισθημάτων: χαρά, λύπη, θυμό, 

αηδία, έκπληξη και φόβο παιδιά, εφήβους και ενήλικες είτε Τυπικής Ανάπτυξης (Τ.Α.) 

είτε με Ε.Ε.Α. ή αναπηρία σε σχέση με την ηλικία,  το φύλο, την εθνικότητα, την 

προσωπικότητα, την ενσυναίσθηση, την ένταση των συναισθημάτων, την εκάστοτε 

Ε.Ε.Α. ή αναπηρία, τη σοβαρότητα της εκάστοτε Ε.Ε.Α. ή αναπηρίας κ.ά. (Ekman, 

Friesen, O' Sullivan, Chan, Diacoyanni-Tarlatzis, Heider, Krause κ.ά., 1987˙ Boyatzis & 

Satyaprasad, 1994˙Ellis, Lindstorm, Villani, Singh, Best, Winton, Axtell κ.ά., 1997˙  

Dimitrovsky, Spector, & Levy-Shiff, 2000˙ (C. M. Herba, Landau, Russell, Ecker, & 

Phillips, 2006)˙ Knyazev, Bocharov, Slobodskaya, & Ryabichenko, 2008˙ Besel & 

Yuille, 2010˙  Scherer & Scherer, 2011˙ Whittington & Holland, 2011˙ Bagcioglu, Isiliki, 

Demirel, Sahin, Kandemir, Dursun, Yuksek & Emul, 2014).  

Ένα άλλο εργαλείο που, επίσης, χρησιμοποιείται συχνά για τη μέτρηση της 

αναγνώρισης των συναισθημάτων είναι το Japanese and Caucassian Facial Expressions 

of Emotion (JACFEE) των Matsumoto και Ekman (1988) το οποίο περιλαμβάνει 56 

έγχρωμες φωτογραφίες, 56 διαφορετικών ατόμων τα οποία παρουσιάζουν ένα από τα 

εφτά διαφορετικά συναισθήματα. Η συλλογή περιλαμβάνει ίσο αριθμό ανδρών και 

γυναικών, επίσης, με τον ίδιο αριθμό Καυκάσιων και Ιαπώνων υποκειμένων (JACFEE 
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Research Images- Humintell, 2009-2016). Αυτές οι φωτογραφίες έχουν χρησιμοποιηθεί 

σε πολλές διαπολιτισμικές μελέτες. 

Στη συνέχεια το JACFEE και Neutral Faces (JACNeuf) χρησιμοποιήθηκαν από 

τους Matsumoto και Ekman για να κατασκευάσουν ένα νέο εργαλείο  το οποίο, επίσης, 

μετρά την ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων, το ονόμασαν Japanese and 

Caucasian Brief Affect Recognition Test (JACBART). Περιλαμβάνει 56 φωτογραφίες 

ανθρώπων, από το JACFEE, από δύο ευδιάκριτα διαφορετικές φυλές, ισορροπεί μεταξύ 

των καθολικών συναισθημάτων, ίση κατανομή των φυλών και των φύλων ως προς τα 

συναισθήματα (Matsumoto κ.ά., 2000). Σε κάθε εικόνα ένα διαφορετικό πρόσωπο 

αναπαράγει ένα από τα βασικά συναισθήματα ακολουθώντας τις περιγραφές για τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου των Ekman και Friesen (1975) (Matsumoto κ.ά., 2000).  

Όσον αφορά στο  Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy scales 2 (DANVA 

2) κατασκευάστηκε από τους Nowicki και Duke (1994) αποτελεί ένα εργαλείο 

αξιολόγησης των μη λεκτικών αναπτυσσόμενων δεξιοτήτων και περιλαμβάνει 24 

ηχητικές καταγραφές φωνητικών εκφράσεων συναισθημάτων και 24 φωτογραφίες 

εκφράσεων προσώπου. Τα συναισθήματα που περιλαμβάνονται στο DANVA 2 είναι 

τέσσερα: η χαρά, η λύπη, ο θυμός και ο φόβος με δύο εντάσεις (χαμηλή και ισχυρή). Το 

τεστ περιλαμβάνει τρία πορτρέτα για κάθε συνδυασμό συναισθήματος και έντασης. Τα 

πρόσωπα είναι νεαρής ηλικία αμερικανοί και εμφανίζονται έως και δύο φορές στις 

φωτογραφίες. Τα ηχητικά ερεθίσματα αναπαράγονται από δύο επαγγελματίες ηθοποιούς 

(έναν άντρα και μία γυναίκα) και αφορούν στα ίδια τέσσερα συναισθήματα με δύο 

επίπεδα έντασης. Περιλαμβάνει 4 υποτεστ με φωτογραφίες εκφράσεων προσώπων 

παιδιών και ενηλίκων, για κάθε ηλικιακή κατηγορία, και των δύο φύλων  και μετρά τις 

ατομικές διαφορές στην αντιληπτική ικανότητα των εκφράσεων του προσώπου, των 

στάσεων, των χειρονομιών, και τον τόνο της φωνής. Επίσης, περιλαμβάνει και 3 υποτεστ 

που μετρούν τις ατομικές διαφορές όσον αφορά την έκφραση όσων προαναφέρθηκαν 

(Nowicki & Duke, 1994). Σύμφωνα με αριθμό μελετών οι βαθμολογίες από αυτό 

εργαλείο δεν έχει βρεθεί να σχετίζονται με το IQ ή με τη γενικότερη γνωστική 

ικανότητα. Αντιθέτως, έχουν βρεθεί στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα 

σκορ χαμηλής ακρίβειας στην αναγνώριση εκφράσεων προσώπων με χαμηλότερη 

κοινωνική συμμετοχή σε μαθητές σχολικής ηλικίας καθώς και ανάμεσα στα χαμηλά 

σκορ μαθητών σχολικής ηλικίες με μεγαλύτερες προσδοκίες εξωτερικού ελέγχου, 

αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης και ψυχοπαθολογίας στα αγόρια και χαμηλότερης 

αυτοεκτίμησης στα κορίτσια (danva 2 - autism and pdd, 2016).  
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Στην παρούσα έρευνα η αναγνώριση των συναισθημάτων εστιάζει στις μη 

λεκτικές δεξιότητες στις οποίες ανήκει η διάκριση (discrimination), η αναγνώριση 

(identifying) και η ταύτιση (matching). Οι περισσότερες έρευνες που πραγματοποιούνταν 

σχεδόν ως το 1990 αξιολογούσαν τις μη λεκτικές δεξιότητες (Rojahn, Lederer, & Tassé, 

1995). Η έμφαση στην αξιολόγηση των  λεκτικών δεξιοτήτων  άρχισε να δίνεται  στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Για την αξιολόγηση των μη λεκτικών δεξιοτήτων χρησιμοποιούνται είτε επιλογές 

φωτογραφιών, είτε επιπροσθέτως, αφήγηση σύντομων φανταστικών ιστοριών (Rojahn 

κ.ά., 1995˙ Stewart & Singh, 1995). Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος 

«υποθετικά σενάρια» η έκταση τους είναι μικρή, συνήθως 2 προτάσεις και αποτελούν 

φανταστικές ιστορίες οι οποίες περιγράφουν τι συνέβη σε κάποιο άτομο και πως ένιωσε 

το άτομο αυτό στη συγκεκριμένη κατάσταση/συνθήκη.  

Ο Costello (1992) κατασκεύασε τα υποθετικά σενάρια στα οποία οι 

συμμετέχοντες εμπλέκονταν ενεργά καθώς το περιεχόμενο τους αφορούσε στα 

ενδιαφέροντα και στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων. Η ικανότητα των υποκειμένων 

να μεταβούν από την πραγματική κατάσταση στην  υποθετική και να εκφράσουν την 

προσωπική τους γνώμη αξιολογούνταν (Dagnan, Chadwick, & Proudlove, 2000). Με 

βάση την αρθρογραφία τα υποθετικά σενάρια που εμπλέκουν ενεργά τα υποκείμενα 

έχουν δύο μορφές: 

1. Η υποθετική κατάσταση και το συναίσθημα που προκύπτει περιγράφονται και 

ζητείται από τα υποκείμενα να επιλέξουν τη φωτογραφία που αντιστοιχεί με το 

συναίσθημα που της ιστορίας π.χ. «Αν η μαμά σου, σου έδινε δώρο κάτι που 

ήθελες πάρα πολύ, θα ήσουν ευχαριστημένος-η και ευτυχισμένος. Τι θα 

ένιωθες;» (Stewart & Singh, 1995) 

2. Η υποθετική κατάσταση περιγράφεται και ζητείται η απάντηση των υποκειμένων 

για το συναίσθημα που νιώθουν δίνοντας τους τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 

σε δύο απαντήσεις. Π.χ. « Περνάς δίπλα από μία ομάδα φίλων σου και δε σε 

χαιρετούν. Εσύ νομίζεις ότι σε συμπαθούν/δε σε συμπαθούν. Νιώθεις 

χαρούμενος ή λυπημένος; ». Η σωστή απάντηση είναι μία από τις δύο και 

συμπεραίνεται από την υποθετική κατάσταση που τα υποκείμενα έχουν ακούσει. 

Ωστόσο, η προσωπική πεποίθεση/εμπειρία των υποκειμένων εμπλέκεται και 

ενδέχεται να επηρεάσει την επιλογή της απάντησης (Dagnan κ.ά., 2000).  
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2.4. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Αναγνώριση Συναισθημάτων 

 

Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στη Σ.Ν. και  

στην αντίληψη, στην επεξεργασία, στη ρύθμιση και στη διαχείριση των 

συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, υποκείμενα με υψηλή Σ.Ν. εκδήλωσαν μεγαλύτερη 

ευαισθησία στην αναγνώριση διαφορετικών εκφράσεων συναισθημάτων, φαίνεται να 

ήταν πιο έμπειρα/επιδέξια στην  αποκωδικοποίηση των εκφράσεων των άλλων καθώς 

στα πιο φορτισμένα συναισθηματικά ερεθίσματα γενικότερα (Petrides & Furnham, 

2003) και στο συναισθηματικό περιεχόμενο των ερεθισμάτων (Knyazev, Mitrofanova, 

& Bocharov, 2013). Σε έρευνα των Mayer & Geher (1996) βρέθηκε ότι μια από τις 

βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την Σ.Ν. είναι η ικανότητα του ατόμου να 

συμπεραίνει τα συναισθήματα του από τις σκέψεις του. Η Σ.Ν. βρέθηκε να 

συσχετίζεται θετικά με την  τάση να βασίζουν τις κρίσεις των συναισθημάτων σε μη 

λεκτικά συναισθηματικά σήματα (Jacob, Kreifelts, Bruck, Nizielski, Schutz & 

Wildgruber, 2013). Ωστόσο, βρέθηκε σε έρευνα των Matthews, Gonzlez, Fellner, 

Funke, Emo, Zeidner και Roberts (2015) ότι η γνωστική ικανότητα μπορεί να 

προβλέψει την επεξεργασία εκφράσεων προσώπου καλύτερα από τη Σ.Ν. καθώς και σε 

έρευνα των Edgar, McRorie, και Sneddon (2012) και  των Fellner, Matthews, Shockley, 

Warm, Zeidner, Karlov και Roberts (2012) ότι υψηλή Σ.Ν. σχετιζόταν με φτωχότερη 

επίδοση στην αναγνώριση συναισθημάτων. 

Οι παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να μελετώνται συχνότερα είναι η ηλικία και 

το φύλο των αντικειμένων που συμμετέχουν στις έρευνες. Η πλειονότητα των ερευνών 

υποστηρίζει ότι η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων βελτιώνεται καθώς τα 

παιδιά αναπτύσσονται τόσο στα κορίτσια όσο και στα αγόρια. Αυτό, σύμφωνα με τον 

Boyatzis και συν. (1993) πιθανόν να οφείλεται στο ότι κατά την παιδική ηλικία τα 

παιδιά έχουν επαρκή διαπροσωπική και μη λεκτική εμπειρία ώστε να καταφέρουν να 

«διαβάσουν» συναισθηματικές εκφράσεις. Ωστόσο, οι Zuckerman και Przewuzman 

(1979) και οι Batty και Taylor (2006) υποστηρίζουν ότι η συσχέτιση ανάμεσα στην 

ηλικία και στην ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων είναι ιδιαίτερα χαμηλή και ότι 

η διαδικασία και η επεξεργασία της αναγνώρισης των συναισθημάτων είναι ταχύτερη, 

επιπόλαιη σε αντίθεση με τους ενήλικες. Η επεξεργασία των βασικών συναισθημάτων 

στην εφηβεία ξεκινά να μοιάζει με αυτή τη των ενηλίκων αλλά το ώριμο μοτίβο δεν 

έχει ακόμα επιτευχθεί (Batty & Taylor, 2006).   
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Όσον αφορά στο φύλο υποστηρίζεται ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην αποκωδικοποίηση των συναισθημάτων 

συγκριτικά με τα αγόρια και τους άντρες αντίστοιχα (Boyatzis κ.ά., 1993˙ Edgar κ.ά., 

2012˙ Merritt, Terracciano, Evans, & Zonderman, 2016˙ Wojciechowski, Stolarski, & 

Matthews, 2014). 

Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την αναγνώριση των 

συναισθηματικών εκφράσεων και παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά έχουν 

μελετηθεί πολύ λιγότερο είναι η κοινωνική προσαρμογή στο σχολικό πλαίσιο, η 

πολιτισμική οικειότητα με τα συναισθηματικά ερεθίσματα, η ύπαρξη μεγαλύτερου 

αριθμού κατηγοριών συναισθημάτων, η παρουσίαση των ερεθισμάτων με 

πολλαπλούς τρόπους π.χ. οπτικά (εικονιστικά και σημασιολογικά) και ακουστικά 

(προσωδιακά στοιχεία), οι υπάρχουσες κοινωνικές δεξιότητες,  και  ο διαχωρισμός 

των συναισθημάτων σε θετικά και αρνητικά ταυτόχρονα (Bänziger, Grandjean, & 

Scherer, 2009˙ Besel & Yuille, 2010˙ Elfenbein, 2006˙ Hildebrandt, Sommer, 

Schacht, & Wilhelm, 2015˙Paulmann & Pell, 2011˙ Zuckerman & Przewuzman, 

1979). 

2.4.1.  Προγράμματα Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης  

και της ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων 

Τα  θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχτηκαν για τη Σ.Ν., επηρέασαν σε μεγάλο 

βαθμό τον χώρο της εκπαίδευσης με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ποικίλων 

προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των παιδιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και δεξιότητες που σχετίζονται με 

τον ενδοπροσωπικό τομέα και ειδικότερα με τα συναισθήματα ενώ ταυτόχρονα προάγουν 

ή ενισχύουν την αυτοαντίληψη. 

Κατά τον Goleman η Σύμπραξη για την Ακαδημαϊκή, Κοινωνική και 

Συναισθηματική Μάθηση (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning- 

CASEL) αποτελείται από ορισμένα προγράμματα τα οποία υπόσχονται να 

καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν την «Κοινωνική - Συναισθηματική Μάθηση (Κ.Σ.Μ.) 

(Social Emotional Learning-SEL) στη συστηματική διδασκαλία της Σ.Ν. εντός της τάξης 

(Goleman, 2008). H Κ.Σ.Μ. είναι η διαδικασία μέσω της οποίας παιδιά και ενήλικες 

κατακτούν και είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά γνώσεις, συμπεριφορές και 

δεξιότητες απαραίτητες για τη διαχείριση συναισθημάτων, να θέσουν και να πετύχουν 

στόχους, να αισθανθούν και να δείξουν ενσυναίσθηση στους άλλους, να δημιουργήσουν 

και να διατηρήσουν θετικές σχέσεις και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις (‘SEL 
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Defined’, 2015).  Από μεγάλο αριθμό ερευνών γίνεται φανερό πόσο σημαντικός είναι ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτή τη διαδικασία καθώς επηρεάζει την ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψης των παιδιών και «χτίζει» τη σκέψη και τα συναισθήματα τους 

παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη για το υπάρχον συναισθηματικό τους επίπεδο 

(Lawrence, 2006˙  Wood, Bruner, Ros κ.ά., 1976˙ Wood & Middleton, 1975) 

Σύμφωνα με τον Goleman (1998) οι πέντε κεντρικές ικανότητες τις οποίες  η 

Κ.Σ.Μ αναπτύσσει είναι: η αυτεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος, η κοινωνική επίγνωση, οι 

δεξιότητες σχέσεων, και η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Σαν αποτέλεσμα τις καλλιέργειας 

αυτών των ικανοτήτων οι μαθητές εμφανίζουν θετικές συμπεριφορές οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν τη θετική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση, την επίτευξη στόχων με 

νόημα, την αξιοπιστία, την αποτελεσματική επικοινωνία, τη δημιουργική σκέψη, τον 

συναισθηματικό αυτοέλεγχο, τον σεβασμό προς τους άλλους, τη λήψη προσωπικών 

αποφάσεων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την υγιή διαχείριση του άγχους 

(Basu & Mermillod, 2011˙ Goleman, 2008˙ Sadowski, 1998). 

Πολλά είναι τα προγράμματα Σ.Ν. που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται εντός 

του σχολικού πλαισίου. Οι αναπτυξιακοί τομείς, τους οποίους αποσκοπούν να 

ενισχύσουν τα περισσότερα παρεμβατικά προγράμματα, είναι η ταυτότητα του εαυτού 

και η διαφοροποίηση από τους άλλους, αυτοέλεγχος, η αυτοαντίληψη και η 

αυτοεκτίμηση, η ικανότητα αναγνώρισης και έκφρασης των συναισθημάτων, οι 

κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία, η συνεργασία, η διεκδικητική συμπεριφορά και η 

επίλυση προβλημάτων (Χατζηχρήστου, 2008). Ορισμένα από τα προγράμματα Σ.Ν. που 

εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε σχολεία του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας τα 

οποία στοχεύουν ή έχουν θετικά αποτελέσματα ως προς την ενίσχυση της αυτοαντίληψης 

και της αναγνώρισης των συναισθημάτων είναι τα εξής: 

 Το πρόγραμμα RULER (RULER., 2015). Στόχος του είναι να βελτιώσει 

ταυτόχρονα τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των εφήβων 

και να δημιουργήσει το βέλτιστο δυνατόν περιβάλλον μάθησης το οποίο 

προωθεί την προσωπική, ακαδημαϊκή και  κοινωνική αποτελεσματικότητα 

(Brackett, Rivers, Reyes, & Salovey, 2012).  

 Το πρόγραμμα PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies). Σε  

αυτό το πρόγραμμα ένας από τους στόχους είναι η απόκτηση 

συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με τη διαφορά ότι 
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χρησιμοποιείται η αυτορρύθμιση σαν μέσο (Morreli, 2014˙ PATHS 

(Promoting Alternative Thinking Strategies), 2015) 

 Το πρόγραμμα « Νέα ξεκινήματα» (New Beggings). Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα των Larkin και Thyer (1999) και των Humphrey, 

Kalambouka,  Wigelsworth, Lendrum, Lennie και Farrell (2010) σε παιδιά 

που παρακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα δείχνουν ότι βελτιώθηκε 

σημαντικά η αυτοεκτίμηση, ο αυτοέλεγχος τους  και μειώθηκαν τα 

προβλήματα συμπεριφοράς συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου που δεν 

παρακολούθησε το πρόγραμμα. 

 Το Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχική Υγείας και της Μάθησης: 

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο της Χατζηχρήστου 

(2004, 2008. Το πρόγραμμα καλύπτει επτά θεματικές ενότητες: δεξιότητες 

επικοινωνίας, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, 

διαστάσεις της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης, αντιμετώπιση των 

καταστάσεων που προκαλούν άγχος, επίλυση συγκρούσεων, 

διαφορετικότητα και πολιτισμός και στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις 

κρίσεων (Πλατσίδου, 2010). 

 Το «Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής και Συναισθηματικής Υγείας 

στο Σχολείο» των Gray  και Ware (2000, αναφορά σε Πλατσίδου, 2010). 

Μέσα στου τομείς στους οποίους στοχεύει να αναπτύξει είναι και η 

αυτοεκτίμηση (Πλατσίδου, 2010). 

 το «Εγχειρίδιο Τεχνικών για τη Συναισθηματική και Κοινωνική 

Επιδεξιότητα» (Τριλίβα & Chimienti, 2000, αναφορά σε Πλατσίδου, 

2010)  το οποίο στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της Σ.Ν. μέσω της 

ανάπτυξης της  αυτογνωσίας, της αυτοκυριαρχίας και της αυτοεκτίμησης. 

Φαίνεται ότι ο αριθμός των προγραμμάτων Σ.Ν. που εστιάζουν στην 

αυτοαντίληψη ή έχουν άμεση και θετική επίδραση σε αυτήν είναι μεγάλος και συνεχώς 

αυξάνεται. Αυτά τα προγράμματα, εάν προστεθούν στο κοινό καθημερινό πρόγραμμα 

του σχολείου θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αυτεπίγνωσης και 

αυτοπεποίθησης, της διαχείρισης ενοχλητικών συναισθημάτων και παρορμήσεων, την 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την αύξηση της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας 

(Goleman, 2008).  
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2.5. Η Αυτοαντίληψη και η ικανότητα Αναγνώρισης Συναισθημάτων στο 

πλαίσιο των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και της Αναπηρίας 

Ένας παράγοντας που είναι κοινός σε πολλά παιδιά με Ε.Ε.Α. και αναπηρίες 

είναι η χαμηλή αυτοαντίληψη. Τα παιδιά με χαμηλή αυτοαντίληψη προσδοκούν να 

αποτύχουν και ίσως να νιώθουν ότι δε χρειάζεται να προσπαθήσουν. Η χαμηλή 

αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση οδηγεί σε χαμηλή κινητοποίηση (Dean, 1996). Ένας 

βασικός στόχος των εκπαιδευτικών είναι να ενισχύσουν την αυτοαντίληψη των 

παιδιών  εξασφαλίζοντας ότι θα βιώσουν την επιτυχία και θα λάβουν επιβράβευση γι 

αυτό π.χ. όταν εμφανίζουν την επιθυμητή συμπεριφορά (Dean, 1996). Οι μαθητές που 

αντιμετωπίζουν Ε.Ε.Α., κυρίως όσον αφορά στη δυσκολία να μάθουν, στην 

επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση και στα συμπεριφορικά-συναισθηματικά- 

κοινωνικά προβλήματα, έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την απόρριψη γεγονός που 

οδηγεί στην ανάπτυξη πολύ χαμηλής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης (Anderson, 

Tilstone, Layton, Gerrish, Morgan & Williams, 2004).  

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, οι οποίες αφορούν, 

κυρίως, σε μαθητές  με ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, συμπεριφορικά-

συναισθηματικά- κοινωνικά προβλήματα, νοητική ή κινητική αναπηρία και βαρηκοΐα 

ή κώφωση, συμφωνούν στο ότι το επίπεδο της αυτοαντίληψης τους είναι σημαντικά 

χαμηλότερο σε σύγκριση με συνομηλίκους τους χωρίς Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες, ωστόσο 

μετά την εφαρμογή παρεμβάσεων η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση τους 

ενισχύεται (Garaigordobil & Pérez, 2007˙ Harvey & Greenway, 1984˙ King, Shultz, 

Steel, Gilpin, & Cathers, 1993˙ Margerison, 1996˙  van Gent, Goedhart, & Treffers, 

2011). Οι μαθητές αυτοί, στο πλαίσιο του σχολείου Τυπικής Ανάπτυξης (Τ.Α.), 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως διαφορετικό από τα Τ.Α. παιδιά, νιώθουν 

απομονωμένοι, περιθωριοποιημένοι και ανίκανοι να συμμετέχουν στις μαθητικές 

κοινότητες (Humphrey, 2002a˙ Skovlund, 2014).  

Ορισμένοι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλή αυτοαντίληψη σε ορισμένους 

τομείς όπως τον ακαδημαϊκό, τον κοινωνικό ή τον συμπεριφορικό ενώ η γενική τους 

αυτοαντίληψη δε διαφέρει από τους μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. καθώς φαίνεται να 

αντλούν ικανοποίηση από άλλους τομείς (Gans, Kenny & Ghany, 2003˙ Gent, 

Goedhart, Knoors, Westenberg, & Treffers, 2012˙ Leondari, 1993˙ Zeleke, 2004). 

Επίσης, ορισμένοι μαθητές αναπτύσσουν το προφίλ της αβοηθησίας, δυσκολεύονται 

να διαχειριστούν τις σχολικές τους εργασίες, εκδηλώνουν φτωχή αυτοαντίληψη και 

έχουν μικρότερη αντοχή στην αποτυχία σε αντίθεση με μαθητές με Ε.Ε.Α οι οποίοι 
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αναπτύσσουν το προφίλ της προσαρμογής (Núñez, Gonzalez-Pienda, Gonzalez-

Pumariega, Roces, Alvarez & Gonzalez, 2005).  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η αυτοαντίληψη των μαθητών φαίνεται 

να είναι άμεσα συνυφασμένη με το σχολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο φοιτούν. Οι 

μαθητές με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες που φοιτούν σε ειδικά σχολεία βρέθηκε να έχουν 

υψηλότερη αυτοαντίληψη συγκριτικά με μαθητές με Ε.Ε.Α. οι οποίοι φοιτούν σε 

σχολεία Τ.Α. ή λαμβάνουν εξατομικευμένη διδασκαλία (Elbaum, 2002˙ Skovlund, 

2014). Η φοίτηση  ενός παιδιού σε ειδική τάξη με άλλους μαθητές με Ε.Ε.Α. βοηθά 

στο  να αναπτύξει πιο θετική αυτοαντίληψη εφόσον έχει τη δυνατότητα να κάνει πιο 

ρεαλιστικές συγκρίσεις ανάμεσα στον εαυτό του και στους συμμαθητές του 

(Humphrey, 2002a). Ωστόσο, σε έρευνες των Duvdevany (2002) και των Lesar και 

Vitulić (2014) βρέθηκε ότι άτομα με νοητική αναπηρία, βαρηκοΐα ή κώφωση τα 

οποία βρίσκονταν σε πλαίσιο ενσωμάτωσης είχαν αναπτύξει υψηλότερη 

αυτοαντίληψη συγκριτικά με άτομα με τις ίδιες αναπηρίες που δεν βρίσκονταν σε 

πλαίσιο ενσωμάτωσης. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ενώ η συμπερίληψη 

είναι απαραίτητη συνθήκη διευκόλυνσης της κοινωνικής συμπερίληψης των μαθητών 

με Ε.Ε.Α. και επομένως ενισχύει την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση τους δεν 

είναι από μόνη της πάντα αρκετή για τη βελτιστοποίηση της κοινωνικής και 

συναισθηματικής ανάπτυξης (Cambra & Silvestre, 2003). 

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι έρευνες που παρουσιάζουν, βάσει των 

αποτελεσμάτων τους, ότι οι μαθητές με Ε.Ε.Α. και αναπηρίες νιώθουν κοινωνικά 

αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους, περήφανοι για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις 

και για τα γενικότερα επιτεύγματα τους,  και αναπτύσσουν θετική αυτοαντίληψη 

παρά το ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη από των συμμαθητών τους, ειδικά για τις 

ακαδημαϊκές και κοινωνικές διαστάσεις, όπως προαναφέρθηκε (Avramidis, 2013˙ 

Cambra & Silvestre, 2003˙ Riley, Anda & Blackaller, 2007˙  Singer, 2005). Όσον 

αφορά στη γενική αυτοαντίληψη δε φαίνεται να επηρεάζεται από τις Ε.Ε.Α. και τη 

νοητική και κινητική αναπηρία καθώς και τη βαρηκοΐα ή την κώφωση (Johnson, 

2012˙ Lesar & Vitulić, 2014˙ Li, Tam & Man, 2006˙ Miyahara & Piek, 2006). 

Έρευνες υποδεικνύουν ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που φαίνεται να 

επηρεάζουν την αυτοαντίληψη των μαθητών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες είναι το φύλο και 

η αποδοχή τους από τους συνομηλίκους η οποία είναι το ίδιο σημαντική όσο και για 

μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες (Baker & Bosman, 2003˙ Pijl & Frostad, 2010). Σε 

αντίθεση με τις έρευνες των Gans και συν. (2003) και Lesar και Vitulić (2014) στις 
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οποίες δεν βρέθηκαν διαφορές στην αυτοαντίληψη σε σχέση με το φύλο και την 

ηλικία. 

Όσον αφορά στην αναγνώριση των συναισθημάτων, σύμφωνα με μελέτες, οι 

επιδόσεις των μαθητών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες είναι πιο χαμηλές συγκριτικά με 

μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες. Πιο αναλυτικά, οι συγκεκριμένοι μαθητές 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα, είναι 

λιγότερο ακριβείς και κάνουν περισσότερα λάθη στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων συγχέοντας τα περισσότερα, από τα βασικά συναισθήματα με τον 

φόβο (Bagcioglu κ.ά., 2014˙ Bloom & Heath, 2010˙ Ellis κ.ά., 1997˙ Kats-Gold, 

Besser, & Priel, 2007˙ Rojahn κ.ά., 1995˙ Sinzig, Morsch, & Lehmkuhl, 2008˙ 

Stewart & Singh, 1995). Επίσης, άτομα με νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία είχαν 

χαμηλή επίδοση στην αναγνώριση συναισθημάτων συγκριτικά με άτομα με χωρίς 

αναπηρίες (Dyck, Farrugia, Shochet, & Holmes-Brown, 2004˙  Memisevic κ.ά., 

2016). 

Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην αναγνώριση συναισθημάτων 

ανάμεσα σε εφήβους με βαρηκοΐα και χωρίς αναπηρίες. Επίσης, δε βρέθηκαν 

διαφορές ως προς το φύλο (Memisevic κ.ά., 2016). Όλες οι ομάδες αναγνώριζαν 

καλύτερα τη χαρά ενώ το πιο δύσκολο συναίσθημα να αναγνωριστεί ήταν ο φόβος 

(Memisevic κ.ά., 2016). 

Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες, τα παιδιά με νοητική αναπηρία και βαρηκοΐα ή 

κώφωση  έχουν καλές επιδόσεις στην αναγνώριση των συναισθημάτων (Hosie, Gray, 

Russell, Scott, & Hunter, 1998˙ Μost & Aviner, 2009˙ van Nieuwenhuijzen & Vriens, 

2012).  Επίσης, επισημαίνεται η γνωστική σημασία της αναγνώρισης συναισθημάτων 

καθώς αποτελεί ικανότητα ερμηνείας και προβλέπει την ικανότητα επεξεργασίας 

κοινωνικών πληροφοριών (van Nieuwenhuijzen & Vriens, 2012). Η ανεπτυγμένη 

μνήμη και ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων βοηθούν τα παιδιά να 

χρησιμοποιούν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις που δεν είναι παρούσες στην 

κατάσταση, να κωδικοποιούν περισσότερα συναισθήματα από την κατάσταση, να 

προβλέπουν την επαρκή παράγωγη καταλλήλων αντιδράσεων, να τις αξιολογούν και 

να τις επιλέγουν επιλύοντας πιο αποτελεσματικά ποικίλα κοινωνικά προβλήματα (van 

Nieuwenhuijzen & Vriens, 2012).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους παράγοντες που μελετάται πιο συχνά 

ως προς την επίδραση του στην αναγνώριση των συναισθημάτων στα άτομα με 

Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες είναι η ηλικία. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη 
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θετική συσχέτιση της με την αναγνώριση των συναισθημάτων (Bloom & Heath, 

2010˙ Chronaki, Garner, Hadwin, Thompson, Chin & Sonuga-Barke, 2015˙ Dyck 

κ.ά., 2004˙ Hosie κ.ά. 1998). Επιπλέον, αναφέρονται, λιγότερο συχνά, κι άλλοι 

παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με την ικανότητα της αναγνώρισης των 

συναισθημάτων όπως το γένος των προσώπων και η ένταση των συναισθημάτων στο 

φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιούνταν στην έρευνα, το επίπεδο ανάπτυξης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, η σοβαρότητα της Ε.Ε.Α. ή της αναπηρίας  και ο τρόπος με 

τον οποίο παρουσιάζονταν τα συναισθηματικά ερεθίσματα π.χ. μόνο οπτικά, μόνο 

ακουστικά ή συνδυαστικά  (Bloom & Heath, 2010˙ Chronaki κ.ά., 2015˙ Dimitrovsky 

κ.ά., 2000˙ Kats-Gold κ.ά.,  2007). 

Τα συναισθήματα που φαίνεται να αναγνωρίζουν οι μαθητές με Ε.Ε.Α. πιο 

εύκολα και με περισσότερη ακρίβεια είναι η χαρά και η λύπη, σε αντίθεση με το 

θυμό, την αηδία, τον φόβο και την έκπληξη που τα αναγνωρίζουν με λιγότερη 

ακρίβεια (Hosie κ.ά., 1998˙ Most & Aviner, 2009). Επίσης, παρατηρείται ότι συχνά οι 

μαθητές συγχέουν ορισμένα συναισθήματα π.χ. τον θυμό με την αηδία, το φόβο την 

έκπληξης) ενώ λιγότερο συχνά τον θυμό ή τη λύπη με τον φόβο και τον θυμό με τη 

λύπη (Hosie κ.ά., 1998˙ Kats-Gold κ.ά., 2007). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η 

αναγνώριση συναισθημάτων σε έρευνα της Chronaki και συν. (2015) όπου τα 

συναισθήματα παρουσιάζονταν οπτικά και ακουστικά παρά το ότι η γενική επίδοση 

των συμμετεχόντων ήταν χαμηλή φάνηκε ότι η αναγνώριση των συναισθημάτων 

μέσω οπτικών ερεθισμάτων ήταν πιο ακριβής συγκριτικά με τις φωνητικές εκφράσεις 

των συναισθημάτων. 

2.6. Σκοπός της έρευνας και διερευνητικά ερωτήματα 

Προκύπτει από τις προαναφερθείσες έρευνες ότι αφενός υπάρχουν αντιφατικά 

αποτελέσματα σχετικά με το επίπεδο της αυτοαντίληψης των μαθητών με Ε.Ε,Α. ή 

αναπηρίες και με τις επιδόσεις τους στην αναγνώριση των συναισθημάτων (Anderson 

κ.ά. 2004˙ Cambra & Silvestre, 2003˙ Dyck κ.ά., 2004˙ Hosie κ.ά., 1998˙ Humphrey, 

2002a˙ Kats-Gold κ.ά., 2007˙ Li κ.ά., 2006) και αφετέρου ότι δεν υπάρχει ερευνητικό 

έργο το οποίο να μελετά το αν υπάρχει σχέση  ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές. 

Πιο συγκεκριμένα,  να μελετηθεί αν η αυτοαντίληψη επηρεάζει την ικανότητα των 

ατόμων να αναγνωρίζουν ορισμένα συναισθήματα. Επίσης, η πλειονότητα των 

μελετών εστιάζει σε μαθητές με δυσλεξία και προβλήματα συμπεριφοράς ερευνώντας 

ξεχωριστά είτε τη σχέση με την αυτοαντίληψη είτε με την αναγνώριση 
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συναισθημάτων (Esturgó-Deu & Sala-Roca, 2010˙ Greenberg Kusche, Cook, & 

Quamma, 1995˙ Humphrey, 2002b˙ Humphrey & Mullins, 2002˙ Lindsay & Dockrell, 

2000) γεγονός που δε δίνει ερευνητικά στοιχεία για τις υπόλοιπες υποκατηγορίες των 

Ε.Ε.Α. π.χ. ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε 

απαραίτητο να διερευνηθεί η επίδραση της αυτοαντίληψης στην ικανότητα 

αναγνώρισης συναισθημάτων. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της  

αυτοαντίληψης και στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των μαθητών με 

Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες ηλικίας 6- 12 ετών. Τα διερευνητικά ερωτήματα τα οποία 

προκύπτουν έπειτα από τη μελέτη  της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας είναι:  

1α) Ποιος είναι ο ρόλος των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων στην 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης; 

1β) Ποιος είναι ο ρόλος των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων στην 

ανάπτυξη της ικανότητας της αναγνώρισης των συναισθημάτων; 

2) Ποιος είναι ο ρόλος της αυτοαντίληψης των μαθητών αυτών ως προς την ικανότητα 

αναγνώρισης συναισθημάτων;  

3) Ποια είναι τα συναισθήματα που τείνουν να συγχέονται με άλλα κατά την 

αναγνώριση τους από μαθητές με υψηλή ή χαμηλή αυτοαντίληψη αντίστοιχα.  

Ορισμένες υποθέσεις που μπορούν να διατυπωθούν είναι οι εξής: α) οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές θα παρουσιάσουν υψηλότερα επίπεδα γενικής 

αυτοαντίληψης και των επιμέρους διαστάσεων της, β) οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

μαθητές θα έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανότητα αναγνώρισης των 

συναισθημάτων καθώς και ότι τα κορίτσια θα αναγνωρίζουν με περισσότερη ακρίβεια 

τα συναισθήματα και γ) η αυτοαντίληψη δε θα επηρεάσει την ικανότητα αναγνώρισης 

συναισθημάτων των μαθητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Μεθοδολογία 

3.1.  Διαδικασία 

Πριν την έναρξη της έρευνας έγιναν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και 

το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που γνώριζε και αλληλεπιδρούσε με τους μαθητές. 

Τους ζητήθηκε να συμβάλλουν στην εκτίμηση των συμμετεχόντων. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων για τον σκοπό και τον τρόπο διεξαγωγής 

της έρευνας και ζητήθηκε η έγκριση τους προκειμένου να συμμετέχουν οι μαθητές 

εθελοντικά. 

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε ατομικά με κάθε υποκείμενο. Οι  χώροι που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν ήσυχες αίθουσες σε κάθε σχολική μονάδα, οικείες σ τους 

μαθητές με επαρκές φως.  Θεωρήθηκε, ότι για να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον 

εμπιστοσύνης κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, το ερωτηματολόγιο καθώς και τα 2 

έργα ήταν καταλληλότερο να χορηγηθούν από κάποιο άτομο που γνώριζε τους 

μαθητές. Για το λόγο αυτό η χορήγηση των εργαλείων έγινε από την υπογραφούσα 

την εργασία σε όλους τους μαθητές.  

Το ερωτηματολόγιο για μαθητές από Α΄-Γ΄ Δημοτικού συμπληρώνεται από 

τον εξεταστή. Πριν την έναρξη της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, 

προηγούνταν η λεπτομερής επεξήγηση του παραδείγματος ώστε να γίνει κατανοητός 

ο τρόπος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Το 

φύλλο καταγραφής απαντήσεων για το ΠΑΤΕΜ Ι φωτοτυπήθηκε 17 φορές. 

Το ερωτηματολόγιο για μαθητές από Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού συμπληρώνεται από 

τον μαθητή ατομικά για το λόγο αυτό φωτοτυπήθηκε ολόκληρο το ερωτηματολόγιο 

18 φορές και μοιράστηκε και συμπληρώθηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Στην 

πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου υπήρχαν οδηγίες για τους μαθητές ως προς τον 

τρόπο συμπλήρωσης του. Επίσης, επισημάνθηκε η σημασία των ειλικρινών 

απαντήσεων καθώς και το ότι το ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί κάποιας μορφής 

εξεταστική δοκιμασία ή σχολική εργασία, ότι δεν υπήρχαν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις και  η επιλογή ενός μόνο τετραγώνου σε κάθε ερώτηση. 

Η χορήγηση του ερωτηματολογίου προηγήθηκε των δύο έργων. Η διάρκεια 

συμπλήρωσης του ήταν 30- 40 λεπτά. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου ο μαθητής 

αντιμετώπιζε δυσκολίες στην κατανόηση ή στην συμπλήρωση ο χρόνος αυξάνονταν. 
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Στη συνέχεια, ο κάθε συμμετέχοντας ενημερώνονταν ότι θα παίξει ένα παιχνίδι το 

οποίο περιέχει φωτογραφίες, ιστορίες και ερωτήσεις και θα παιχθεί δύο φορές. Όταν 

ολοκληρωνόταν η διαδικασία θα τους δίνονταν μία καραμέλα. 

Τα υποκείμενα συμμετείχαν σε δύο έργα τα οποία εξέταζαν την αναγνώριση 

των έξι βασικών συναισθημάτων, όπως προαναφέρθηκε, με τη χρήση φωτογραφιών 

και υποθετικών σεναρίων. Και στα δύο έργα αξιολογήθηκε η μη λεκτική ικανότητα 

αναγνώρισης των συναισθημάτων μέσω των εκφράσεων του προσώπου με τη χρήση 

φωτογραφιών που επιλέχθηκαν από το υλικό των Ekman &Freisen (2003).  

Κατά τη διεξαγωγή των έργων δε γίνονταν υπόδειξη των σωστών 

φωτογραφιών μετά από λανθασμένες επιλογές των υποκειμένων καθώς αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει άγχος στους συμμετέχοντες και να αύξανε το ενδεχόμενο 

να παραιτηθούν  της προσπάθειας τους ή να κάνουν λανθασμένες επιλογές. 

Όπως προαναφέρθηκε, στους συμμετέχοντες δίνονταν απτοί ενισχυτές: 

καραμέλες προς επιβράβευση της προσπάθειας τους. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της χορήγησης του ερωτηματολογίου και των έργων δίνονταν λεκτική επιβράβευση 

και ανατροφοδότηση όπως «ωραία», «τα πας πολύ καλά» κ.ά., ώστε να 

ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.  

Ο μέγιστος χρόνος διεξαγωγής των δύο έργων υπολογίστηκε στα 20 λεπτά. Η 

συζήτηση που προηγούνταν για την κατοχή ή μη των εννοιών των συναισθημάτων 

διαρκούσε 5-10 λεπτά. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας το επιθυμούσε ή 

κρίνονταν απαραίτητο από τον εξεταστή, για την  ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

υπήρχε δυνατότητα σύντομης διακοπής ανάμεσα στη χορήγηση του 

ερωτηματολογίου και των έργων ή ολοκλήρωση της εξέτασης σε δύο συναντήσεις. 

Για τον έλεγχο του χρονικού ορίου χρησιμοποιήθηκε χρονόμετρο. Στα δύο 

έργα δίνονταν δύο χρονικές ευκαιρίες για την αναγνώριση και την επιλογή των 

φωτογραφιών καθεμία διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Για την επιλογή των 

απαντήσεων του πρώτου έργου που προηγούνταν των φωτογραφιών των 

συναισθημάτων δεν γινόταν μέτρηση χρόνου. 
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3.2.  Συμμετέχοντες 

 

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε το δείγμα είναι τα εξής: 

 Η χρονολογική ηλικία: οι συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν είναι από 6 έως και 

12 ετών. 

 Η ύπαρξη νοομετρικής αξιολόγησης (π.χ. WISC) και διάγνωσης από ΚΕΔΔΥ. 

 Αποκλεισμός ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού λόγω της 

δυσκολίας που παρουσιάζουν στην αναγνώριση/κατανόηση των 

συναισθημάτων. 

 Αποκλεισμός ατόμων με διαταραχές όρασης σε βαθμό που να μπορούν να 

επηρεάσουν την οπτική αντίληψη. 

 Ύπαρξη επαρκούς λεκτικής επικοινωνίας: Η ομιλία να έχει λειτουργικό ρόλο  

και να προωθεί την ανάπτυξη της επικοινωνίας. 

 Διαπίστωση κατοχής και κατανόησης των εννοιών που αναφέρονται στα 

συναισθήματα. 

Οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων, που 

εμπλέκονταν με τους μαθητές, συνέβαλλαν στην επιλογή τους. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 35 άτομα, 24 αγόρια (68,6%)  και 11 κορίτσια 

(31,4%). Οι συμμετέχοντες φοιτούσαν σε 2 Δημοτικά Σχολεία της Νότιας Ρόδου 

καθώς και σε 1 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο  

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 6 έως 12 ετών (M.O. =9,31, 

T.A =1,827) Τα 17 υποκείμενα φοιτούσαν στην Α΄ έως τη Γ΄ Δημοτικού και 18 στη 

Δ΄ έως τη Στ΄.  Ο διαχωρισμός τους έγινε με βάση το Ερωτηματολόγιο για την 

αξιολόγηση της αυτοαντίληψης ΠΑΤΕΜ Ι και ΠΑΤΕΜ ΙΙ (γράφημα 2). Οι 33 

μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία φοιτούσαν στα τμήματα ένταξης ενώ υπήρχαν και 

1 μαθήτρια και 1 μαθητής που φοιτούσαν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 11 και 12 

ετών αντίστοιχα. Η μαθήτρια του  Ειδικού Δημοτικού Σχολείου είχε διαγνωσθεί με 

Πολλαπλές Αναπηρίες όπου συμπεριλαμβανόταν η ελαφριά νοητική αναπηρία και η 

κινητική για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για τις μικρότερες 

ηλικίες.  

Όσον αφορά στον τύπο των Ε.Ε.Α.  18 μαθητές είχαν διαγνωσθεί με 

συμπεριφορικό-συναισθηματικά-κοινωνικά προβλήματα (51,4%),  9 με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) (25,7%), 4 με Δυσλεξία 
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(11,4%), 2 με νοητική αναπηρία (5,7%), 1 με βαρηκοΐα (2,9%) και 1 με πολλαπλές 

αναπηρίες (2,9%) (γράφημα 3).  Ακριβή στοιχεία για το δείκτη νοημοσύνης βάσει 

σταθμισμένων τεστ δε δόθηκαν από τις σχολικές μονάδες όπου φοιτούσαν οι 

μαθητές. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί (της γενικής τάξης και του Τ.Ε.) με βάση τις 

πληροφορίες του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή ήταν σε θέση να 

διαβεβαιώσουν για τον τύπο της Ε.Ε.Α.  ή αναπηρίας που αντιμετώπιζαν οι μαθητές.   

 

Γράφημα 1. Κατανομή συμμετεχόντων ανά Ε.Ε.Α./Αναπηρίες 

 

 

3.3. Ερευνητικά εργαλεία  

Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα τη χρονική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2016 και 

για να καλυφθούν οι ανάγκες της έρευνας το δείγμα εξετάστηκε με δύο εργαλεία α) 

το ερωτηματολόγιο «Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου- ΠΑΤΕΜ» για μαθητές 

από Α΄-Γ΄ Δημοτικού και αντίστοιχα για μαθητές από Δ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού για τη 

μέτρηση της αυτοαντίληψης (Μακρή-Μπότσαρη, 2001b) και β) φωτογραφικό υλικό 

από το Pictures of Facial Action Coding System (FACS) (Ekman, 2003˙ Ekman & 

Freisen, 2003) καθώς υποθετικά σενάρια για τη μέτρηση της ικανότητας 

αναγνώρισης των συναισθημάτων 

3.3.1. Εργαλείο για τη μέτρηση της αυτοαντίληψης 

Το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο «Πώς 

Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου- ΠΑΤΕΜ» για μαθητές από Α΄-Γ΄ Δημοτικού και 

αντίστοιχα για μαθητές από Δ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού (Μακρή-Μπότσαρη, 2001b). Το 

ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Pictorial 

Προβληματα Συμπεριφοράς-…
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Scale of Preferance Competence and Social Acceptance for young children των 

Harter και Pike. Το συγκεκριμένο εργαλείο, καθώς και η έκδοση του που αφορά σε 

εφήβους έχει χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα ερευνών σε μαθητές γενικότερα με Ε.Ε.Α. 

και ειδικότερα με δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, βαρηκοΐα/κώφωση, κινητική 

αναπηρία και Ν.Α. (Avramidis, 2013˙Gent κ.ά., 2012˙ Jones, 2012˙ King κ.ά., 1993˙ 

Lindsay, Dockrell, Letchford, & Mackie, 2002˙ Terras κ.ά., 2009˙ Wiener & Tardif, 

2004˙  van Gent κ.ά., 2011). 

Το ΠΑΤΕΜ Ι αποτελείται από 4 ψυχομετρικές κλίμακες (σχολική ικανότητα, 

σχέσεις με τους συνομηλίκους, σωματική ικανότητα και σχέση με τη μητέρα) με 

εικόνες για την αξιολόγηση ισάριθμων επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης. Οι εικόνες 

του ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε αγόρια απεικονίζουν αγόρια, αντίστοιχα, 

οι εικόνες του ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε κορίτσια απεικονίζουν κορίτσια. 

Η κάθε κλίμακα περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ερωτήσεις, η καθεμία από τις οποίες 

χωρίζεται σε δύο σκέλη καθένα εκ των ποίων περιλαμβάνει ένα διαφορετικό τύπο 

παιδιού. Ο συμμετέχων βλέπει την εικόνα, ακούει την αντίστοιχη ερώτηση και πρέπει 

να αποφασίσει με ποια εικόνα παιδιού ταυτίζεται περισσότερο, να δείξει την εικόνα 

αυτή και στη συνέχεια να επιλέξει το βαθμό στον οποίο πιστεύει ότι ταυτίζεται με το 

παιδί στην εικόνα (βλ. Εικόνα 16). Μετά το πέρας της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, ο εξεταστής μαρκάρει στο δισέλιδο κλειδί της κλίμακας τον κύκλο 

που επέλεξε το παιδί στην αντίστοιχη ερώτηση.  
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Εικόνα 16 Παράδειγμα ερώτησης από το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι και οι εικόνες 

που τη συνοδεύουν 

 

Το ΠΑΤΕΜ ΙΙ αποτελείται από έξι κλίμακες, πέντε από τις οποίες αξιολογούν 

ισάριθμους επιμέρους τομείς αυτοαντίληψης και μία οποία αξιολογεί την 

αυτοεκτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, οι κλίμακες του ΠΑΤΕΜ ΙΙ είναι η σχολική 

ικανότητα, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, η αθλητική ικανότητα, η φυσική 

εμφάνιση, η διαγωγή-συμπεριφορά και η αυτοεκτίμηση. Η κάθε κλίμακα 

περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ερωτήσεις η καθεμία από τις οποίες χωρίζεται σε δύο 

σκέλη καθένα εκ των ποίων περιλαμβάνει ένα διαφορετικό τύπο ατόμου. Δίπλα σε 

κάθε ερώτηση υπάρχει ένα σύμβολο (+) ή (-) το οποίο δείχνει τη θετική ή αρνητική 

άποψη για τον εαυτό. Ο μαθητής καλείται, αρχικά, να επιλέξει ποιος τύπος ατόμου 

του ταιριάζει περισσότερο και στη συνέχεια, αν αυτό που επέλεξε του «ταιριάζει 

απόλυτα» ή «μάλλον του ταιριάζει» (βλ. Εικόνα 17). 
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  Μερικά παιδιά 

δυσκολεύονται 

να βρουν τις 

σωστές 

απαντήσεις στο 

σχολείο 

 

ΟΜΩΣ 

Άλλα παιδιά 

σχεδόν πάντα 

βρίσκουν τις 

σωστές 

απαντήσεις 

  

Εικόνα 17 Παράδειγμα ερώτησης από το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ 

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις ανάμεσα Μ.Ο. των βαθμών 

αυτοαντίληψης του δείγματος ως προς τις τρεις διαστάσεις τις αυτοαντίληψης 

(σχολική ικανότητα, σχέσεις με συνομηλίκους και σωματική/αθλητική ικανότητα) και 

στους αντίστοιχους Μ.Ο. των βαθμών αυτοαντίληψης για μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. ή 

αναπηρίες.  

 

3.3.2. Έργα για τη μέτρηση της ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων 

Επίσης  χρησιμοποιήθηκε το φωτογραφικό υλικό από το Pictures of Facial 

Action Coding System (FACS) (Ekman, 2003˙ Ekman & Freisen, 2003) το οποίο 

αποτελείται από δύο σετ φωτογραφιών (παιδιών και ενηλίκων), το καθένα από τα 

οποία περιέχει έξι φωτογραφίες με τα συναισθήματα της χαράς, της λύπης, του 

φόβου, του θυμού, της αηδίας και της έκπληξης. Το FACS έχει χρησιμοποιηθεί σε 

πολλές μελέτες τόσο σε μαθητές Τ.Α. όσο και σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές 

δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφορικό-συναισθηματικό- κοινωνικά  και αναπηρίες, 

σχολικής ηλικίας και εφήβους (Bloom & Heath, 2010˙ Dimitrovsky κ.ά., 2000˙ ˙ Ellis 

κ.ά., 1997˙ Hetzroni & Oren, 2002˙ Kats-Gold κ.ά., 2007˙ Reed & Steed, 2015˙ 

Simon, Rosen, & Ponpipom, 1996). Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν τα υποθετικά σενάρια 

των Stewart και Singh (1995) για τα έξι βασικά συναισθήματα. Έρευνες στις οποίες 

έχουν χρησιμοποιηθεί τα συγκεκριμένα σενάρια είναι των Ellis και συν. (1997) και 

της Αυγερινού (2008).  

Σε όλες τις φωτογραφίες για το πρώτο έργο απεικονιζόταν το ίδιο πρόσωπο, 

μία έφηβη με κοντά μαύρα μαλλιά. Σε όλες τις φωτογραφίες για το δεύτερο έργο 

απεικονίζονταν μία νεαρή κοπέλα με ξανθά μαλλιά. Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά 

τα πρόσωπα είναι γιατί ήταν τα νεότερα σε ηλικία επομένως θα μπορούσαν να 

φανούν πιο οικεία σε θέματα σχετικώς γνωστά στους συμμετέχοντες (π.χ. 

συμμαθητές). Τα σετ των φωτογραφιών δόθηκαν με ηλικιακή διαβάθμιση, πρώτα 

δόθηκαν φωτογραφίες της έφηβης και στη συνέχεια στης νεαρής κοπέλας. Το υλικό 

φωτοτυπήθηκε σε ασπρόμαυρη απόχρωση και μεγεθύνθηκε σε διαστάσεις 10x8 cm. 

Χ 



71 
 

Σε κάθε έργο χρησιμοποιούνταν διαφορετική εξάδα φωτογραφιών η οποία 

αφαιρούνταν πριν την έναρξη του επόμενου έργου. 

Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκαν «Υποθετικά Σενάρια». 

Πρόκειται για φανταστικές καταστάσεις που εμπλέκουν την άποψη των 

συμμετεχόντων. Η βάση για την κατασκευή τους είναι τα υποθετικά σενάρια των 

Stewart/Singh (1995). Τα σενάρια χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια, αφού 

μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα και προσαρμόστηκαν ώστε να γίνονται 

κατανοητά. Στο πρώτο έργο τα υποθετικά σενάρια αποτελούν έξι φανταστικές 

καταστάσεις και την επιλογή ανάμεσα σε δύο απαντήσεις. Το δεύτερο έργο 

περιλαμβάνει έξι φανταστικές καταστάσεις τις οποίες καλούνται να αντιστοιχίσουν 

με την κατάλληλη φωτογραφία συναισθήματος. 

Πριν χορηγηθούν τα έργα, λάμβανε χώρα μια σύντομη συζήτηση για το «τι 

είναι τα συναισθήματα». Τα κριτήρια που είχαν τεθεί για τη μη κατοχή των εννοιών 

ήταν οι μονολεκτικές απαντήσεις οι οποίες ήταν επανάληψη της λέξης του εκάστοτε 

συναισθήματος ή η μετατροπή της λέξης του συναισθήματος σε επίθετο. Π.χ. στην 

ερώτηση «Τι είναι λύπη;» να δοθεί η απάντηση «η λύπη» ή «Πως νιώθεις όταν είσαι 

λυπημένος;» να δοθεί η απάντηση «λυπημένος». Τέλος, απαντήσεις που δεν είχαν 

άμεση σχέση με το ζητούμενο συναίσθημα καθώς αν δε δίνονταν καμία απάντηση 

έπειτα από δύο ερωτήσεις για διαφορετικά συναισθήματα. Εάν ένας μαθητής δε 

πληρούσε τις προϋποθέσεις, η διαδικασία εξέτασης συνεχίζονταν απλοποιημένη, 

δίνονταν μόνο το πρώτο έργο, δίνονταν οι ενισχυτές χωρίς όμως οι απαντήσεις να 

καταγράφονται.  

Δίνεται η πληροφορία στους συμμετέχοντα ότι θα ακούσει μερικές ιστορίες 

για τον/την ίδιο/-α οι οποίες δεν έχουν συμβεί στην πραγματικότητα. Αρχικά, γίνεται 

η διατύπωση της κάθε υποθετικής κατάστασης, ακολουθεί η διατύπωση της 

ερώτησης κλειστού τύπου και δίνεται από τους συμμετέχοντες η απάντηση. 

Ανεξάρτητα από το αν η απάντηση είναι σωστή ή λανθασμένη, δηλώνεται το 

συναίσθημα που προκαλείται από την κάθε υποθετική κατάσταση. Ζητείται από τους 

συμμετέχοντες να το αναγνωρίσουν και να το επιλέξουν μεταξύ των έξι 

φωτογραφιών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μετά από κάθε απάντηση η 

φωτογραφία που επιλέγεται δεν αφαιρείται άμεσα αλλά μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας για τα πρώτα έξι σενάρια, αφαιρείται το σετ φωτογραφιών συνολικά, (για 

να μειωθούν οι απαιτήσεις από τη μνήμη καθώς είναι γνωστό ότι αυτά τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες με τη μνήμη τους). Στη συνέχεια, ακολουθεί το 
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δεύτερο έργο όπου τοποθετείται το δεύτερο σετ των φωτογραφιών, διατυπώνεται η 

κάθε υποθετική κατάσταση, χωρίς όμως να διατυπώνονται ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, και ζητείται από τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν το 

συναίσθημα που υποδηλώνεται μεταξύ των έξι φωτογραφιών. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι η παρουσίαση των υποθετικών σεναρίων γίνεται με τυχαία κάθε φορά 

σειρά. Οι απαντήσεις των υποκειμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης 

καταγράφονταν σε ένα φύλλο καταγραφής απαντήσεων. Για την ταχύτερη 

καταγραφή χρησιμοποιήθηκαν κωδικοποιημένα σύμβολα.  

Στο πρώτο έργο γίνεται η αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω της επιλογής 

των φωτογραφιών. Τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν έξι, το καθένα 

περιείχε ένα από τα συναισθήματα που προαναφέρθηκαν. Μετά τη διατύπωση του 

κάθε σεναρίου ακολουθούσε μία ερώτηση κλειστού τύπου. Έπειτα, ζητήθηκε από 

τους συμμετέχοντες να απαντήσουν επιλέγοντας μία από τις δύο πιθανές απαντήσεις. 

Μόνο μία από τις δύο απαντήσεις ήταν η σωστή και υποδηλωνόταν με έμμεσο τρόπο 

ρωτώντας τους συμμετέχοντες π.χ. «Περνάς δίπλα από τους φίλους σου και σε 

φωνάζουν να παίξεις μαζί τους. Τι νομίζεις; Σε θέλουν στην παρέα τους ή δε σε 

θέλουν;». Στη συνέχεια, κλήθηκαν να επιλέξουν τη φωτογραφία που αντιστοιχεί στο 

κάθε συναίσθημα, όπως αυτό προέκυπτε από το υποθετικό σενάριο. Ως σωστή 

απάντηση θεωρούνταν αυτή που δίνονταν όντος του χρονικού ορίου (δύο ευκαιρίες 

των 30΄΄) και αντιστοιχούσε στη φωτογραφία που περιείχε το συναίσθημα που είχε 

ζητηθεί. Ως λάθος απάντηση εκλαμβάνονταν αυτή που δίνονταν εκτός του χρονικού 

ορίου ή όταν η φωτογραφία που επιλέγονταν δεν αντιστοιχούσε στο ζητούμενο 

συναίσθημα.  

Στο δεύτερο έργο υπάρχουν έξι υποθετικά σενάρια ένα για κάθε συναίσθημα. 

Οι προτάσεις περιέχουν λέξεις-κλειδιά που θεωρείται ότι θα συμβάλλουν στην 

επιλογή της απάντησης. Π.χ. «Αν η μαμά σου, σου έδινε δώρο κάτι που ήθελες πάρα 

πολύ, θα ήσουν ευχαριστημένος-η και ευτυχισμένος. Τι θα ένιωθες;». Οι 

συμμετέχοντες αναμένεται να επιλέξουν τη  φωτογραφία που αντιστοιχεί στο κάθε 

συναίσθημα, όπως αυτό προέκυπτε από το υποθετικό σενάριο. Η αξιολόγηση των 

φωτογραφιών έγινε με τρόπο όμοιο με το πρώτο έργο.  

Ο σχεδιασμός των έργων, της χορήγησης τους και των φύλλων καταγραφής 

των απαντήσεων βασίστηκε στην έρευνα της Αυγερινού (2008). 
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3.4. Στατιστική ανάλυση 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS Statistics. Aρχικά, προσδιορίστηκαν οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο.) και οι Tυπικές 

Aποκλίσεις (T.A.) των βαθμολογιών, των κλιμάκων στο ΠΑΤΕΜ Ι και ΙΙ κοινών και 

μη, της αναγνώρισης (και από τα δύο έργα) ανά συναίσθημα και της αναγνώρισης 

όλων των συναισθημάτων στο έργο 1 και στο έργο 2 και στα δύο έργα συνολικά. Για 

να διερευνηθεί αν υπήρχαν συσχετίσεις των μεταβλητών με την ηλικία καθώς και 

ανάμεσα στις δύο μεταβλητές πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με τον συντελεστή 

συσχέτισης Pearson. Για να διερευνηθεί αν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές  

των μεταβλητών σε σχέση με το φύλο πραγματοποιήθηκαν 2 έλεγχοι ανάλυσης της 

διασποράς (ANOVA) oneway. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Αποτελέσματα 

Αρχικά, προσδιορίστηκαν οι Μέσοι Όροι (M.O.) και οι Τυπικές Αποκλίσεις 

(T.A.) των βαθμολογιών στις κοινές κλίμακες του ΠΑΤΕΜ Ι και ΙΙ και στη συνολική 

αυτοαντίληψη των μαθητών. Προκύπτει ότι οι μαθητές παρουσιάζουν υψηλότερη 

αυτοαντίληψη στην κοινή υποκλίμακα των ΠΑΤΕΜ Ι και ΙΙ για τη 

σωματική/αθλητική ικανότητα (Μ.Ο.=3,1657, Τ.Α.=,62776), ακολουθεί η 

υποκλίμακα των σχέσεων με τους συνομηλίκους (Μ.Ο.=3,057, Τ.Α.=,6835), στη 

συνέχεια, η συνολική αυτοαντίληψη των μαθητών (Μ.Ο.=2,977, Τ.Α.=,4045) και 

τέλος την αυτοαντίληψη σε σχέση με τη σχολική ικανότητα (Μ.Ο.=2,726, 

Τ.Α.=,6002), η οποία, ωστόσο, δεν κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (βλ. Πίνακας 1). 

Επομένως, οι μαθητές με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες θεωρούσαν ότι ήταν πιο ικανοί 

διαδοχικά στις σωματικές/αθλητικές δραστηριότητες, στις σχέσεις τους με τους 

συνομηλίκους και στις σχολικές τους επιδόσεις.  

Πίνακας 1 

Μ.Ο. και Τ.Α.  κοινών υποκλιμάκων των ΠΑΤΕΜ Ι και ΙΙ 

ΠΑΤΕΜ Ι και ΙΙ M.O. Τ.Α 

Ι-ΙΙ Σχολική Ικανότητα 2,726 ,6002 

Ι-ΙΙ Σχέσεις Συνομηλίκων 3,057 ,6835 

Ι-ΙΙ Σωματική-Αθλητική ικανότητα 3,1657 ,62776 

 

Εν συνεχεία, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι συγκρίσεις των Μ.Ο. των 

βαθμών αυτοαντίληψης των συμμετεχόντων με τους Μ.Ο. των βαθμών 

αυτοαντίληψης του τυπικού πληθυσμού των μαθητών ως προς τις συγκεκριμένες 

υποκλίμακες για το ΠΑΤΕΜ Ι δείχνουν ότι όσον αφορά στην υποκλίμακα της 

σωματικής/αθλητικής ικανότητας το 50% των μαθητών είχαν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοαντίληψης σε σχέση με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης, το 33,3% του 

δείγματος παρουσίαζε το ίδιο επίπεδο αυτοαντίληψης με τους μαθητές Τυπικής 

Ανάπτυξης και το 16,6% των μαθητών είχαν σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο 

αυτοαντίληψης με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια ως προς την 

υποκλίμακα των σχέσεων με τους συνομηλίκους το 50% του δείγματος μαθητών είχε 

υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης σε σχέση με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης σε 

αντίθεση με το 33,3% του δείγματος που παρουσίαζε χαμηλότερα επίπεδα 
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αυτοαντίληψης σε σχέση με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης σχολικής και τέλος το 

16,,6% των μαθητών οι οποίοι κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα αυτοαντίληψης σε 

σχέση με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης. Τέλος, η αυτοαντίληψη της σχολικής 

ικανότητας ήταν για το 33,3% των συμμετεχόντων σημαντικά χαμηλότερη 

συγκριτικά με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης, για το 33,3% των μαθητών 

κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης ενώ, επίσης, ένα 

ποσοστό 33,3% των μαθητών παρουσίαζε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

αυτοαντίληψης σε σύγκριση με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης.  

Όσον αφορά στο ΠΑΤΕΜ ΙΙ στις αντίστοιχες υποκλίμακες η εικόνα που 

παρουσιάζεται είναι διαφορετική (βλ. Πίνακας 3). Στην υποκλίμακα για τη 

σωματική/αθλητική ικανότητα το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (41,7%) 

παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη αυτοαντίληψη σε σχέση με τους μαθητές Τυπικής 

Ανάπτυξης, ένα μικρότερο ποσοστό (41,1%) του δείγματος παρουσιάζει υψηλότερα 

επίπεδα αυτοαντίληψης σε σχέση με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης ενώ ένα μικρό 

ποσοστό (17,6%) του δείγματος εμφανίζει τα ίδια επίπεδα αυτοαντίληψης σε σχέση 

με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης. Ως προς την υποκλίμακα των σχέσεων με τους 

συνομηλίκους οι περισσότεροι μαθητές (41,1%) εμφανίζουν ιδιαιτέρως χαμηλή 

αυτοαντίληψη, ακολουθούν οι μαθητές που παρουσιάζουν αυξημένη αυτοαντίληψη 

(35,2%) ενώ λιγότεροι είναι οι μαθητές οι οποίοι εμφανιζουν τα ίδια επίπεδα 

αυτοαντίληψης με τους στα ίδια επίπεδα αυτοαντίληψης με τους μαθητές Τυπικής 

Ανάπτυξης (23,5%). Τέλος, σχετικά με την υποκλίμακα της σχολικής ικανότητας το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (88,2%) παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 

αυτοαντίληψης, ενώ ελάχιστοι είναι οι μαθητές που εμφανίζουν υψηλότερα (5,8%) ή 

τα ίδια επίπεδα (5,8%) αυτοαντίληψης στα ίδια επίπεδα αυτοαντίληψης με τους 

μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης. 

Φαίνεται ότι οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες 

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως σημαντικά πιο ικανό όσον αφορά στις 

σωματικές/αθλητικές τους επιδόσεις καθώς και ως πιο δημοφιλή σε σχέση με τους 

μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες σε αντίθεση με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις 

όπου θεωρούν τον εαυτό τους λιγότερο ικανό συγκριτικά με τους μαθητές Τυπικής 

Ανάπτυξης. Αντίθετα, κύριο χαρακτηριστικό των μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών 

είναι ότι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως λιγότερο ικανό κυρίως στις σχολικές 

τους επιδόσεις, στη συνέχεια στις σωματικές/αθλητικές επιδόσεις και τέλος στις 

κοινωνικές τους σχέσεις. Ωστόσο, όσον αφορά στις σωματικές/αθλητικές επιδόσεις 
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ένας ισοδύναμος, σχεδόν, αριθμός μαθητών αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως 

ικανότερους από τους μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. η αναπηρίες.  

 

Πίνακας 2 

Σύγκριση Μ.Ο. βαθμών αυτοαντίληψης μαθητών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες με τους Μ.Ο. βαθμών 

αυτοαντίληψης μαθητών χωρίς  Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες για το ΠΑΤΕΜ Ι 

Επίπεδο Αυτοαντίληψης Σχολική Ικανότητα Σχέσεις συνομηλίκων Σωματική/αθλητική Ικανότητα 

Χαμηλότερο 33,3% 33,3% 16,6% 

Ίσο 33,3% 16,6% 33,3% 

Υψηλότερο 33,3% 50% 50% 

 

Πίνακας 3 

Σύγκριση Μ.Ο. βαθμών αυτοαντίληψης μαθητών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες με τους Μ.Ο. βαθμών 

αυτοαντίληψης μαθητών χωρίς  Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες για το ΠΑΤΕΜ ΙΙ 

Επίπεδο Αυτοαντίληψης Σχολική Ικανότητα Σχέσεις συνομηλίκων Σωματική/αθλητική 

Ικανότητα 

Χαμηλότερο 

 

88,2% 41,1% 41,7% 

Ίσο  5,8% 23,5% 17,6% 

Υψηλότερο 5,8% 35.2% 41,1% 

 

Όσον αφορά στους Μ.Ο. της αναγνώρισης ανά συναίσθημα και για τα δύο 

έργα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, προκύπτει πιο εύκολα αναγνωρίζεται το 

συναίσθημα της χαράς (Μ.Ο.=1,614, Τ.Α.=,5157), ακολουθεί η έκπληξη 

(Μ.Ο.=1,543, Τ.Α =,6683), ο φόβος (Μ.Ο.=1,414, Τ.Α. =,5489) και η λύπη 

(Μ.Ο.=1,386, Τ.Α =,3448). Φαίνεται ότι τη μεγαλύτερη δυσκολία την 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αναγνώριση του θυμού (Μ.Ο.=,714, Τ.Α. =, 5595) 

και εν συνεχεία της αηδίας (Μ.Ο.=,957, Τ.Α =,5606). 

Πίνακας 4  

Μ.Ο.  και Τ.Α. ικανότητας αναγνώρισης ανά συναίσθημα (και από τα δύο έργα) 

 M.O. Τ.Α 

M.O. Χαρά  1,614 ,5157 

M.O.Λύπη 1,386 ,3448 

M.O. Θυμός ,714 ,5595 

M.O.Αηδία ,957 ,5606 

M.O.Έκπληξη 1,543 ,6683 

M.O. Φόβος 1,414 ,5489 
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Από τους Μ.Ο. αναγνώρισης όλων των συναισθημάτων στο έργο ένα 

(Μ.Ο.=1,131, Τ.Α. =,2968)  στο έργο δύο (Μ.Ο.=1,337, Τ.Α. =,3448) προκύπτει ότι 

το δεύτερο έργο είχε μεγαλύτερο βαθμό ευκολίας (βλ. Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5 

Μέσοι όροι(Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις  1ου Έργου, 2ου Έργου και των δύο Έργων συνολικά 

Μ.Ο. Αναγνώριση Συναισθημάτων M.O. Τ.Α 

1ο Έργο 1,131 ,2968 

2ο Έργο 1,337 ,3448 

Μ.Ο. Αναγνώριση Συναισθημάτων Συνολικά 1,2343 ,23161 

 

1α) Όσον αφορά στο διερευνητικό ερώτημα για τον ρόλο των δημογραφικών 

παραγόντων (ηλικία και φύλο) σε σχέση με την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχέτισης με το συντελεστή συσχέτισης Pearson. 

Όσον αφορά στην ηλικία οι συσχετίσεις έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ηλικία και την αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας, τη γενικότερη 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης(βλ. Πίνακας 6). Επομένως, όσο αυξάνεται η ηλικία των 

μαθητών τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα αυτοαντίληψης που παρουσιάζουν 

σχετικά με την σχολική τους επίδοση και με την αντίληψη του εαυτού τους ως 

σύνολο. 

Προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις υποκλίμακες της σχολικής ικανότητας, των σχέσεων με συνομηλίκους 

και της σωματικής αθλητικής ικανότητας των ΠΑΤΕΜ Ι και ΙΙ, πραγματοποιήθηκαν 

έλεγχος ανάλυσης της διασποράς (ANOVA) oneway.Από την ανάλυση, στον Πίνακα 

7, προκύπτει ότι η διάσταση  της αυτοαντίληψης που αφορά στις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους διαφέρει στατιστικά σημαντικά αναφορικά με το φύλο καθώς τα 

αγόρια φαίνεται να εκδηλώνουν υψηλότερη αυτοαντίληψη στις σχέσεις τους 

συνομηλίκους συγκριτικά με τα κορίτσια (F (1, 33) = 10.763, p=.002). 

Συμπερασματικά, όσον αφορά στην επίδραση του φύλου, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι τα αγόρια εκδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης, συγκριτικά 

με τα κορίτσια, σε σχέση με τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους, αισθάνονται πιο 

δημοφιλή και κοινωνικά  αποδεκτά. Ωστόσο, δε βρέθηκε το φύλο να επηρεάζει 
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σημαντικά  τις υπόλοιπες διαστάσεις της αυτοαντίληψης οι οποίες εξετάστηκαν, την 

αναγνώριση των συναισθημάτων (είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά 

Πίνακας 6  

Συσχετίσεις με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ των υποκλιμάκων του ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ, τον 

Μ.Ο. ΠΑΤΕΜ Ι και ΙΙ και της ηλικίας 

 ΠΑΤΕΜ 

Ι-ΙΙ 

Σχολική 

Ικανότητα 

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σχέσεις 

Συνομηλίκων 

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σωματική-

Αθλητική 

ικανότητα 

Μ.Ο.ΠΑΤΕΜ Ηλικία 

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σχολική Ικανότητα 

 -     

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σχέσεις 

Συνομηλίκων 

 ,352* -    

  
 

   

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σωματική 

Αθλητική 

ικανότητα 

 ,321 ,378*    

   
- 

  

Μ.Ο.ΠΑΤΕΜ  ,630** ,809** ,643** -  

Ηλικία  -,461** -,274 -,190 -,336* - 

*p < 0.05, **p < 0.01 

 

Πίνακας 7 

Αποτελέσματα διακύμανσης (ANOVA) Μ.Ο. και Τ.Α. των αγοριών και των κοριτσιών για τη σημαντικότητα των υποκλιμάκων 

και των συνολικών κλιμάκων της αυτοαντίληψης 

Κλίμακες και υποκλίμακες 

αυτοαντίληψης 

                ΑΓΟΡΙΑ              ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 F(1, 33) (p) Μ.Ο. 

. 

Τ.Α. Μ.Ο. 

 

Τ.Α. 

 

   

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ Σχολική 

Ικανότητα 

 
,220 ,642 2,758 ,5437 2,655 ,7326 

 
      

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ Σχέσεις 

Συνομηλίκων 

 
10,763 ,002 3,283 ,5272 2,564 ,7474 

 
      

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σωματική-Αθλητική 

ικανότητα 

 
1,122 ,297 3,2417 ,66719 3,0000 ,52154 

 
      

Μ.Ο.ΠΑΤΕΜ  3,668 ,064 3,063 ,3716 2,791 ,4277 

       

 



79 
 

 

1β) Όσον αφορά στο διερευνητικό ερώτημα για τον ρόλο των δημογραφικών 

παραγόντων (ηλικία και φύλο) σε σχέση με την ανάπτυξη της ικανότητας 

αναγνώρισης των συναισθημάτων  υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία 

και  την αναγνώριση του συναισθήματος της χαράς όπως φαίνεται στον Πίνακα 8. 

Επομένως, όσο αυξάνεται η ηλικία των μαθητών αναγνωρίζουν δυσκολότερα το 

συναίσθημα της χαράς ενώ δε φαίνεται να επηρεάζει η ηλικία την αναγνώριση των 

υπόλοιπων συναισθημάτων. Προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές της ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων σε σχέση με 

το φύλο πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανάλυσης της διασποράς. Από την ανάλυση 

προκύπτει ότι και τα δύο φύλα αναγνωρίζουν στον ίδιο βαθμό το κάθε συναίσθημα 

μεμονωμένα καθώς και ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 

συνολική τους ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων. Επομένως, φαίνεται ότι το 

φύλο δεν επηρεάζει την αναγνώριση των συναισθημάτων (είτε μεμονωμένα, είτε 

συνολικά). (βλ. Πίνακας 9). 

Πίνακας 8 

Συσχετίσεις με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ της ικανότητας αναγνώρισης των 

συναισθημάτων, του Μ.Ο. ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων και της ηλικίας 

 Ηλικία M.O. 

Χαρά 

M.O. 

Λύπη 

M.O. 

Θυμός 

M.O. 

Αηδία 

M.O 

.Έκπληξη 

M.O. 

Φόβος 

Μ.Ο. 

Αναγνώρι

ση Σύνολο 

Ηλικία  -        

M.O. Χαρά  -,429* -       

M.O.Λύπη  ,175 ,117 -      

M.O. Θυμός  -,125 -,087 ,054 -     

M.O.Αηδία  ,057 ,094 ,164 ,124 -    

M.O.Έκπληξη  ,049 ,028 -,106 ,053 ,260 -   

M.O. Φόβος  ,057 -,094 -,248 -,274 ,083 ,030 -  

Μ.Ο. Αναγνώριση 

Σύνολο 

 -,075 ,379* ,225 ,345* ,691** ,584** ,249 - 

*p < 0.05, **p < 0.01 
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Πίνακας 9 

Αποτελέσματα διακύμανσης (ANOVA) Μ.Ο. και Τ.Α. των αγοριών και των κοριτσιών για τη σημαντικότητα της αναγνώρισης 

των συναισθημάτων μεμονωμένα και συνολικά 

 F Sig. 

(p) 

M.O. Χαρά  ,765 ,388 

M.O.Λύπη  3,718 ,062 

M.O.Θυμός  ,053 ,820 

M.O.Αηδία  ,115 ,737 

M.O.Έκπληξη  ,000 ,988 

M.O. Φόβος  3,051 ,090 

Μ.Ο. Αναγνώριση Σύνολο  ,014 ,906 

 

Για να απαντηθεί το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορούσε στην 

επίδραση της αυτοαντίληψης στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις συσχέτισης για να προσδιοριστεί αν υπάρχουν 

συσχετίσεις ανάμεσα στις υποκλίμακες της αυτοαντίληψης και τη συνολική 

αυτοαντίληψη και την ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, τόσο του κάθε 

συναισθήματος μεμονωμένα όσο και συνολικά. Οι συσχετίσεις που φαίνονται στον 

Πίνακα 10 δείχνουν ότι μόνο η υποκλίμακα της αυτοαντίληψης που αφορά στις 

σχέσεις με τους συνομηλίκους παρουσιάζει θετική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με την ικανότητα αναγνώρισης του συναισθήματος του φόβου καθώς και 

με τη συνολική ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων. Επομένως, οι μαθητές 

που νιώθουν ότι έχουν περισσότερους φίλους φαίνεται να αναγνωρίζουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τα συναισθήματα ενώ η συνολική αυτοαντίληψη των μαθητών 

δε φαίνεται  να σχετίζεται με την ικανότητα αναγνώρισης των έξι βασικών 

συναισθημάτων. 
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Πίνακας  10 

Συσχετίσεις με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson ανάμεσα στην ικανότητα αναγνώρισης των 

συναισθημάτων, του Μ.Ο. ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων και την ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψης (επιμέρους υποκλιμάκων και συνολικά) 

 ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σχολική 

Ικανότητα 

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ Σχέσεις 

Συνομηλίκων 

ΠΑΤΕΜ Ι-ΙΙ 

Σωματική-

Αθλητική 

ικανότητα 

Μ.Ο.ΠΑΤΕΜ 

M.O. Χαρά  ,332 ,023 -,187 ,027 

M.O.Λύπη  -,213 -,209 -,290 -,262 

M.O. Θυμός  ,014 ,282 ,122 ,139 

M.O.Αηδία  -,001 ,298 -,063 ,223 

M.O.Έκπληξη  ,199 ,252 -,214 ,287 

M.O. Φόβος  ,052 ,335* -,205 ,229 

Μ.Ο. Αναγνώριση 

Συναισθημάτων 

Σύνολο 

 ,188 ,454** -,299 ,327 

*p < 0.05, **p < 0.01 

Τέλος, σχετικά με το τρίτο διερευνητικό ερώτημα και το αν υπάρχουν 

συναισθήματα τα οποία τείνουν να συγχέονται με άλλα κατά την αναγνώριση τους 

από μαθητές με υψηλή ή χαμηλή αυτοαντίληψη αντίστοιχα από τα αποτελέσματα δεν 

προκύπτει ένας σαφής διαχωρισμός. 

 Οι μαθητές που έχουν υψηλή αυτοαντίληψη (>2) (23 μαθητές) συγχέουν 

κυρίως τον θυμό με την αηδία (1ο έργο 20 μαθητές, 2ο έργο 7), την αηδία με τη λύπη 

(1ο έργο 7 μαθητές, 2ο έργο 3), την αηδία με τον φόβο (1ο έργο 4 μαθητές, 2ο έργο 1), 

την αηδία με τον θυμό (1ο έργο 4 μαθητές, 2ο έργο 0), την αηδία με την έκπληξη (1ο 

έργο 3 μαθητές, 2ο έργο 0), την έκπληξη με τη χαρά (1ο έργο 2 μαθητές, 2ο έργο 3), τη 

χαρά με την έκπληξη (1ο έργο 0 μαθητές, 2ο έργο 5), τον φόβο με την έκπληξη (1ο 

έργο 2 μαθητές, 2ο έργο 0), την έκπληξη με τον φόβο (1ο έργο 0 μαθητές, 2ο έργο 1), 

τη λύπη με τον φόβο (1ο έργο 0 μαθητές, 2ο έργο 5), τον φόβο με τη λύπη (1ο έργο 1 

μαθητές, 2ο έργο 1), τη λύπη με τον θυμό (1ο έργο 2 μαθητές, 2ο έργο 0) και τέλος τον 

θυμό με τη λύπη (1ο έργο 0 μαθητές, 2ο έργο 1).  

Οι μαθητές που έχουν χαμηλή αυτοαντίληψη (<2) (12 μαθητές) συγχέουν σε 

μεγάλο ποσοστό τον θυμό με την αηδία (1ο έργο 8 μαθητές, 2ο έργο 4). Στη συνέχεια, 

σε μικρότερα ποσοστά την αηδία με τον φόβο (1ο έργο 3 μαθητές, 2ο έργο 3), την 
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έκπληξη με τη χαρά (1ο έργο 1 μαθητής, 2ο έργο 2), τη χαρά με την έκπληξη  (1ο έργο 

0 μαθητές, 2ο έργο 2), τον φόβο με την έκπληξη (1ο έργο 2 μαθητές, 2ο έργο 1), τον 

φόβο με τον θυμό (1ο έργο 1 μαθητής, 2ο έργο 2), τον θυμό με τον φόβο (1ο έργο 1 

μαθητές, 2ο έργο 1), τη λύπη με τον θυμό (1ο έργο 2 μαθητές, 2ο έργο 0), τον φόβο με 

τη λύπη (1ο έργο 2 μαθητές, 2ο έργο 0). Τέλος, την αηδία με τη λύπη (1ο έργο 1 

μαθητής, 2ο έργο 0), τη λύπη με την αηδία (1ο έργο 0 μαθητές, 2ο έργο 1), την αηδία 

με την έκπληξη (1ο έργο 1 μαθητής, 2ο έργο 0), την έκπληξη με τον θυμό (1ο έργο 1 

μαθητές, 2ο έργο 0) και τη λύπη με τον φόβο (1ο έργο 0 μαθητές, 2ο έργο 1). 

Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών είτε με υψηλή είτε με 

χαμηλή αυτοαντίληψη συγχέουν τον θυμό με την αηδία και στα δύο έργα.  Ένα μικρό 

αλλά ευδιάκριτο ποσοστό των μαθητών με υψηλή αυτοαντίληψη συγχέει την αηδία 

με τη λύπη, τη χαρά με την έκπληξη και τη λύπη με τον φόβο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της 

αυτοαντίληψης –και των διαστάσεων της- στην αναγνώριση των έξι βασικών 

συναισθημάτων σε μαθητές, της Α/θμιας εκπαίδευσης, με Ε.Ε.Α. και αναπηρίες  

καθώς και να εξετάσει την επίδραση δημογραφικών παραγόντων όπως το φύλο, η 

ηλικία και η βαθμολογία των μαθητών αυτών στις δύο αυτές μεταβλητές. Από τα 

στοιχεία που παρουσιαστήκαν στο θεωρητικό και στο ερευνητικό μέρος αυτής της 

έρευνας, προκύπτει ένα πλήθος πληροφοριών το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με ορισμένες έρευνες 

στις οποίες βρέθηκε ότι παιδιά με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες εκδηλώνουν υψηλά επίπεδα 

αυτοαντίληψης με εξαιρέσεις στους επιμέρους τομείς, συνήθως των κοινωνικών 

σχέσεων (van Gent κ.ά. 2011˙ Theunissen κ.ά., 2014˙ Warner-Czyz, Loy, Evans, 

Wetsel, & Tobey, 2015˙ Novita, 2016). Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι,  η γενική αυτοαντίληψη των παιδιών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες είναι 

χαμηλή (Lindsay κ.ά., 2002˙ Burden, 2008˙ Paterson, McKenzie, & Lindsay, 2012˙ 

Ferro & Boyle, 2013˙ Barbosa, Sousa Medeiros, Rossi-Barbosa, Silveira, de Barros 

Lima Martins & Caldeira, 2015).  

Βάσει της σύγκρισης των Μ.Ο. των βαθμών αυτοαντίληψης για τις 

υποκλίμακες της σχολικής ικανότητας, των σχέσεων με τους συνομηλίκους και της 

σωματικής/αθλητικής ικανότητας με τους αντίστοιχους των βαθμούς αυτοαντίληψης 

για μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης για τους μαθητές ως 9 ετών συμπεραίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες εμφανίζουν σημαντικά αυξημένη αυτοαντίληψη όσον αφορά στις 

σωματικές/αθλητικές τους ικανότητες και στις κοινωνικές τους σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις. Σε αντίθεση με τις σχολικές τους επιδόσεις όπου τις 

αντιλαμβάνονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α. ή 

αναπηρίες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί η διαφορά η οποία παρατηρείται 

στους μαθητές ηλικίας 9 έως 12 ετών οι οποίοι και στις τρεις υποκλίμακες 

εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη αυτοαντίληψη σε σύγκριση τόσο με τους μαθητές 

μικρότερης ηλικίας με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες όσο και με τους συνομήλικους τους χωρίς 

Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η πιο «ευάλωτη» διάσταση της 

αυτοαντίληψης είναι η σχολική ικανότητα και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Αυτό το 
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εύρημα, πιθανόν, να υποδεικνύει είτε ότι ο συγκεκριμένος τομέας επηρεάζεται 

αρνητικά από περισσότερους παράγοντες σε σχέση με τις άλλες δύο διαστάσεις είτε 

δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποστήριξη -ακαδημαϊκή,  ψυχολογική η/και 

συναισθηματική- από το σχολικό πλαίσιο ώστε οι μαθητές να αισθάνονται το ίδιο 

ικανοί με τους συμμαθητές τους. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με τις έρευνες των Simon και 

συν. (1996), Hetzroni και Oren (2002), Pelc, Kornreich, Foisy και Dan (2006) και των 

Sinzig και συν. (2008) όπου ο θυμός αναγνωρίζεται πιο δύσκολα συγκριτικά με τη 

χαρά, τη λύπη και την έκπληξη που αναγνωρίζονται πιο εύκολα. Σε έρευνες έχει 

βρεθεί ότι  παιδιά με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες αναγνωρίζουν καλύτερα τα συναισθήματα 

του θυμού, της λύπης και του φόβου, σε σύγκριση με τα συναισθήματα της χαράς, 

της έκπληξης και της αηδίας (Mathersul κ.ά., 2009˙ Most & Aviner, 2009). Πιθανή 

ερμηνεία για αυτό το εύρημα είναι ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα 

συναισθήματα τα οποία εισπράττουν συχνότερα και είναι πιο οικεία.  Επιπλέον, στην 

έρευνα των Petti, Voelker, Shore και Hayman-Abello (2003) βρέθηκε ότι τα παιδιά 

αναγνώριζαν με  μεγαλύτερη δυσκολία εκφράσεις συναισθημάτων οι οποίες 

παρουσιάζονταν από ενήλικες σε αντίθεση με την παρούσα έρευνα. Αυτή η αντίθεση 

ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι στη συγκεκριμένη έρευνα το ενήλικο πρόσωπο 

είναι πιο οικείο στους μαθητές λόγω των χαρακτηριστικών του. 

Όσον αφορά στο πρώτο μέρος τους διερευνητικού ερωτήματος σχετικά με την 

επίδραση των δημογραφικών στοιχείων στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο οι μαθητές μεγαλώνουν τόσο χαμηλότερα είναι τα 

επίπεδα αυτοαντίληψης τους σχετικά με την σχολική τους επίδοση και με την 

αντίληψη του εαυτού τους ως σύνολο. Επομένως, η πρώτη υπόθεση που διατυπώθηκε 

δεν επιβεβαιώνεται, καθώς υποστήριζε ότι θα παρατηρηθεί αύξηση της γενικής 

αυτοαντίληψης και των επιμέρους διαστάσεων της με την αύξηση της ηλικίας.  Το 

εύρημα της αρνητικής συσχέτισης της ηλικίας με την αυτοαντίληψη πιθανόν να 

οφείλεται στο ότι οι μαθητές καθώς αναπτύσσονται κάνουν κοινωνικές συγκρίσεις, 

αξιολογώντας τις δεξιότητες τους με αποτέλεσμα η αυτοαντίληψη τους να μειώνεται 

καθώς αντιλαμβάνονται ότι μειονεκτούν. Παρατηρείται, σε αυτό το σημείο, ότι 

υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε αυτό το εύρημα και στο εύρημα, που προαναφέρθηκε, 

σχετικά με τη σύγκριση με μαθητές χωρίς Ε.Ε.Α ή αναπηρίες όπου τα επίπεδα της 

αυτοαντίληψης της σχολικής τους ικανότητας μειώνονται σημαντικά καθώς 

μεγαλώνουν. Ενδεχομένως, να παίζει ρόλο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
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πραγματοποιούν τις συγκρίσεις οι μαθητές. Στις γενικές τάξεις τα παιδιά ως τη μέση 

ηλικία αντιλαμβάνονται ότι η διαφορά ανάμεσα στην ακαδημαϊκή  τους επίδοση και 

των συνομηλίκων τους γίνεται μεγαλύτερη κάνοντας τους σαφείς τις διαφορές μεταξύ 

τους (Renick & Harter, 1989˙ Leondari, 1993).   

Ως προς την επίδραση του φύλου στην αυτοαντίληψη, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι τα αγόρια εκδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης, συγκριτικά 

με τα κορίτσια, σε σχέση με τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους, αισθάνονται πιο 

δημοφιλή και κοινωνικά αποδεκτά. Αντιθέτως, ποικίλες είναι οι έρευνες οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές σχετικές με το φύλο ως προς την 

αυτοαντίληψη (Leondari, 1993˙ Lindsay κ.ά., 2002˙ Garaigordobil & Pérez, 2007). 

Με εξαίρεση την έρευνα των  Bakker και Bosnian (2003) στην οποία επίσης, βρέθηκε 

ότι τα κορίτσια εκδηλώνουν χαμηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης συγκριτικά με τα 

αγόρια. Πιθανή ερμηνεία για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι ότι τα αγόρια 

επηρεάζονται λιγότερο από την εξωτερική τους εμφάνιση επομένως πιο εύκολα 

εμπλέκονται σε  κοινωνικές σχέσεις τις οποίες και διατηρούν. Επίσης, ενδέχεται λόγω 

της ομαδικής φύσης των παιχνιδιών των αγοριών να είναι πιο εύκολο για αυτά να 

συμμετέχουν και κατ’ επέκταση να αναπτύξουν σχέσεις στο πλαίσιο αυτό. 

Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος του διερευνητικού ερωτήματος  σχετικά με 

την επίδραση των δημογραφικών στοιχείων  στην ανάπτυξη της ικανότητας 

αναγνώρισης των συναισθημάτων βρέθηκε ότι αναγνωρίζουν δυσκολότερα το 

συναίσθημα της χαράς. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Nowicki και Duke (1994) και τους Ellis κ.ά. (1997) οι 

οποίοι υποστήριξαν ότι όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο αυξάνονταν η ακρίβεια 

αναγνώρισης των συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η Ellis και συν. (1997) 

υποστήριξαν ότι το συναίσθημα της χαράς αναγνωρίζεται από πολύ μικρή ηλικία. 

Τέλος, στις έρευνες των Dimitrovsky και συν. (2000) και των Wang, Su, Fang και 

Zhou (2011) δε βρέθηκε να υπάρχει επίδραση της ηλικίας στην ανάπτυξη της 

ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας τα κορίτσια 

και τα αγόρια δε διαφέρουν ως προς την ικανότητα αναγνώρισης των 

συναισθημάτων. Η έρευνα της Ellis κ.ά. (1997) επιβεβαιώνουν τα παραπάνω 

ευρήματα.  Ωστόσο σε άλλες έρευνες υποστηρίζεται ότι  τα κορίτσια αναγνωρίζουν 

πιο γρήγορα και με ακρίβεια τα συναισθήματα συγκριτικά με τα αγόρια (Mathersul 

κ.ά., 2009˙ Scherer & Scherer, 2011).  
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η ηλικία και το φύλο φαίνεται να 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της γενικής αυτοαντίληψης και των επιμέρους διαστάσεων 

της σε σημαντικό βαθμό σε αντίθεση με την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης 

των βασικών συναισθημάτων η οποία φαίνεται να μένει ανεπηρέαστη. Επομένως και 

η δεύτερη υπόθεση η οποία διατυπώθηκε δεν επιβεβαιώνεται καθώς υποστήριζε ότι οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές θα αναγνώριζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα έξι 

βασικά συναισθήματα και ότι τα κορίτσια θα είχαν πιο ανεπτυγμένη την ικανότητα 

αναγνώρισης των συναισθημάτων, συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας. Τα συγκεκριμένα ευρήματα, πιθανόν, να οφείλονται στην μεγάλη 

ετερογένεια την οποία παρουσιάζει το συγκεκριμένο δείγμα. 

 Σύμφωνα με τα ευρήματα για την επίδραση της αυτοαντίληψης στην 

ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων συμπεραίνεται ότι οι μαθητές που 

νιώθουν ότι έχουν περισσότερους φίλους φαίνεται να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τα συναισθήματα γεγονός το οποίο, όπως έχει υποστηρίζεται από την 

έρευνα της Frith (2009), συμβάλλει τόσο στη δόμηση νέων κοινωνικών σχέσεων όσο 

και στη διατήρηση αυτών που ήδη υπάρχουν καθώς η έκφραση των συναισθημάτων 

αποτελεί ένδειξη σκόπιμης επικοινωνίας. Αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται στο ότι για 

κάποιους από τους μαθητές που πιστεύουν ότι είναι πιο δημοφιλής, να ισχύει, 

επομένως αλληλεπιδρώντας συχνά με τους συμμαθητές τους να έρχονται συχνά 

αντιμέτωποι με εκφράσεις συναισθημάτων τις οποίες και προσπαθούν να τις 

αναγνωρίσουν σωστά προκειμένου να έχουν την κατάλληλη συμπεριφορά/απόκριση 

ώστε να διατηρήσουν ή να κάνουν πιο στενές τις φιλικές τους σχέσεις. Μόνο η 

έρευνα των Rojahn και Warren (1997) παρουσιάζει σχετικά ευρήματα όπου οι 

κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να επηρεάζουν την ικανότητα αναγνώρισης 

συναισθημάτων. Για το συγκεκριμένο ερώτημα, καθώς συνδυάζει και τις δύο 

μεταβλητές δεν υπάρχει επαρκές ερευνητικό έργο που να υποστηρίζει ή να 

αντιτίθεται σε αυτό το εύρημα. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη περαιτέρω έρευνα η 

οποία να μελετά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές. 

Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με το ότι η 

αυτοαντίληψη αφορά στη γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού, σχετίζεται με το 

πώς αντιλαμβάνεται το άτομο τον εαυτό του και αποτελεί μια πιο γενική και 

πολυδιάστατη έννοια καθώς περιλαμβάνει γνωστικές, συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές πτυχές σε αντίθεση με την αυτοεκτίμηση η οποία αφορά στο πως 

νιώθει το άτομο για τον εαυτό του (Srivastava & Joshi, 2014). Συμπερασματικά, η 
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τρίτη υπόθεση που διατυπώθηκε η οποία υποστήριζε ότι δε θα υπάρχει επίδραση της 

αυτοαντίληψης στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων επιβεβαιώνεται. 

Πιθανόν, να παρουσίαζε ενδιαφέρον να διερευνηθεί ή επίδραση της αυτοεκτίμησης 

στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων καθώς η αυτοεκτίμηση αποτελεί 

τη συναισθηματική πτυχή του εαυτού, δείχνει το πώς νιώθει το άτομο για τον εαυτό 

του, σχετίζεται κι αυτή με τις σκέψεις και τα συναισθήματα  που έχει ένα άτομο για 

τον εαυτό του και περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με την αυτοαξιολόγηση που 

κάνει το άτομο (Srivastava & Joshi, 2014). Είναι σημαντικό, ωστόσο, να τονιστεί οι 

δύο αυτές έννοιες συνδέονται πολύ στενά, καθώς η αυτοεκτίμηση αποτελεί διάσταση 

της αυτοαντίληψης (Srivastava & Joshi, 2014).  

Σχετικά με το τρίτο διερευνητικό ερώτημα και το αν υπάρχουν συναισθήματα 

τα οποία τείνουν να συγχέονται με άλλα κατά την αναγνώριση τους από μαθητές με 

υψηλή ή χαμηλή αυτοαντίληψη αντίστοιχα από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει ένας 

σαφής διαχωρισμός. Αντίθετα, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών 

είτε με υψηλή είτε με χαμηλή αυτοαντίληψη συγχέουν τον θυμό με την αηδία και στα 

δύο έργα. Σύμφωνα με τους Ekman και Friesen (2003) συχνά παρατηρείται σύγχυση 

ανάμεσα στις εκφράσεις αυτών των δύο συναισθημάτων. Η τάση ενός μικρού 

ποσοστού μαθητών με υψηλή αυτοαντίληψη να συγχέει κατά την  αναγνώριση, στο 

πρώτο έργο, την αηδία με τη λύπη, τη χαρά με την έκπληξη και τη λύπη με τον φόβο 

πιθανόν να οφείλεται στο φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά το έργο 

αυτό, το οποίο πιθανόν να μην ήταν αρκετά οικείο στους συμμετέχοντες. Η 

Αυγερινού -σε έρευνα της σε άτομα με νοητική καθυστέρηση και με σύνδρομο 

Down-(2008),  οι Ekman και Friesen (2003) και οι Mcalpine, Singh, Kendall και Ellis 

(1992) αναφέρουν ότι το συναίσθημα της χαράς συγχέεται συχνά με το συναίσθημα 

της έκπληξης και το αντίστροφο καθώς το συναίσθημα της έκπληξης συγχεόταν, 

λιγότερο συχνά, με το συναίσθημα του φόβου. Η σύγχυση των συναισθημάτων με 

άλλα συναισθήματα πιθανόν να οφείλεται στις εμπειρίες του κάθε ατόμου. Πιο 

συγκεκριμένα το συναίσθημα της χαράς μπορεί να βιώνεται πιο συχνά από το 

συναίσθημα της αηδίας ή της έκπληξης, η να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό 

συγκριτικά με τα άλλα δύο συναισθήματα. Ενδεχομένως, τα γεγονότα να συνδέονται 

με τα συναισθήματα που ακολούθησαν αυτών π.χ. τα παιδιά, συνήθως, συνδέουν την 

έκπληξη με ένα ευχάριστο γεγονός που τους προκαλεί χαρά επομένως ταυτίζουν την 

έννοια της χαράς με την έννοια της έκπληξης. 
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Είναι σημαντικό ότι το περιεχόμενο των υποθετικών σεναρίων συνέβαλε στην 

προσωπική εμπλοκή των μαθητών. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να φανταστούν για 

τον εαυτό στην υποθετική κατάσταση και πως θα ένιωθαν. Με αυτόν τον τρόπο 

αυξάνονταν το ενδιαφέρον και η συγκέντρωση της προσοχής τους ώστε να επιλέξουν 

την απάντηση. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τόσο η διάσταση της 

αυτοαντίληψης που αφορά στις σχέσεις με τους συνομηλίκους όσο και οι 

πραγματικές κοινωνικές σχέσεις και συγκρίσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο 

σχολικό πλαίσιο επηρεάζουν σημαντικά τη γενική αυτοαντίληψη και την ικανότητα 

αναγνώρισης των συναισθημάτων των μαθητών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες. Ίσως είναι 

ένας από τους βασικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένου της ηλικίας και του 

φύλου που επιδρούν στις μεταβλητές που διερευνήθηκαν. 

Άμεση σχέση με τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

μαθητών καθώς και τις μεταξύ τους συγκρίσεις φαίνεται, βάσει της βιβλιογραφίας, να 

έχει η συμπερίληψη. Μέσω της συμπερίληψης ενισχύονται και οι σχέσεις με τους 

συνομηλίκους, οι οποίες επιτελούν μια σημαντική λειτουργία στη ζωή του παιδιού 

από τη στιγμή που αρχίζει και βιώνει τις δυσκολίες στο σχολείο και προστατεύει την 

αυτοαντίληψη από τις απειλές και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας 

αναγνώρισης των συναισθημάτων.  

Ταυτόχρονα, ωστόσο, λαμβάνουν χώρα συγκρίσεις των μαθητών με Ε.Ε.Α. ή 

αναπηρίες οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε επηρεάζουν αρνητικά την αυτοαντίληψη 

τους. Παρόμοιες αρνητικές συνέπειες στην αυτοαντίληψη είναι πιθανόν να έχουν οι 

αλλαγές/μεταβάσεις του μαθητή εντός του σχολικού πλαισίου π.χ. έξοδος από την 

τάξη για παρακολούθηση Τ.Ε. Ενδέχεται, αυτές οι μεταβάσεις να έχουν σοβαρά 

αρνητικά αποτελέσματα στην αυτοαντίληψη των μαθητών (Elbaum, 2002˙ Wiener & 

Tardif, 2004).  

Η ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων είναι σημαντική και πρέπει να 

ενθαρρύνονται οι μαθητές να περνούν περισσότερο χρόνο αλληλεπιδρώντας με τους 

φίλους τους και με την οικογένεια τους (Denissen, Penke, Schmitt, & Van Aken, 

2008˙ Zou, 2014). Η καλλιέργεια των καλών σχέσεων εντός των ομάδων 

συνομηλίκων, η ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων, η επικοινωνία με συνομηλίκους  σε 

συνθήκες μάθησης συμβάλλουν στο να εκλαμβάνεται είτε η ομάδα είτε το κάθε παιδί 

ξεχωριστά σαν πηγή για την εκπαιδευτική διαδικασία (Allodi, 2000).  Η παροχή 

ευκαιριών για επιτυχημένες εμπειρίες με συνομηλίκους, η ενίσχυση των κατάλληλων 
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διαπροσωπικών συμπεριφορών και η ενθάρρυνση ρεαλιστικών προσδοκιών 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής επάρκειας και κατ’ επέκταση στη 

δημιουργία πιο στενών και μεγαλύτερης διάρκειας σχέσεων. Σαν αποτέλεσμα όσων 

προαναφέρθηκαν η αυτοαντίληψη των σχέσεων με τους συνομηλίκους ενισχύεται 

ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται και η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων.  

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της συμπερίληψης σε διαφορετικές αναπτυξιακές 

περιόδους και για διαφορετικούς τύπους και σοβαρότητας Ε.Ε.Α. ή αναπηρίας δε 

δίνουν σαφή εικόνα για το αν η συμπερίληψη ή ο διαχωρισμός των παιδιών αυτών 

είναι πιο ωφέλιμο (Mrug & Wallander, 2002).  

Περιορισμοί  
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τους βασικούς περιορισμούς της 

παρούσας έρευνας, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα 

ευρήματα που προέκυψαν. 

Ένας από τους κύριους περιορισμούς, μπορεί να θεωρηθεί το μικρό μέγεθος 

του δείγματος και ότι στο δείγμα δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων 

με αναπηρία ώστε να γίνει σύγκριση με αντίστοιχο δείγμα παιδιών με Ε.Ε.Α. γεγονός 

που θα οδηγούσε σε πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα σχετικά με την 

αυτοαντίληψη, τόσο τη γενική όσο και την ειδική. Επιπλέον, ο αριθμός των αγοριών 

που συμμετείχαν στην έρευνα δεν ήταν ίσος με τον αριθμό των κοριτσιών, γεγονός 

που πιθανόν να επηρέασε τα αποτελέσματα όσον αφορά στις αναλύσεις σχετικά με το 

φύλο. Επίσης, όσον αφορά στο δείγμα, η σύνθεση του περιελάμβανε μαθητές από 

ποικίλες εθνικότητες γεγονός που πιθανόν να επηρέασε τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονταν την εκάστοτε έκφραση συναισθήματος καθώς και η χρήση της 

ελληνικής γλώσσας κατά την εκφορά των οδηγιών πιθανόν να επηρέασε την 

κατανόηση. Επομένως, λόγω της ετερογένειας και της πολυπολιτισμικότητας των 

πληθυσμών του σχολείου τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι γενικεύσιμα μόνο 

σε σχολεία με παρόμοιου πληθυσμούς Περαιτέρω έρευνα μεμονωμένα σε κάθε 

πληθυσμό ώστε να παρέχει συγκρίσιμα αποτελέσματα θα ήταν χρήσιμη καθώς και η 

ύπαρξη ομάδας ελέγχου με μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά στην αυτοαντίληψη κύριος περιορισμός θεωρείται ότι η 

αξιολόγηση της βασίστηκε αποκλειστικά σε αυτοαναφορές των μαθητών, ωστόσο σε 

μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κι άλλες μέθοδοι 

αξιολόγησης π.χ. αναφορές γονέων, δασκάλων κ.ά.  
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Δεν υπήρχε η δυνατότητα να ελεγχθούν και κάποιες άλλες μεταβλητές όπως η 

γονεϊκή αποδοχή των Ε.Ε.Α. ή της αναπηρίες, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

αυτοαντίληψη του μαθητή και το πλαίσιο στο οποίο θα φοιτήσει (Mrug & Wallander, 

2002˙ Riley κ.ά., 2007˙ Jones, 2012). Επίσης, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και η 

σχέση του παιδιού με τον δάσκαλο, πιθανόν, να επηρεάζουν την αυτοαντίληψη των 

μαθητών, ωστόσο δεν εξετάζονται στην παρούσα έρευνα. Η σύγκριση μαθητών από 

διαφορετικές χώρες μπορεί να εμπεριέχει και πολιτισμικές διαφορές ως προς τα 

επίπεδα της αυτοαντίληψης καθώς μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικούς 

παράγοντες θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο (Mrug & 

Wallander, 2002).  

Για τα συναισθήματα που παρουσιάστηκαν επελέχθησαν ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες με άτομα διαφορετικής ηλικίας και εθνικότητας αλλά όχι διαφορετικού 

φύλου. Πιθανόν, αν είχε ληφθεί υπόψη και αυτός ο παράγοντας, τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας να ήταν πιο έγκυρα. Επίσης, οι εκφράσεις των συναισθημάτων 

ήταν αποκομμένες από το κοινωνικό περιεχόμενο, τα φωνητικά στοιχεία και δεν 

περιελάμβαναν άλλους τρόπους έκφρασης συναισθημάτων όπως γκριμάτσες, 

χειρονομίες, στάσεις και τις κινήσεις του σώματος (Ekman κ.ά., 1987). Προτείνεται 

οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται να είναι αυθόρμητες, «ζωντανές», πρωτότυπες, 

φωνητικές και δυναμικές. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι, συνήθως, υπερισχύει 

το οπτικό κανάλι καθώς όσες πληροφορίες παρουσιάζονται οπτικά αναγνωρίζονται 

με μεγαλύτερη ακρίβεια από αυτές που παρουσιάζονται στο ακουστικό κανάλι 

(Paulmann & Pell, 2011).  

Η παρούσα έρευνα εστίασε στην αναγνώριση μόνο των συγκεκριμένων 

συναισθημάτων ενώ υπάρχουν πολύ περισσότερα που καθημερινά εκφράζονται και 

καλούμαστε να τα αναγνωρίσουμε και να ανταποκριθούμε κατάλληλα. Επιπλέον, τα 

πρόσωπα στις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο έργο ήταν 

αντιπροσωπευτικά της έκφρασης του συναισθήματος με πλήρη ένταση, επομένως 

προτείνεται περαιτέρω έρευνα όπου η ένταση των συναισθημάτων που υα 

παρουσιαστούν να ποικίλει.. Για τους λόγους αυτούς, και κυρίως όσον αφορά παιδιά 

με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες, με εξαίρεση τη νοητική αναπηρία λόγω της επιπλέον 

δυσκολίας  στην κατανόηση/αναγνώριση συναισθημάτων, προτείνεται η περαιτέρω 

εξάσκηση τους σε ποικίλες εκφράσεις προσώπου, πέραν των έξι βασικών 

συναισθημάτων, σε διαβαθμιζόμενη ένταση.  
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Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων, το πρώτο έργο 

φάνηκε ότι είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας συγκριτικά με το δεύτερο, αυτό ίσως 

οφείλεται στη διαφορετική φυλή στην οποία άνηκε το πρόσωπο των εικόνων και δεν 

ήταν ιδιαίτερα οικείο στους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με την Elfenbein (2006) η 

οικειότητα με τα πολιτισμικά στοιχεία της συναισθηματικής έκφρασης βελτιώνει την 

ακρίβεια. Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο για την περιγραφή των εργαλείων, οι 

συγκεκριμένες φωτογραφίες επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με βάση την ηλικία, 

το πρώτο έργο δόθηκαν οι φωτογραφίες της έφηβης, στο δεύτερο έργο δόθηκαν οι 

φωτογραφίες της ενήλικης γυναίκας σε αντίθεση με τη μελέτη των Boyatzis και συν. 

(1993) όπου τα παιδιά αναγνώριζαν εκφράσεις προσώπου από συνομηλίκους με 

μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με εκφράσεις μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών ή 

ενηλίκων.  

Τέλος, στην παρούσα έρευνα λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται η ταχύτητα 

αναγνώρισης των συναισθημάτων χωρίς όμως να χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή 

περαιτέρω συμπερασμάτων το ίδιο ισχύει και για την ακρίβεια κατά την αναγνώριση.  

 

Εφαρμογές και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα παρέχει επιπλέον πληροφορίες για το ποιες επιμέρους 

διαστάσεις της αυτοαντίληψης κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα αντίστοιχα και για 

το ποια συναισθήματα αναγνωρίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία από μαθητές με 

Ε.Ε.Α ή αναπηρίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να 

πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις οι οποίες να στοχεύουν συγκεκριμένα στους τομείς 

που εντοπίζονται οι δυσκολίες. 

Προτείνεται να προηγείται  αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και της 

ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων πριν την εφαρμογή των παρεμβάσεων. 

Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται η αναγνώριση των συναισθημάτων μπορεί να 

βοηθήσει επαγγελματίες να διαχειριστούν π.χ. τη σχολική προσαρμογή μαθητών με 

ΔΕΠ-Υ ή συμπεριφορικό-συναισθηματικό-κοινωνικά προβλήματα (Elfenbein, Foo, 

Mandal, Biswal, Eisenkraft, Lim & Sharma, 2010). Η αξιολόγηση  των πολλών 

διαστάσεων της αυτοαντίληψης θα συμβάλλει στην επιλογή των κατάλληλων 

μεθόδων διδασκαλίας μαθητών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες σε διαφορετικά σχολικά 

πλαίσια.  Επίσης, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να έχουν οι ίδιοι υψηλά επίπεδα 
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αυτοαντίληψης και Σ.Ν. ώστε να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της 

αυτοαντίληψης και της Σ.Ν. των μαθητών τους.  

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο 

σχεδιασμό παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη και 

ενίσχυση της ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων. Παρεμβάσεις οι οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί παρέχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθώς φαίνεται να 

επιτυγχάνεται, μέσω της εξάσκησης, όχι μόνο, ενίσχυση της ικανότητας αναγνώρισης 

των βασικών συναισθημάτων αλλά και η διατήρηση αυτής της βελτίωσης με το 

πέρασμα του χρόνου (McKenzie, Matheson, McKaskie, Hamilton, & Murray, 2000˙ 

Meltzer, Katzir, Miller, Reddy, & Roditi, 2004˙ Wood & Kroese, 2007) . 

Οι παρεμβάσεις για τους μαθητές Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες  θα πρέπει να ξεκινούν 

σε μικρή ηλικία και μπορούν να πραγματοποιούνται από ειδικούς αλλά και από 

εκπαιδευμένους δασκάλους σαν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αν οι 

μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο αναγνωριστούν έγκαιρα, πριν τα μοτίβα 

συμπεριφοράς γίνουν πιο ανθεκτικά στην αλλαγή, τότε οι παρεμβάσεις μπορεί να 

είναι ευκολότερες και πιο αποτελεσματικές (King κ.ά., 1993). Εκπαιδευτικά 

προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της αναγνώρισης των 

συναισθημάτων θα έπρεπε να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα και ειδικά για 

μαθητές με νοητική αναπηρία. Αυτά τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά  

στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και των συναισθηματικών δεξιοτήτων 

π.χ. στην κατανόηση των συναισθημάτων, στον εμπλουτισμό του συναισθηματικού 

λεξιλογίου καθώς και στην ενίσχυση της αυτεπίγνωσης και κατ’ επέκταση στην 

καθημερινή λειτουργικότητα αυτών των μαθητών  (Peng, Johnson, Pollock, 

Glasspool, & Hams, 1992˙ Mayer & Geher, 1996˙ Fonseca, Seguier, Santos, Poinso, 

& Deruelle, 2009˙ Grazzani, Ornaghi & Crugnola, 2015˙ Scotland, Cossar, & 

McKenzie, 2015˙ Memisevic κ.ά., 2016).  

  Προτείνεται περαιτέρω έρευνα ως προς την ηλικία ώστε να διερευνηθούν σε 

βάθος τα αίτια των αλλαγών που παρατηρούνται στα επίπεδα της αυτοαντίληψης 

καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να γίνουν έρευνες σχετικά 

με το φύλο καθώς στην παρούσα έρευνα τα αγόρια υπερτερούσαν το κοριτσιών 

γεγονός το οποίο, πιθανόν, να επηρέασε τα αποτελέσματα σχετικά τόσο με τα επίπεδα 

της αυτοαντίληψης όσο και με την ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων. 

Γενικότερα, θα συνέβαλε ώστε να διερευνηθούν διαφορές στις εμπειρίες και στις 
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οπτικές των αγοριών και των κοριτσιών με Ε.Ε.Α. ή αναπηρίες και αυτές οι διαφορές 

να ληφθούν υπόψη ώστε να σχεδιαστούν παρεμβάσεις σε αυτούς τους πληθυσμούς.  

Τέλος, προτείνεται να διεξαχθεί μελλοντική έρευνα σε σχέση την κοινωνική 

αποδοχή και με τα αποτελέσματα της συμπερίληψης στην αυτοαντίληψη και στην 

ικανότητα αναγνώρισης των βασικών συναισθημάτων. Στην παρούσα έρευνα το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών φοιτούσαν σε γενικό σχολείο οπότε και η 

σύγκριση είναι αδύνατη και τα αποτελέσματα όχι ιδιαίτερα σαφή σχετικά με το αν το 

πλαίσιο επηρεάζει την αυτοαντίληψη.  

Το να βιώνει ένας μαθητής τις Ε.Ε.Α. ή την αναπηρία δεν αποτελεί από μόνο 

του καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική απομόνωση,  τη χαμηλή 

αυτοαντίληψη ή αυτοεκτίμηση και τη μειωμένη ικανότητα αναγνώρισης των 

συναισθημάτων. Τα σχολεία πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της αυτοεικόνας 

αυτών των μαθητών, να μειώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών των μαθητών 

ανεξάρτητα από το αν αντιμετωπίζουν Ε.Ε.Α. ή όχι, έτσι ώστε να νιώθουν οι μαθητές 

αυτοί σημαντικά/πολύτιμα μέλη μίας κοινωνίας που τους αποδέχεται  (Avramidis, 

2013). 
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Καταγραφή απαντήσεων  

Προκειμένου να καταγραφούν έγκυρα και σωστά οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων κατασκευάστηκε ένα Φύλλο καταγραφής. Στο φύλλο αυτό 

καταγράφονταν οι απαντήσεις που αφορούσαν στις φωτογραφίες  που δόθηκαν στα 

δύο έργα. Για την ταχύτερη καταγραφή και για να αποφευχθούν τυχόν λάθη έγινε 

χρήση κωδικοποιημένων συμβόλων. Σημειώνονταν  «σταυρός» (+)  για την κάθε 

σωστή απάντηση και «παύλα» (-) αν μετά από τις δύο ευκαιρίες ο συμμετέχων δεν 

είχε επιλέξει τη φωτογραφία ή αν είχε επιλέξει ήταν εκτός του χρόνου που του 

δίνονταν. Ως λανθασμένη επιλογή θεωρούνταν αυτή που γίνονταν εντός του χρονικού 

ορίου αλλά επιλέγονταν διαφορετικό συναίσθημα από αυτό που ζητούνταν. Η 

λανθασμένη επιλογή τοποθετούνταν στη θέση «a» όπου καταγράφονταν το αρχικό 

γράμμα του συναισθήματος που επιλέχθηκε αντί του σωστού. Για παράδειγμα αν 

ζητούνταν το συναίσθημα του «θυμού» και επιλέγονταν η «αηδία» τότε στη θέση «a» 

σημειώνονταν το γράμμα «α». με τον ίδιο τρόπο έγινε η καταγραφή όλων των 

λανθασμένων απαντήσεων.   
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Φύλλο καταγραφής απαντήσεων για την αναγνώριση συναισθημάτων 
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Υποθετικά σενάρια (Έργο 1ο) 

Κατάσταση Είσαι/Αισθάνεσαι 

Περνάς δίπλα από του τους φίλους 

σου και σε φωνάζουν να παίξεις 

μαζί τους 

Χαρούμενος/η 

Πρότεινες στην παρέα σου να 

παίξετε ποδόσφαιρο στην αυλή του 

σχολείου, τελικά, η παρέα σου 

αποφάσισε να παίξει μπάσκετ 

Λυπημένος/η 

Ένας συμμαθητής σου, στο 

διάλειμμα σου έβαλε τρικλοποδιά 

Θυμωμένος/η 

Ο μπαμπάς σου δε σε αφήνει να 

ανοίγεις μόνος/η την τηλεόραση. 

Εσύ όμως άνοιξες την τηλεόραση 

και ο μπαμπάς σου, το κατάλαβε 

Φοβισμένος/η 

Η μαμά σου, μαγείρεψε ένα φαγητό 

που δεν σου αρέσει καθόλου και 

δεν μπορείς να το φας 

 

Αηδιασμένος/η 

Είναι τα γενέθλια σου, οι συγγενείς 

σου, έχουν κρυφτεί σπίτι και 

ξαφνικά εμφανίζονται κρατώντας 

μία τούρτα με κεράκια 

Έκπληκτος-η 

 

Υποθετικά σενάρια (Έργο 2ο) 

Αν σου άρεσε να κολυμπάς και ο δάσκαλος σου έλεγε στην τάξη ότι θα πάτε για 

κολύμπι στην πισίνα σήμερα, θα ήσουν χαρούμενος που θα πήγαινες να κολυμπήσεις. 

Τι θα ένιωθες; 

Αν είχες ένα σκυλάκι και πέθαινε, θα ήσουν θλιμμένος που πέθανε το σκυλάκι σου. 

Τι θα ένιωθες; 

Αν ένας φίλος σου, σου έπαιρνε το αγαπημένος σου παιχνίδι, χωρίς να σε ρωτήσει, θα 

ήσουν θυμωμένος μαζί του, γιατί δε σε ρώτησε. Τι θα ένιωθες; 

Αν δε σου άρεσε να μένεις μόνος στο σκοτάδι και μία νύχτα ήσουν στο σπίτι μόνος-η 

σου και έσβηναν τα φώτα θα ήσουν φοβισμένος. Τι θα ένιωθες; 

Αν συναντούσες κάποιον ο οποίος δεν είχε κάνει μπάνιο ή δεν είχε αλλάξει ρούχα για 

πολλές μέρες θα μύριζε άσχημα, εσύ θα ήσουν αηδιασμένος από τη μυρωδιά. Τι θα 

ένιωθες; 

Αν άνοιγες ένα κουτί που νόμιζες ότι δεν έχει τίποτα μέσα και ένα γατάκι πηδούσε 

από αυτό, θα ήσουν έκπληκτος, δε θα περίμενες να υπάρχει κάτι μέσα στο κουτί. Τι 

θα ένιωθες; 

Βασισμένο στα υποθετικά σενάρια των Stewart/Singh (1995) 
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