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Περίληψη 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) παρουσιάζουν ελλείμματα στην ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

(ΣΝ) καθώς και ότι  δυσκολεύονται στο να προσδιορίσουν τον εαυτό τους, να 

ορίσουν τις αξίες τους και να δουν τον εαυτό τους σαν χρήσιμα μέλη της κοινωνίας. 

Αυτό συνδέεται με τη δυσκολία έκφρασης και αναγνώρισης συναισθημάτων και κατά 

προέκταση με προβλήματα στις κοινωνικές δεξιότητες. Σκοπός λοιπόν της παρούσας 

έρευνας ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός Προγράμματος ΣΝ για παιδιά με 

ΔΑΦ προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα ΣΝ αλλά και αυτοαντίληψης ως απώτερο 

στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 

τέσσερα  παιδιά με ΔΑΦ νοητικής ηλικίας 5 έως 10 ετών. Το Πρόγραμμα 

περιλάμβανε Αρχική Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης και 

Τελική Αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση κατασκευάστηκε ένα τεστ αντικειμενικής 

μέτρησης της ΣΝ αναφορικά με την ικανότητα των παιδιών να κατονομάζουν τα έξι 

βασικά συναισθήματα και να τα αναγνωρίζουν σε βιωματικό επίπεδο μέσω 

υποθετικών σεναρίων. Επιπλέον, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο 

ετεροαναφορών για τις μητέρες των συμμετεχόντων αναφορικά με τις αντιλήψεις 

τους για τη ΣΝ των παιδιών τους. Τέλος, για την αξιολόγηση των επιπέδων 

αυτοαντίληψης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Πώς Αντιλαμβάνομαι τον 

εαυτό μου (ΠΑΤΕΜ Ι). Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης κινήθηκε σε 

τέσσερις άξονες. Στη σύνδεση συναισθημάτων με εκφράσεις προσώπου και σώματος, 

στη σύνδεση συναισθημάτων με πιθανές αιτίες, στη διαβάθμιση συναισθημάτων και 

στην αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων. Από τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης προέκυψε ότι υπήρξε αύξηση των 
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επιπέδων ΣΝ, το συναίσθημα της έκπληξης δεν αναγνωρίστηκε από όλα τα παιδιά, οι 

μητέρες παρατήρησαν βελτίωση στη ΣΝ των παιδιών τους και υπήρξε αύξηση των 

επιπέδων αυτοαντίληψης. Μελλοντικές προτάσεις αφορούν την επανάληψη της 

Τελικής Αξιολόγησης μετά από κάποιες εβδομάδες για έλεγχο του μακροχρόνιου των 

αποτελεσμάτων, τη συμμετοχή μεγαλύτερου δείγματος καθώς και έλεγχο της 

κοινωνικής εγκυρότητας του Προγράμματος.  

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, αυτοαντίληψη, ΔΑΦ, συναισθήματα, 

Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης 

 

Abstract 

According to the literature people with Autism Spectrum Disorder (ASD) show 

deficits in the development of Emotional Intelligence (EI) and they have difficulties in 

identifying themselves, define their values and see themselves as useful members of 

society. This is connected with the difficulty of expression and recognition of 

emotions and by extension with problems in social skills. Therefore, the aim of the 

current research was to design and implement a program of EI for children with ASD 

to grow EI levels and self-perception as the ultimate aim of improving their social 

skills. The research involved four children with ASD of mental age 5-10 years. The 

program included Initial Evaluation, Educational Intervention Program and Final 

Evaluation. For the evaluation it was constructed an objective measuring test of EI 

regarding children's ability  to name the six basic emotions and recognize them in 

experiential level through hypothetical scenarios. In addition, a questionnaire was 

constructed regarding the citations of the mothers of the participants about their 

perceptions of EI of their children. Finally, to evaluate the self-perception levels of 
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the children the questionnaire Pictorial Scale and Acceptance for Young Children 

(PSAYC I) was used. The Educational Intervention Program was focused on four 

sections. The connection of emotions with facial expressions and body language, the 

connection of emotions with causes, the classification of emotions and the recognition 

of emotions of others. The comparison of the results of the Initial and Final 

Evaluation showed that there was an increase in EI levels, the feeling of surprise was 

not recognized by all children, mothers noticed improvement in EI of their children 

and there was an increase of self-perception levels. Future proposals concern the 

resumption of Final Evaluation after some weeks to control long-term results, the 

largest sample participation and control of the social validity  of the program. 

Key words: Emotional Intelligence, self-perception, ASD, emotions, Evaluation, 

Educational Intervention Program 
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Πρόλογος 

     Η παρούσα έρευνα έγινε με αφετηρία την επαγγελματική μου ιδιότητα ως 

ψυχολόγου και το ενδιαφέρον μου για τα συναισθήματα των ανθρώπων που 

αποτελούν την πηγή του ψυχικού μας κόσμου. Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών 

της εμπειρίας μου με άτομα με ΔΑΦ διαπίστωσα ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός 

αντιμετωπίζει δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα και συγκεκριμένα στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων των ίδιων αλλά και άλλων προσώπων. Αυτό αποτελεί και ένα από 

τους βασικότερους λόγους για τους οποίους τα άτομα αυτά βρίσκονται συχνά στο 

περιθώριο χωρίς να συμμετέχουν σε κοινωνικές ομάδες.  

     Με βάση τα παραπάνω θεώρησα χρήσιμο να σχεδιάσω και να εφαρμόσω ένα 

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) για παιδιά με ΔΑΦ προκειμένου να 

αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα συναισθήματα αλλά και να αντιλαμβάνονται καλύτερα 

τον εαυτό τους. Απώτερος στόχος μου είναι η καλύτερη κοινωνική ένταξη των 

ατόμων αυτών.  

     Η πραγματοποίηση της έρευνας δε θα γινόταν χωρίς τη συμβολή ορισμένων 

προσώπων. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τα παιδιά και τις οικογένειές τους 

που θέλησαν να συμμετέχουν και να διαθέσουν τον χρόνο τους στο Πρόγραμμα. 

Επίσης, ένα θερμό ευχαριστώ στην καθηγήτριά μου κυρία Λευκοθέα Καρτασίδου 

που ως πρώτη επόπτρια με στήριξε με υπομονή και κατανόηση σε κάθε δυσκολία 

μου. Επιπλέον, ένα ακόμα θερμό ευχαριστώ στην δεύτερη επόπτριά μου κυρία Μαρία 

Πλατσίδου για τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις της καθώς και για τη 

συμπαράστασή της.  

     Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ θα ήθελα να το πω στους γονείς μου που ως 

αρωγοί σε κάθε βήμα μου με στηρίζουν και με συμπαραστέκονται με αγάπη.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας έντονος διάλογος γύρω από την έννοια 

της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι απόψεις προσανατολίζονται κυρίως στην 

εκπαιδευτική πράξη, τη σημασία και την εφαρμογή της συναισθηματικής αγωγής στα 

πλαίσια του σχολείου. Σε αυτό έχουν συμβάλλει οι μελέτες του Goleman (1997) και 

του Gottman (2000) πάνω στις οποίες έχουν βασιστεί πολλά προγράμματα και 

ερευνητικά εγχειρήματα.   

 Στο άρθρο 1 του νόμου 1566/85 αναφέρεται ότι «Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να 

συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών…». Όπως γίνεται κατανοητό σκοπός της 

σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ατόμων με πολλαπλές γνώσεις, νοητικές 

ικανότητες, ενδιαφέροντα αλλά και πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Παράλληλα, 

μέσα από την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων που εστιάζουν στον παραπάνω 

σκοπό, τα αποτελέσματα είναι ορατά στην όλη συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής 

επάρκειας των μαθητών, στην αυτοαντίληψη, την αυτοπεποίθηση και την ποιοτική 

επικοινωνία.  

 Στον τομέα της ειδικής αγωγής το συγγραφικό ενδιαφέρον έχει εστιάσει σε μεγάλο 

βαθμό στην αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών με αναπηρίες και την ανάπτυξη 

κατάλληλων προγραμμάτων που σχετίζονται με την κατανόηση των ποιοτικών και 

των ποσοτικών διαφορών των παιδιών αυτής της κατηγορίας. Στην παρούσα έρευνα 

το ενδιαφέρον εστιάζεται στα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και 

βοηθά στην κατανόηση των διαστάσεων της συναισθηματικής τους ανάπτυξης και 

προσαρμογής, ώστε να προσφέρει ένα στέρεο επιστημονικό έδαφος για την 
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υποστήριξη της σχολικής αλλά και γενικότερα κοινωνικής ένταξης των παιδιών με 

ΔΑΦ.  

 Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, γίνεται αναφορά στα στάδια 

συναισθηματικής ανάπτυξης, στη συναισθηματική νοημοσύνη, την αυτοεκτίμηση και 

την αυτοαντίληψη, τα χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος και τ ις 

δυνατότητες και αδυναμίες του πληθυσμού με ΔΑΦ στον τομέα της έκφρασης και 

αναγνώρισης συναισθημάτων καθώς και των επιπέδων αυτοαντίληψής τους. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη και τη 

συσχέτισής με την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης. Τέλος, η ανασκόπηση 

των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων που παρουσιάζεται από τη συγγραφέα, 

προσεγγίζεται κριτικά μέσα από τις σύγχρονες θεωρίες, όπως για παράδειγμα η 

θεωρία του νου, προσπαθώντας να αναδειχθούν δρόμοι μέσα από τους οποίους 

μπορούν οι περιορισμοί των παιδιών με ΔΑΦ να επηρεάζουν την αναγνώριση και τη 

διαχείριση των συναισθημάτων αλλά και γενικά την κοινωνική τους κατανόηση και 

συμπεριφορά. 

 Το δεύτερο μέρος εστιάζει στη διεξαγωγή της έρευνας όπου παρουσιάζεται 

πρόγραμμα αξιολόγησης και παρέμβασης για την ανάπτυξη συναισθηματικής 

νοημοσύνης και την αύξηση των επιπέδων αυτοαντίληψης παιδιών με ΔΑΦ, το οποίο 

κατασκευάστηκε από τη γράφουσα. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να 

προσδιοριστούν οι τυχόν ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές που θα προκύψουν στα 

επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοεκτίμησης του δείγματος, πριν και 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, προτείνονται βελτιώσεις και 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και προγράμματα ανάπτυξης συναισθηματικής 

νοημοσύνης παιδιών με ΔΑΦ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΝΑΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 

1.1. Η Ανάπτυξη των Συναισθημάτων 

     Τα συναισθήματα δεν έχουν παρθενογένεση, δεν εμφανίζονται δηλαδή από το 

μηδέν. Προκύπτουν μέσα από συνεχής διαβαθμίσεις διέγερσης και διαφοροποίησης 

των προσυναισθηματικών αντιδράσεων. Η συναισθηματική ανάπτυξη είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την κοινωνική και όλες οι εκφάνσεις της είναι φανερές στις 

κοινωνικές σχέσεις (Ekman, 2016· Hyson, 2004). Τα πρώτα στάδια της ζωής ενός 

ατόμου είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη των συναισθημάτων. Ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος σε αυτή τη φάση είναι ευμετάβλητος και οι εμπειρίες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διάπλασή του. Σταδιακά το συγκινησιακό κύκλωμα του παιδιού 

διαμορφώνεται και αποκτούνται τα πιο σύνθετα συναισθηματικά εργαλεία 

(Κακαβούλης, 1997· Goleman, 1995· Gottman, 1997).  

     Σύμφωνα με τον Κακαβούλη (1997), τα  τέσσερα πρώτα συναισθήματα που 

παρουσιάζουν τα παιδιά είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός και ο φόβος και αργότερα 

εμφανίζονται η αηδία και η έκπληξη. Η χαρά είναι το συναίσθημα που εκδηλώνεται 

σε όλο το ηλικιακό φάσμα και ο θυμός εντοπίζεται από τη βρεφική κιόλας ηλικία. Η 

λύπη αρχίζει και εμφανίζεται ως αποτέλεσμα σωματικών συμπτωμάτων και ο φόβος 

εμφανίζεται στους πρώτους μήνες της ζωής κυρίως ως αντίδραση σε άγνωστα 

πρόσωπα.  

     Τα συναισθήματα διαφέρουν ως προς τρεις διαστάσεις την ένταση, την ποιότητα 

και την διάρκεια. Η ένταση αφορά το βαθμό που τα άτομα βιώνουν ένα συναίσθημα 
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είτε αυτό είναι πολύ δυνατό, μέτριο ή ελάχιστό, η ποιότητα αφορά το είδος της 

ψυχικής κατάστασης που δημιουργεί είτε θετική είτε αρνητική και η διάρκεια αφορά 

το χρόνο που διαρκεί (Κακαβούλης, 1997· Goleman, 1995· Gottman, 1997). Για την 

τελευταία διάσταση συγκεκριμένα αν ένα θετικό συναίσθημα κρατάει μεγάλο 

χρονικό διάστημα υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε αρνητική κατάληξη όπως 

πλήξη και κόπωση λόγω κορεσμού. Για τα αρνητικά συναισθήματα δεν ισχύει το ίδιο 

να οδηγήσει δηλαδή ένα αρνητικό συναίσθημα σε κάτι θετικό παρά μόνο να μειωθεί 

η έντασή του (Κακαβούλης, 1997).  

     Ο τρόπος αντιμετώπισης των γονέων έχει βαθιά επιρροή στη συναισθηματική 

ανάπτυξη του παιδιού. Ειδικότερα, οι γονείς οφείλουν να λειτουργούν ως πρότυπα με 

αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη ώστε το παιδί να επηρεάζεται ευεργετικά 

(Κακαβούλης, 1997). Η ύπαρξη ενός ευχάριστου οικογενειακού περιβάλλοντος και η 

συνεχείς και ομαλές σχέσεις με τη μητέρα παίζουν σημαντικό ρόλο για το παιδί.  

Αντίθετα, η παραμέληση και η κακομεταχείριση διαμορφώνει συναισθηματικά 

ασταθή παιδιά (Κακαβούλης, 1997· Goleman, 1995· Gottman, 1997).  

     Έρευνες έχουν δείξει ότι η συναισθηματική ανάπτυξη ακολουθεί, όπως και πολλές 

πτυχές της ψυχικής ζωής, μία πορεία από τη γενική κατάσταση στη βαθμιαία 

διαφοροποίηση (Κακαβούλης, 1997). Τα βρέφη παρουσιάζουν αντιδράσεις που 

μοιάζουν με διέγερση ή ηρεμία μέσω της συνεχούς παροχής ερεθισμάτων. Σε αυτό το 

στάδιο παρουσιάζεται το κοινωνικό χαμόγελο το οποίο θεωρείται θεμέλιος λίθος για 

την περεταίρω συναισθηματική ανάπτυξη και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Hyson, 

2004· Shaffer, 2008). Έρευνες έδειξαν ότι τα συναισθήματα χαρά, λύπη, ενδιαφέρον 

και φόβος εμφανίζονται περισσότερο σε σχέση με εκφράσεις θυμού, έκπληξης και 

αηδίας (Κακαβούλης, 1997).  
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     Στην ηλικία των έξι έως εννέα μηνών το βρέφος στρέφεται προς τον κοινωνικό 

περίγυρο και κυρίως φυσικά στους γονείς αναζητώντας την αποθάρρυνση ή την 

ενθάρρυνση για συγκεκριμένες πράξεις ενισχύοντας την κοινωνική αφύπνιση. Τότε 

είναι που οι αντιδράσεις εκδηλώνονται μέσω εκφράσεων προσώπου (Goleman, 1995· 

Shaffer, 2008). Στον δωδέκατο μήνα το παιδί αρχίζει και αντιλαμβάνεται τα 

συναισθήματα των άλλων ενώ στο δεύτερο έτος αντιλαμβάνεται τους κοινωνικούς 

κανόνες και τις νόρμες. Στα επόμενα χρόνια ξεκινά το φανταστικό παιχνίδι και η 

ανάγκη για αλληλεπίδραση με τους άλλους όπου τα συναισθήματα που προβάλλονται 

σχετίζονται με την ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό και ανταπόκριση στα 

συναισθήματα των άλλων ανθρώπων (Κακαβούλης, 1997· Shaffer, 2008).  

     Κατά τη μετάβαση από τη νηπιακή στην παιδική ηλικία συντελούνται κάποιες 

αλλαγές στη συναισθηματική κατανόηση των παιδιών. Αυτές περιλαμβάνουν την 

λεκτική και μη λεκτική αναγνώριση συναισθημάτων, τις αιτίες που προκαλούν 

συναισθήματα, τη συνειδητοποίηση των στρατηγικών ρύθμισης των συναισθημάτων 

και των κανόνων επίδειξής τους καθώς και την κατανόηση σύνθετων συναισθημάτων 

που σχετίζονται με την αυτοσυνειδησία όπως είναι το συναίσθημα της ενοχής 

(Κακαβούλης, 1997· Denham, 1998· Hyson, 2004· Goleman, 1995· Gottman, 1997).  

     Αναφορικά με την αυτορρύθμιση των συναισθημάτων τα παιδιά από τη βρεφική 

ηλικία μπορούν να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους ως ένα βαθμό. Ηρεμούν μόνα 

τους πιπιλώντας το δάχτυλό τους, μία πιπίλα ή την άκρη της κουβέρτας τους (Cole & 

Cole, 2002). Στην ηλικία των δύο έως έξι ετών τα παιδιά συνεχίζουν να 

χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές και να αναπτύσσουν καινούργιες οι οποίες τα 

βοηθούν στον έλεγχο των συναισθημάτων τους. Αποφεύγουν ή περιορίζουν τις 

συναισθηματικά φορτισμένες πληροφορίες και καταστάσεις κλείνοντας τα μάτια 
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στρέφοντας το κεφάλι ή σκεπάζοντας τα αυτιά με τα χέρια τους. Χρησιμοποιούν τη 

βρεφική τους γλώσσα και τις γνωστικές τους δεξιότητες για να μπορέσουν να 

επανερμηνεύσουν τα γεγονότα, ώστε να δημιουργηθεί μια πιο αποδεκτή εκδοχή του 

τι συμβαίνει, για να καθησυχάσουν το εαυτό τους  και να του δώσουν θάρρος (Cole 

& Cole, 2002). Σε αυτήν την ηλικία μέχρι και πέντε ετών τα παιδιά είναι πλέον και σε 

θέση να αποσπούν τον εαυτό τους από τον πειρασμό. Οι Supplee, Skuban, 

Trentacosta, Shaw και Stoltz (2012), παρατήρησαν παιδιά τριών έως πέντε ετών στα 

οποία παρουσιάστηκε ένα παιχνίδι και τους δόθηκε η εντολή να μην παίξουν με αυτό. 

Μία από τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν τα παιδιά ήταν να 

αποπροσανατολίσουν την προσοχή τους μακριά από το αντικείμενο του πειρασμού, 

παίζοντας με άλλα παιχνίδια που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.   

     Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν δύο ξεχωριστά δεδομένα ως προς την 

ανάπτυξη και τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Κάθε πλευρά της συναισθηματικής 

ανάπτυξης περνάει από διάφορα στάδια και η ίδια η συναισθηματική ανάπτυξη και η 

κοινωνική ανάπτυξη όπως και η γνωστική ανάπτυξη συνδέονται στενά. Τα 

συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά περιλαμβάνουν πάντα μια γνωστική εκτίμηση 

της τρέχουσας συμπεριφοράς που κατευθύνεται σε έναν στόχο. Η νόηση και το 

συναίσθημα είναι στενά αλληλένδετες διεργασίες καθώς τα συναισθήματα 

διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε και τα γνωστικά μας 

σχήματα διαμορφώνουν τα συναισθήματα που βιώνουμε (Cole & Cole, 2002).  

 Καταλήγοντας ο Κακαβούλης (1997), προτείνει κάποιες βασικές αρχές αναφορικά 

με τη συναισθηματική ανάπτυξη οι οποίες είναι:  
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1) Συναισθήματα όπως ο φόβος, η έκπληξη και η χαρά υπάρχουν από τη γέννηση του 

ανθρώπου μέχρι το θάνατό του και καθένα από αυτά διαφοροποιείται με την ηλικία 

διατηρώντας τον τόνο, την έκφραση και το σκοπό του.  

2) Καθώς το άτομο μεγαλώνει οι συναισθηματικές αντιδράσεις ποικίλουν ανάλογα με 

τις συνθήκες. 

3) Με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της γνωστικής λειτουργίας αρχίζουν και γίνονται 

εμφανή πιο σύνθετα συναισθήματα όπως η ενοχή, η ντροπή, η ζήλια και η λύπη. 

4) Η σχέση ανάμεσα στην εμπειρία του συναισθήματος και της έκφρασής του 

μεταβάλλεται καθώς το άτομο αναπτύσσεται. 

5) Η εξέλιξη της κινητικής και γνωστικής λειτουργίας επηρεάζει την αντίληψη ενός 

συναισθηματικού ερεθίσματος. 

6) Τα συναισθήματα γίνονται σταδιακά αποδεκτές κοινωνικές συμπεριφορές.  

7) Η αποδοχή των συναισθημάτων των άλλων μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης.  

 

1.1.1 Θεωρίες Συναισθηματικής Ανάπτυξης 

     Κατά τη διάρκεια των χρόνων διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες αναφορικά με την 

ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας η οποία έχει άμεση σύνδεση με όλους 

τους τομείς της ψυχικής και συναισθηματικής ανάπτυξης. Παρακάτω ακολουθεί 

παράθεση των κυριότερων θεωριών και θέσεων που έχουν προταθεί στα πλαίσια της 

αναπτυξιακής ψυχολογίας προκειμένου να κατανοηθεί το φαινόμενο της 

συναισθηματικής ανάπτυξης.  
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 Η Θεωρία της Συμπεριφοράς έχει ως κύριο εκφραστή της τον Αμερικανό 

ψυχολόγο Watson σύμφωνα με τον οποίο η ανάπτυξη του ατόμου είναι σε πολύ 

μεγάλο βαθμό προϊόν της ανατροφής και της μάθησης. Οι συνήθειες συμβάλουν 

απόλυτα στην ανθρώπινη ανάπτυξη, κατ’ επέκταση και των συναισθημάτων, με τη 

συμβολή των έμφυτων παραγόντων να είναι ελάχιστη (Κακαβούλης, 1997).  Όλα τα 

συναισθήματα εκτός από την αγάπη, το φόβο και το θυμό, είναι αποτέλεσμα της 

επίδρασης των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος (Feldman, 2009).  

 O Freud ήταν αυτός που με τις απόψεις του για τη συναισθηματική ανάπτυξη 

επηρέασε το χώρο της ψυχανάλυσης. Σύμφωνα λοιπόν με τη Ψυχαναλυτική Θεωρία 

του Freud η αναγωγή όλων των συναισθημάτων γίνεται στην ικανοποίηση 

βιολογικών αναγκών του ατόμου. Το νεογέννητο βρέφος δεν έχει συναισθήματα. Τα 

πρώτα συναισθήματα παρουσιάζονται μετά το δεύτερο τρίτο μήνα με κύρια αυτά της 

λύπης, του θυμού και της έκπληξης. Αργότερα εμφανίζονται η υπερηφάνεια, η 

ντροπή και η ενοχή. Οι πρώτοι μήνες ζωής είναι πολύ καθοριστικοί για να εδραιωθεί 

το συναίσθημα της αγάπης ανάμεσα στο βρέφος και τη μητέρα κάτι το οποίο έχει 

αντανάκλαση στις μετέπειτα κοινωνικές σχέσεις του παιδιού. (Κακαβούλης, 1997· 

Feldman, 2009). Η προσωπικότητα ως σύνολο αποτελείται σύμφωνα με τον Freud 

από τρία στοιχεία. Το Εκείνο που περιλαμβάνει τις βιολογικές ορμές, το Εγώ που 

περιλαμβάνει τις ψυχικές λειτουργίες με τις οποίες αντιλαμβάνεται το άτομο την 

πραγματικότητα και το Υπερεγώ που περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθμίζουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι συγκρούσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων και οι 

μηχανισμοί άμυνας που προσπαθούν να τα ισορροπήσουν μπορεί να αποτελέσουν 

ανασταλτικούς παράγοντες στην συναισθηματική ανάπτυξη και ωρίμανση του 

ατόμου (Κακαβούλης, 1997).  
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     Ο Jung ήταν μαθητής του Freud και ανέπτυξε την Αναλυτική Ψυχολογία. Με 

βάση το προσωπικό και κοινωνικό ασυνείδητο ο Jung διακρίνει τον εσωστρεφή 

συναισθηματικό τύπο και τον εξωστρεφή συναισθηματικό τύπο. Ο πρώτος βιώνει 

έντονα συναισθήματα τα οποία δεν εκδηλώνει ενώ ο δεύτερος βιώνει επίσης έντονα 

συναισθήματα τα οποία εκδηλώνει άμεσα στους άλλους (Hyson, 2004· Shaffer, 

2008).  

     Ο επίσης μαθητής του Freud o Adler διαμόρφωσε την Ατομική Ψυχολογία 

σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ως κίνητρο την κοινωνική 

αναγνώριση. Όταν το άτομο ικανοποιεί αυτή την ορμή αναπτύσσει θετικό 

αυτοσυναίσθημα και όταν δεν την ικανοποιεί αναπτύσσεται το συναίσθημα της 

μειονεξίας (Hyson, 2004· Shaffer, 2008).  

     Η Βιοκοινωνική Θεωρία του Erikson υποστηρίζει ότι η  προσωπικότητα 

διαμορφώνεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής και συνεχίζεται να εξελίσσεται σε όλη 

τη διάρκειά της. Σε κάθε φάση υπάρχουν διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες που 

κλίνονται να ικανοποιηθούν οι κρίσεις που εκδηλώνονται σε κάθε φάση μπορούν να 

συμβάλλουν στη δόμηση βασικών συναισθημάτων όπως η εμπιστοσύνη και η 

αυτονομία (Κακαβούλης, 1997· Hyson, 2004· Shaffer, 2008).  

      Τέλος, η Γενετική-Γνωστική Θεωρία του Piaget υποστηρίζει ότι η 

συναισθηματική λειτουργία του ατόμου συνδέεται άμεσα με την γνωστική ανάπτυξη. 

Ο ρόλος των συναισθημάτων είναι να επιβραδύνουν ή να επιταχύνουν την γνωστική 

ανάπτυξη και την συμπεριφορά. Οι δύο πλευρές η συναισθηματική και η γνωστική 

συμμετέχουν εξίσου στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ατόμου (Hyson, 2004· 

Shaffer, 2008).  
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1.2    Συναισθηματική Νοημοσύνη.  

     Η συναισθηματική νοημοσύνη έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής σαν έννοια μετά την 

έκδοση του ομώνυμου βιβλίου του Goleman (1995) ο οποίος την ορίζει ως ένα ευρύ 

σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που βοηθούν το άτομο να αναγνωρίζει, να 

κατανοεί και να χρησιμοποιεί πληροφορίες συναισθηματικής φύσεως. Συγκεκριμένα 

είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να γνωρίζει πότε βιώνει ένα συναίσθημα, να 

μπορεί να το κατονομάσει και να το αναγνωρίσει αλλά και να είναι ευαίσθητος στην 

εκδήλωση των συναισθημάτων των συνανθρώπων του (Goleman, 1995). Η 

συναισθηματική νοημοσύνη καθορίζει τις δυνατότητες του ατόμου προκειμένου να 

μάθει τις δεξιότητες της αυτεπίγνωσης, τα κίνητρα συμπεριφοράς, την αυτορρύθμιση, 

την ενσυναίσθηση και την ικανότητα στις σχέσεις με τους άλλους. Οι ικανότητες 

αυτές σύμφωνα με τον Goleman (1995), διακρίνονται σε προσωπικές και κοινωνικές. 

Οι προσωπικές  περιλαμβάνουν τη γνώση για την εσωτερική κατάσταση του ατόμου 

και των προτιμήσεών του και οι κοινωνικές την ικανότητα διαχείρισης της 

εσωτερικής κατάστασης και των παρορμήσεων.  

     Η συναισθηματική νοημοσύνη για να μπορέσει να εδραιωθεί από τα πρώτα χρόνια 

της ζωής, είναι απαραίτητο να την κατέχουν και οι γονείς και τα παιδιά. Οι γονείς από 

τη μεριά τους πρέπει να κατανοούν τα συναισθήματα των παιδιών τους, να έχουν 

δηλαδή ενσυναίσθηση και τα παιδιά οφείλουν να ελέγχουν τις παρορμήσεις και να 

αντιλαμβάνονται τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων γύρω τους (Goleman, 1995· 

Gottman, 2000). Γενικά, η συναισθηματική νοημοσύνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από το οικογενειακό περιβάλλον σχετίζεται όμως  και με την ιδιοσυγκρασία του ίδιου 

του παιδιού (Goleman, 1995· Gottman, 1997).  
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 Η διαμόρφωσή  όμως της συναισθηματικής νοημοσύνης σαν επιστημονική έννοια 

είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα. Ο Thorndike το 1920 την όρισε ως την 

ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να καταλαβαίνει τα υποκείμενα και να χειρίζεται με 

σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις (Feldman, 2009). Ο Gardner το 1983 διατύπωσε τη 

θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος 

διαθέτει περίπου εννέα ικανότητες νοημοσύνες μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και 

η συναισθηματική. Όλοι διακρινόμαστε από έναν μοναδικό συνδυασμό ικανοτήτων 

νοημοσυνών που μας κάνει ξεχωριστούς (Θεοδοσάκης, 2011). Επιπλέον, οι Mayer 

και Salovey το 1993 διατύπωσαν την συναισθηματική νοημοσύνη ως μια μορφή 

κοινωνικής ευφυΐας στην οποία περιλαμβάνεται η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί 

τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων, να διακρίνει τα συναισθήματα μεταξύ 

τους και να τα χρησιμοποιεί ανάλογα στις σκέψεις και τις πράξεις του (Feldman, 

2009· Θεοδοσάκης, 2011· Πλατσίδου, 2010). Σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι είχαν 

την αίσθηση της διαφορετικότητας των συναισθημάτων, των προβλημάτων και της 

λύσης τους, καθώς και το διαφορετικό χειρισμό που απαιτούσε κάθε περίσταση 

(Feldman, 2009· Θεοδοσάκης, 2011).  

 Ο δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ένας αριθμός που δείχνει την 

ικανότητα που έχει κάποιος να χρησιμοποιεί τα συναισθήματα και τις γνωστικές του 

ικανότητες σωστά στην καθημερινή του ζωή (Θεοδοσάκης, 2011). Σε αντίθεση με το 

δείκτη νοημοσύνης που ένα μεγάλο μέρος προικοδοτείται με τη γέννηση, ο δείκτης 

συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να ενδυναμωθεί μέσω μάθησης σε όλες τις 

ηλικίες (Goleman, 1995). Ο υψηλός δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης οδηγεί σε 

αυτό που ονομάζει ο Goleman συναισθηματική επάρκεια. Ο όρος αυτός δηλώνει την 

ικανότητα του ατόμου να εκφράζει τα συναισθήματά του αποτελεσματικά κατά την 
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αλληλεπίδρασή του με τους άλλους (Goleman, 1995· Πλατσίδου, 2010· Πλωμαρίτου, 

2013). Προκειμένου να αποκτηθεί η συναισθηματική επάρκεια χρειάζεται να 

κατακτηθούν συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η κοινωνική επίγνωση και η 

διαχείριση σχέσεων, μέσω κατάλληλης συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης  

(Goleman, 1997· Πλατσίδου, 2010). Σύμφωνα με έρευνες του Gottman (2000), τα 

παιδιά των οποίων οι γονείς εφαρμόζουν συναισθηματική αγωγή έχουν καλύτερη 

υγεία και επιτυγχάνουν υψηλότερες σχολικές επιδόσεις από τα παιδιά των οποίων οι 

γονείς δεν εφαρμόζουν τέτοιου είδους αγωγή.  

 Τα προγράμματα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης βρίσκουν εφαρμογή 

στον εργασιακό χώρο και στην εκπαίδευση (Goleman, 1997· Πλατσίδου, 2010).  

     Αναφορικά με την εργασία ο υψηλός δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης 

συνδέεται με σωστές επιλογές καριέρας και επαγγελματική επιτυχία. Επιπλέον, τα 

ανάλογα προγράμματα στον εργασιακό χώρο απευθύνονται σε επαγγελματίες και 

στελέχη επιχειρήσεων και απώτερος στόχος τους είναι μέσω της αύξησης της 

ενσυναίσθησης, της αναγνώρισης των συναισθημάτων και γενικότερα της αύξησης 

της συναισθηματικής νοημοσύνης, να αυξηθεί η παραγωγή, το κέρδος των 

επιχειρήσεων και να αυξηθεί η εμβέλεια της επιχείρησης (Πλατσίδου, 2010).  

 Στην εκπαίδευση τα προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να 

εφαρμοστούν από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό εφόσον διαθέτει την κατάλληλη 

επιμόρφωση. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις 

κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στην 

ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και στις σχέσεις τους με τους άλλους (Θεοδοσάκης, 

2011· Goleman, 1995). Συγκεκριμένα, στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

προωθείται η συναισθηματική αγωγή προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση για τον 
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εαυτό μας και τους άλλους ώστε να χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο για την 

επίλυση προβλημάτων (Goleman, 1995· Gottman, 1997). Γενικότερα, η 

συναισθηματική αγωγή προετοιμάζει τους μαθητές να είναι περισσότερο ανθεκτικοί 

στην διαφορετικότητα, να δέχονται τον αμοιβαίο σεβασμό και να δείχνουν 

κατανόηση απέναντι στον συνάνθρωπο. Όλα αυτά ενισχύουν με τη σειρά τους 

συναισθήματα αυτάρκειας και υψηλής αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης στα παιδιά 

τα οποία νιώθοντας δυνατά και χαρούμενα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές 

τους και να δημιουργήσουν (Θεοδοσάκης, 2011).  

 Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης για τα 

ελληνικά δεδομένα είναι Το Πρόγραμμα Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της 

Μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο το οποίο σχεδιάστηκε 

από τη Χρυσή Χατζηχρήστου και την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Έρευνας και 

Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Χατζηχρήστου, 2004). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται είτε 

από σχολικούς ψυχολόγους είτε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και απευθύνεται 

σε όλους τους μαθητές. Στόχος του προγράμματος είναι «η πρωτογενής πρόληψη για 

την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος και στη 

διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής των 

ιδιαιτεροτήτων μέσα στη σχολική τάξη, μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων σε θέματα 

επικοινωνίας, διαπολιτισμικής κατανόησης και συνεργασίας» (Πλατσίδου, 2010, σελ. 

205). Το πρόγραμμα αποδείχτηκε επιτυχημένο ύστερα από την εφαρμογή του σε 

σχολεία της Κύπρου (Πλατσίδου, 2010).  

 Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που αποτέλεσαν αξιόλογη προσπάθεια δεν ήταν 

όμως αρκετή για να προκύψουν σαφή αποτελέσματα για τη συναισθηματική 
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νοημοσύνη μέσα από την εφαρμογή και την κριτική τους. Το ίδιο ισχύει και για τα 

αντίστοιχα προγράμματα στον εργασιακό χώρο. Είναι επομένως σημαντικό σύμφωνα 

με την Πλατσίδου (2010), κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων να ακολουθούνται 

βασικές αρχές και να υπολογίζονται οι κοινωνικο-πολιτισμικές και αναπτυξιακές 

συνθήκες του πλαισίου στο οποίο εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Κάτι επίσης πολύ 

βασικό είναι να γνωρίζουμε τα στάδια συναισθηματικής ανάπτυξης και να 

λαμβάνουμε υπόψη την ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου καθώς και την ικανότητά 

του για αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων (Κακαβούλης, 1997· Πλατσίδου, 

2010).  

 

1.3 Αυτοεκτίμηση και Αυτοαντίληψη: η συσχέτισή τους με τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 

     Στη μελέτη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης πολύ συχνά περιλαμβάνεται και η 

μελέτη μιας ομάδας εννοιών η οποία είναι αυτή της αυτοαντίληψης και 

αυτοεκτίμησης. Οι δύο έννοιες αποτελούν  βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας 

αλλά και αναπόσπαστα κομμάτια της έννοιας του εαυτού (Πλατσίδου, 2010). 

Σύμφωνα με τον Burns (1982), ο εαυτός περιλαμβάνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

και συναισθημάτων τα οποία αξιολογούνται υποκειμενικά και έτσι το κάθε άτομο 

ανάλογα με τα γνωστικά σχήματα αντιλήψεων που έχει για το ίδιο αντιδρά στα 

διάφορα γεγονότα της ζωής. Παράλληλα η έννοια του εαυτού βοηθά το άτομα να 

διατηρεί εσωτερική συνοχή, να ερμηνεύει τις διάφορες εμπειρίες και να δημιουργεί 

προσδοκίες. Η έννοια της αυτοαντίληψης λοιπόν αναφέρεται στο σύνολο των 

αντιλήψεων και πεποιθήσεων που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του, στο γνωστικό 

κομμάτι του εαυτού και η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στις αντιλήψεις που έχει κάποιος 
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για την αξία του ως άτομο, στη συναισθηματική πλευρά του εαυτού (Burns, 1982· 

Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

     Πιο συγκεκριμένα, η αυτοαντίληψη σχετίζεται με την εικόνα που έχει το άτομο για 

τον εαυτό του σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι άλλοι  για αυτό. Αποτελεί βασικό 

στοιχείο του φαινομενολογικού πεδίου του εαυτού και διαμορφώνεται κατά την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Γενικά, η 

αυτοαντίληψη αναφέρεται στην ολότητα ενός συστήματος που απαρτίζεται από τα 

πιστεύω, τα ιδανικά, τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός ατόμου και τα οποία 

θεωρεί πως είναι βασικά για την ύπαρξή του (Burns, 1982· Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

     Η αυτοεκτίμηση ως ψυχολογική έννοια περικλείει μια ερευνητική αντίφαση. Ενώ 

έχει μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλη, εξακολουθεί να διατηρεί το δημοφιλή της 

χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά παραμένει πολύ δύσκολα προσδιορίσιμη και πολύσημη. 

Συγκεκριμένα, μέχρι τις προηγούμενες δεκαετίες οι δυσκολίες εντοπίζονταν και στον 

ορισμό και στη μέτρησή της (Coopersmith, 1981· Rosenberg, 1979). Γενικά, η 

αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη θετική ή αρνητική στάση του ατόμου απέναντι στον 

εαυτό του και ταυτόχρονα εκφράζει την απόσταση ανάμεσα στον «πραγματικό 

εαυτό» και τον «ιδανικό εαυτό» (Μακρή – Μπότσαρη, 2001· Παπάνης, 2004· 

Πρεκατέ, 2013).   

     Η διαμόρφωση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης ξεκινά από τους 

πρώτους μήνες της ζωής. Καθώς τα άτομα μεγαλώνουν παρατηρούν μέσα από τις 

συναναστροφές τους τις δυνατότητες τις δικιές τους αλλά και των άλλων  και 

κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ τους διαμορφώνεται η άποψη για τον εαυτό. Το νήπιο 

αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και κρατώντας στη 

μνήμη του εμπειρίας αποκτά την αίσθηση της υπαρξιακής του ταυτότητας (Μακρή – 
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Μπότσαρη, 2001). Σύμφωνα με το γνωσιακό ερμηνευτικό μοντέλο οι εμπειρίες του 

περιβάλλοντος αξιολογούνται πρώτα γνωστικά στον εγκέφαλο και κατόπιν 

προκαλούνται τα ανάλογα συναισθήματα (Crocker & Wolfe, 2001). Επομένως, αν 

κάποιος πιστεύει ότι είναι δημοφιλής, ευφυής και ελκυστικός, τότε έχει υψηλή 

αυτοεκτίμηση. Αν τα λογικά του συμπεράσματα καταλήγουν στο αντίθετο, τότε έχει 

χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το γνωσιακό μοντέλο εν κατακλείδι υποστηρίζει ότι οι 

διαφορές στην αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση μεταξύ των ανθρώπων 

οφείλονται στις διαφορετικές αυτοαξιολογήσεις στους επιμέρους τομείς,  οι οποίες 

βασίζονται στην κοινωνική σύγκριση (Crocker & Wolfe, 2001).  

     Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση θετική ή 

αρνητική, δεν είναι έμφυτη στο άτομο, αλλά είναι αποτέλεσμα της ποιότητας των 

εμπειριών και της αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον, ψυχολογικό και κοινωνικό. 

Είναι προφανές πως βασική προϋπόθεση της ανάπτυξής της είναι η επίγνωση από 

μέρους του ατόμου της ταυτότητάς του, του εαυτού του,  τον οποίο ακολούθως 

αξιολογεί (Μακρή – Μπότσαρη, 2001· Παπάνης, 2004). Όπως γίνεται αντιληπτό οι 

δύο έννοιες αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και η 

διαμόρφωση της μίας οδηγεί στη διαμόρφωση της άλλης. Έτσι μία θετική 

αυτοαντίληψη συνεπάγεται υψηλή αυτοεκτίμηση (Crocker & Wolfe, 2001).   

     Οι δύο έννοιες συγκαταλέγονται στις διαστάσεις που αποτελούν την 

συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα μικτά μοντέλα 

συναισθηματικής νοημοσύνης (Goleman, 1997). Δεν υπάρχουν όμως αρκετές μέχρι 

σήμερα έρευνες οι οποίες να δείχνουν ξεκάθαρα τη συσχέτιση της αυτοαντίληψης και 

της αυτοεκτίμησης με τη συναισθηματική νοημοσύνη (Πλατσίδου, 2010· 

Χατζηχρήστου, 2004). Γενικά, έχει βρεθεί ότι όσοι έχουν υψηλή συναισθηματική 
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νοημοσύνη φαίνεται να έχουν και καλύτερη αντίληψη των δυνατοτήτων τους διάθεση 

και κατ΄ επέκταση υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, ανεξάρτητα από την εύνοια 

των εξωτερικών συνθηκών (Πλατσίδου, 2010). Οι σχέσεις Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και αυτοαντίληψης δεν έχουν ερευνηθεί. Αντίθετα, έχουν γίνει λίγες 

προσπάθειες για τη διερεύνηση της σχέσης Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

αυτοεκτίμησης. Η υψηλή αυτοεκτίμηση έχει βρεθεί ότι έχει θετική συσχέτιση με την 

ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, την επίδοση σε ακαδημαϊκό και εργασιακό 

επίπεδο, την ικανότητα ηγεσίας, την ψυχική υγεία και την ικανοποίηση από τη ζωή 

(Μακρή – Μπότσαρη, 2001).  Αντίθετα, η χαμηλή αυτοεκτίμηση σχετίζεται με 

αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά, με διαταραχές πρόσληψης τροφής και 

κατάθλιψη (Μακρή – Μπότσαρη, 2001).   

     Ως ένα γενικό συμπέρασμα μπορεί να ειπωθεί ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση προάγει 

ενθαρρυντικά συναισθήματα. Δεν υπάρχουν όμως έρευνες που να δείχνουν ότι τα 

προγράμματα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης  προκαλούν άμεσα θετικά αποτελέσματα 

(Πλατσίδου, 2010). Το ίδιο βέβαια μπορεί να ειπωθεί και για τα προγράμματα 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Οι δύο έννοιες αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση 

έχουν αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη του εαυτού, την επίτευξη στόχων 

και την βελτίωση και εδραίωση ποιοτικών κοινωνικών σχέσεων. Χρειάζεται όμως 

περισσότερη μελέτη ανάμεσα στη συσχέτιση με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και 

στη συμβολή τους στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς.  

 

1.4 ΔΑΦ: Ορισμός, Αίτια-Επιδημιολογία, Διάγνωση.  

     Ο αυτισμός ή η αυτιστική διαταραχή είναι μια από τις σοβαρές αναπηρίες που 

εντάσσονται στο φάσμα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (DSM - IV - TR,  
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2000). Αριθμεί περίπου εβδομήντα χρόνια επίσημης επιστημονικής ζωής από το 1943 

όταν ο Kanner (1943), αναγνώρισε και παρουσίασε έντεκα περιπτώσεις παιδιών με 

αυτισμό. Τα νέα διαγνωστικά κριτήρια του DSM - 5 (2013), μιλούν πλέον για 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αντί του όρου Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές. Αυτή η αλλαγή θεωρήθηκε πολύ βοηθητική καθώς υπήρξε μια 

ουσιαστική αποσαφήνιση στη γλώσσα των ειδικών καθότι άρχισαν να μιλούν 

ξεκάθαρα και όχι αόριστα για την πάθηση, τις αιτίες και τις παρεμβάσεις για τα οποία 

οι γονείς χρειάζονταν συνεχώς εξηγήσεις και πληροφορίες (McPartland, Reichow & 

Volkmar, 2012). Το καινούργιο διαγνωστικό εργαλείο μιλάει για επίμονα ελλείμματα 

στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων 

τοποθετώντας τις δυσκολίες σε όρους όπως κοινωνική συναισθηματική 

αμοιβαιότητα, συμπεριφορές μη λεκτικής επικοινωνίας στην προσπάθεια για 

κοινωνική αλληλεπίδραση, προσπάθεια για ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση των 

σχέσεων. Επιπλέον, αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενες περιορισμένες συμπεριφορές 

χρησιμοποιώντας όρους όπως στερεότυπη ή επαναλαμβανόμενη κίνηση, χρήση 

αντικειμένων ή ομιλίας, επιμονή στη ντροπαλότητα, ανέλικτη τήρηση ρουτινών, 

τελετουργικές συνήθειες, αναστάτωση στις αλλαγές και τις μεταβάσεις, ακαμψία 

σκέψης, περιορισμένα και απόλυτα δομημένα εντονότατα ενδιαφέροντα, δυσκολίες 

στην αισθητηριακή επεξεργασία, υπέρ ή υπό-διέγερση από αισθητηριακά 

εισερχόμενα, ασυνήθιστο ενδιαφέρον σε αισθητηριακές διαστάσεις του 

περιβάλλοντος (McPartland, Reichow & Volkmar, 2012).  

     Μία επιπλέον και πολύ σημαντική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο 

διαγνωστικά εργαλεία είναι ο διαχωρισμός του αυτιστικού φάσματος σε τρεις 

κατηγορίες βαρύτητας με βάση το επίπεδο λειτουργικότητας. Στην ουσία οι 

διαγνώσεις «Αυτιστική Διαταραχή», «Σύνδρομο Asperger» και «Διάχυτη 



27 

 

Αναπτυξιακή Διαταραχή μη αλλιώς προσδιοριζόμενη» μεταβιβάζονται στην 

διάγνωση «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος», απλά αυτή η διαταραχή χωρίζεται πια 

ανάλογα με την βαρύτητα των συμπτωμάτων στο:  

1) Επίπεδο 3 – «Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης» (σοβαρές 

δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την ευελιξία), 

2)  Επίπεδο 2 –  «Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» (αξιοσημείωτες 

δυσκολίες) και 

3)  Επίπεδο 1 – «Ανάγκη υποστήριξης» (δυσκολίες στα παραπάνω).  

(McPartland, Reichow & Volkmar, 2012).  

     Έτσι λοιπόν τα ονόματα δίνουν τη θέση τους στα επίπεδα, τοποθετούμενα όλα 

κάτω από την «ομπρέλα» της ΔΑΦ και στην ουσία ελέγχεται η λειτουργικότητα αντί 

για τα ονόματα (McPartland, Reichow & Volkmar, 2012). 

     Η ΔΑΦ μπορεί να συνυπάρχει με διάφορα γνωστά νοσήματα και ιατρικές 

καταστάσεις. Περιλαμβάνονται γενετικά νοσήματα, με κυριότερα την ηβώδη 

σκλήρυνση και την νευροινωμάτωση. Επίσης, διαταραχές του μεταβολισμού που 

κληρονομούνται, με κυριότερη την φαινυλκετονουρία. Μπορεί να συνυπάρχει επίσης 

με υποθυρεοειδισμό καθώς και με δομικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου, όπως με 

υδροκέφαλο (Benaron, 2009· Wing & Potter, 2002).  

     Χρωμοσωμικές ανωμαλίες έχουν επίσης ανιχνευθεί σε μερικά άτομα και η 

κυριότερη συσχέτιση εδώ έχει γίνει με το εύθραυστο-Χ (fragile-X), το οποίο 

ανιχνεύεται σ’ ένα ποσοστό τρία με πέντε τις εκατό των περιπτώσεων ΔΑΦ. 

Συσχετίσεις υπάρχουν με ορισμένες συγγενείς λοιμώξεις που μπορεί να συμβούν 

κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης (Benaron, 2009· Wing & Potter, 2002).  
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     Ισχυρά υποδεικνύει την βιολογική βάση το καλά διαπιστωμένο γεγονός ότι τα 

παιδιά με ΔΑΦ σ’ ένα αρκετό ποσοστό εμφανίζουν στην πορεία και επιληπτικές 

κρίσεις, και μάλιστα όψιμα, γύρω στην εφηβεία ή και λίγο αργότερα. Το ποσοστό 

φτάνει περίπου στο τριάντα τις εκατό μέχρι την ηλικία των τριάντα ετών.  

Στην βιολογική βάση ασφαλώς συνυπολογίζονται, η συχνή συνύπαρξη με νοητική 

καθυστέρηση, οι ιδιάζουσες γνωστικές δυσκολίες και η διαφορά ως προς το φύλο 

(Γενά, 2002, Καλύβα, 2005). .  

     Σύμφωνα με διεθνή ερευνητικά δεδομένα οι ΔΑΦ εμφανίζονται  σε τριάντα με 

εξήντα άτομα ανά δέκα χιλιάδες. Συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία (Baird, 

Simonoff, Pickles, Chandler, Loucas, Meldrum & Charman, 2006· Nassar, Dixon, 

Bourke, Bower, Glasson, deKlerk & Leonard, 2009). Οι Wing και Potter (2002), 

προέβλεψαν ότι τα ποσοστά εμφάνισης ΔΑΦ αναμένεται να αυξηθούν εφόσον τα 

διαγνωστικά εργαλεία επιτρέπουν την κατανόηση της φύσης της διαταραχής και 

παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα αγόρια 

είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ΔΑΦ σε αναλογία 4 προς ένα κορίτσι. Η διαφορά 

μεταξύ των φύλων φαίνεται να μειώνεται όταν οι ΔΑΦ σχετίζονται με νοητική 

καθυστέρηση (Fombonne, 2003). Επιπλέον, τα αδέρφια παιδιών με ΔΑΦ μπορεί να 

εμφανίσουν επίσης ΔΑΦ σε ποσοστό τρία με εφτά τις εκατό. Συμφωνία για ΔΑΦ έχει 

βρεθεί μόνο στους μονοζυγοτικούς διδύμους ενώ μέλη διδύμων που δεν εμφανίζουν 

ΔΑΦ μπορεί να εμφανίσουν γνωστικού τύπου δυσκολίες κυρίως επιβράδυνση στην 

εμφάνιση λόγου ή μαθησιακές δυσκολίες (Fombonne, 2003). Ο Baird και συν. (2006) 

κατέγραψαν ότι η ΔΑΦ εκδηλώνεται ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό και 

ακαδημαϊκό επίπεδο των γονέων. Όμως οι Grether, Anderson, Croen, Smith 

Windham (2009), βρήκαν ότι η ηλικία των γονέων σχετίζεται με την εμφάνιση ΔΑΦ. 



29 

 

Συγκεκριμένα γυναίκες μεταξύ είκοσι και τριάντα εννέα ετών και άντρες μεταξύ 

είκοσι και πενήντα εννέα ετών έχουν μεγάλες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί με 

ΔΑΦ.   

     Η αρχική διάγνωση ΔΑΦ γίνεται σε παιδιά ηλικίας από δεκαοχτώ μηνών μέχρι 

τεσσάρων χρόνων. Η διάγνωση μπορεί να είναι διαταραχή επικοινωνίας ή διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος. Η τελική διάγνωση δίνεται μετά την ηλικία των πέντε και αφού 

το παιδί έχει ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα  (Benaron, 2009· Γενά, 2002· 

Καλύβα, 2005). Οι Baird, Cass και Slonims (2003), αναφέρουν ότι το εικοσιπέντε τις 

εκατό των παιδιών που παρουσιάζουν οπισθοδρόμηση της ανάπτυξης και κάποια 

αυτιστικά χαρακτηριστικά είναι μεταξύ δεκαπέντε και εικοσιένα μηνών όπως η 

κοινωνική απόσυρση και η απώλεια της βλεμματικής επαφής Ωστόσο, σύμφωνα με 

τη Γενά (2002), για αξιόπιστη αξιολόγηση η καλύτερη τεχνική είναι αυτή της 

παρατήρησης του ίδιου του παιδιού και της ενδελεχούς μελέτης του ιστορικού του με 

βάση τα λεγόμενα των γονέων.  

     Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων ξεκινά με τη λήψη ιστορικού από τους γονείς. 

Οι πληροφορίες που αντλούνται αφορούν την περίοδο της κύησης, τη γέννηση, 

ενδεχόμενες περιγεννετικές ανωμαλίες, το γενικότερο ιατρικό ιστορικό του παιδιού,  

το εκπαιδευτικό ιστορικό και την οικογενειακή κατάσταση (Γενά, 2002). Επίσης, 

στην κλινική αξιολόγηση εκτιμούνται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του παιδιού σε 

όλους τους τομείς, ο δείκτης νοημοσύνης και η προσαρμοστική του συμπεριφορά 

(Γενά, 2002· Baird, Cass & Slonims, 2004).  

     Τα πιο γνωστά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ΔΑΦ 

είναι η κλίμακα Modified Checklist for Autism in Toddlers Follow Up Interview (Μ-
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CHAT FUI) (Robins, Fein & Barton, 1999) και η κλίμακα Checklist Autism Rating 

Scale (CARS) (Schopler, Reichler & Rochen-Renner, 1988).  

1.5  Θεωρία του Νου. 

     Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η ΔΑΦ έχει οργανική προέλευση 

και επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος του εγκεφάλου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ελλείψεις στις γνωστικές λειτουργίες με αντίκτυπο στη συμπεριφορά. 

Σημαντικά τέτοια ελλείμματα παρουσιάζονται στην αδυναμία των ατόμων με ΔΑΦ 

να αναπτύξουν τη Θεωρία του Νου. 

     Η κατανόηση του νου αποτελεί αντικείμενο μελέτης των αναπτυξιακών 

ψυχολόγων τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλώνει την ικανότητα του ατόμου να αποδίδει 

στον εαυτό του και τους άλλους μια σειρά από νοητικές καταστάσεις (Brune, 2005· 

Montgomery, Stoesz & McCrimmon, 2012). Πρόκειται για εκείνες τις ικανότητες που 

μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον προσωπικό και κοινωνικό μας κόσμο, 

καθιστώντας μας ικανούς να προβλέπουμε μελλοντικές δράσεις, ερμηνεύοντας 

συμπεριφορές καταστάσεις του παρελθόντος και του παρόντος.  

     Επιπρόσθετα, η κατανόηση του νου αφορά στην αντίληψη, την επεξεργασία, την 

κατανόηση και την παραγωγή σκέψης σε ότι σχετίζεται με ερεθίσματα που 

προέρχονται και απευθύνονται στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Συνδέεται άμεσα με 

την κοινωνική συμπεριφορά και τον τρόπο που συνδιαλεγόμαστε με τους άλλους και 

είναι κατανοητό ότι η ενδεχόμενη αδυναμία σε αυτό το κομμάτι οδηγεί σε 

παρεξηγήσεις, παρερμηνείες και σε δυσκολίες επικοινωνίας (Brune, 2005· 

Montgomery, Stoesz & McCrimmon, 2012).  
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      Έρευνες έχουν αποδώσει σημαντική γνώση σχετικά με το πότε και πώς 

αναπτύσσεται η κατανόηση του νου. Τα μικρά παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής 

τους κατανοούν κάποιες νοητικές καταστάσεις όπως είναι η επιθυμία και η φαντασία 

και να τις συνδέουν με συγκεκριμένες ενέργειες και συναισθηματικές καταστάσεις 

(Phillips, Baron-Cohen & Rutter, 1998). Επιπλέον, ευρήματα συνδέουν το 

οικογενειακό περιβάλλον με τη θεωρία του νου. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος όπως το μέγεθος της οικογένειας, η επικοινωνία μεταξύ των μελών 

και η προσκόλληση του παιδιού στη μητέρα επηρεάζουν την ανάπτυξη της Θεωρίας 

του Νου (Carpendale & Lewis, 2004).  

     Οι δυσκολίες στην κατανόηση του νου συνεπάγονται προβλήματα στην κοινωνική 

συμπεριφορά. Τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα με ΔΑΦ δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι ο κόσμος 

του νου και ο κόσμος της πραγματικότητας διαφέρουν και δεν ταυτίζονται 

(Montgomery, Stoesz & McCrimmon, 2012· Phillips, Baron-Cohen & Rutter, 1998). 

Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα άτομα με ΔΑΦ αποτυγχάνουν σε πολύπλοκα έργα 

της κατανόησης του νου όταν συγκρίνονται με άλλα άτομα όπως αυτά με νοητική 

καθυστέρηση (Charman, Campbell & Edwards, 1998). Ο Baron-Cohen (1992), 

χαρακτήρισε αυτές τις ελλείψεις ως «νοητική τύφλωση» θέλοντας να 

συγκεκριμενοποιήσει την αδυναμία επεξεργασίας νοητικών καταστάσεων του εαυτού 

και του άλλου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόβλεψη της συμπεριφοράς 

και έτσι να πλήττονται οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ.  

     Το παραπάνω ερευνητικό συμπέρασμα σχετίζεται με την αναγνώριση 

συναισθημάτων. Συγκεκριμένα, οι Montgomery, Stoesz και Mc Crimmon (2012), 

ασχολήθηκαν με τη συνάφεια μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, Θεωρίας του 
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Νου και κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με Asperger και συμπέραναν ότι για να 

μπορεί κάποιος να αντιλαμβάνεται κοινωνικές καταστάσεις, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι οι υπόλοιποι έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις 

από τον ίδιο αλλά και να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου 

κάτι στο οποίο στην περίπτωση των παιδιών με  Asperger δεν ισχύει.  

      Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Θεωρία του Νου είναι ένα είδος κοινωνικής σκέψης 

και σχετίζεται με την κοινωνική συμπεριφορά και τη συναισθηματική νοημοσύνη, 

στην παρακάτω ενότητα ακολουθεί μία αναφορά στην αναγνώριση και έκφραση 

συναισθημάτων των παιδιών με ΔΑΦ στην οποία και εστιάζει η παρούσα έρευνα.  

 

1.6  Συναισθηματικές Δεξιότητες, Αυτοεκτίμηση και Αυτοαντίληψη παιδιών με ΔΑΦ      

     Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα των συναισθημάτων, πολλές μορφές 

συναισθηματικής διάκρισης και ανταπόκρισης μαθαίνονται από πολύ νωρίς στη ζωή. 

Βρέφη μικρότερα έως δύο ετών  είναι ικανά να διακρίνουν ανάμεσα σε ευτυχισμένα 

και λυπημένα πρόσωπα και να ανταποκριθούν με χαρά σε ένα ευτυχισμένο και με 

λύπη σε ένα λυπημένο ή θυμωμένο πρόσωπο αντίστοιχα (Izard & Abe, 2004). 

Επίσης, παιδιά ηλικίας ενός έως τριών ετών είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα 

συναισθήματα των άλλων ως οδηγό της δικής τους συμπεριφοράς. Οι Mumme και 

Fernald (2003), βρήκαν ότι εάν οι ηθοποιοί σε ένα τηλεοπτικό σενάριο που 

παρουσιάστηκε στο παιδί είχαν φοβισμένο και ανήσυχο πρόσωπο το παιδί δεν 

πλησίαζε ένα καινούργιο παιχνίδι που ήταν τοποθετημένο μπροστά του. Εάν όμως οι 

ηθοποιοί χαμογελούσαν το παιδί πλησίαζε. Γενικότερα, αυτή η πρόοδος στη 

συναισθηματική γνώση και στην κοινωνική ικανότητα βοηθά το νήπιο στην 

εδραίωση και διατήρηση επαρκών κοινωνικών σχέσεων.  
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     Σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης τα παιδιά με ΔΑΦ είναι λιγότερο 

ικανά στην αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων (Eack, Mazefsky & Minshe, 

2015· Silani, Bird, Brindley, Singer, Frith & Frith, 2008· Stewart, McAdam, Ota, 

Peppe & Cleland, 2001· Williams & Happѐ, 2010). Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που 

τείνουν να έχουν τις αμφιβολίες τους και να θεωρούν ότι τα άτομα με ΔΑΦ 

εκφράζουν πιο εύκολα τα συναισθήματά τους κάτι που οφείλεται στην υιοθέτηση 

στερεοτυπιών στη γενικότερη συμπεριφορά τους που περιλαμβάνει και τη 

συναισθηματική συμπεριφορά (Overskeid, 2016). Η πλειοψηφία όμως των ερευνητών 

υποστηρίζει το αντίθετο. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα άτομα με ΔΑΦ δεν 

είναι ότι αδυνατούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα αλλά δυσκολεύονται να 

παράξουν την αντίστοιχη, βάσει περιεχομένου, συναισθηματική έκφραση (Williams 

& Happѐ, 2010).  

     Οι δυσκολίες αυτές έχουν ήδη καταγραφεί από παλιές έρευνες όπου βρέθηκε ότι 

τα παιδιά με ΔΑΦ ενδέχεται να εκφράσουν ταυτόχρονα ένα θετικό και ένα αρνητικό 

συναίσθημα. Επίσης, βρέθηκε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους για μικρότερο χρονικό διάστημα και τα αρνητικά συναισθήματα είναι 

περισσότερα συγκριτικά με παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με άλλες 

αναπτυξιακές διαταραχές (Yirmiya, Kassari, Sigman & Mundy, 1989).  

     Πιο πρόσφατα, έχει προταθεί ότι οι δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ στην 

αναγνώριση εκφράσεων του προσώπου σχετίζονται με δυσκολίες στις κοινωνικές 

δεξιότητες (Bauminger, 2002). Οι Humphreys, Minshew, Leonard και Behrmann 

(2007) μελέτησαν τις διαφορές στην αναγνώριση εκφράσεων του προσώπου μεταξύ 

ατόμων με ΔΑΦ και ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Βρήκαν ότι στην αναγνώριση των 

έξι βασικών συναισθημάτων τα άτομα με ΔΑΦ δυσκολεύτηκα κυρίως στην 
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αναγνώριση του φόβου και της αηδίας. Αντίστοιχα, οι Lacroix, Guideth, Roe και  

Reilly (2014), σύγκριναν είκοσι δύο παιδιά με ΔΑΦ και είκοσι δύο παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και βρήκαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύτηκαν κυρίως στην 

αναγνώριση του συναισθήματος της έκπληξης. Ωστόσο τα παιδιά με ΔΑΦ δεν είχαν 

τις ίδιες δυσκολίες στη συνθήκη που χρειαζόταν να δείξουν το συναίσθημα που τους 

ζητούνταν με τη συνθήκη όπου χρειαζόταν να κατονομάσουν τις συναισθηματικές 

εκφράσεις προσώπου που τους δείχνονταν. Σε αντίθεση, ο Castelli (2005), βρήκε ότι 

παιδιά με ΔΑΦ έκαναν τα ίδια λάθη στην αναγνώριση των έξι συναισθημάτων από 

εκφράσεις προσώπων με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και μάλιστα έγιναν τα ίδια 

λάθη σε όλες τις διαβαθμίσεις των συναισθημάτων. Σε όλες τις παραπάνω έρευνες οι 

δυσκολίες στην αναγνώριση των συναισθημάτων συνοδευόταν από δυσκολίες 

κοινωνικής ένταξης των παιδιών που συμμετείχαν.  

     Άλλες έρευνες σύγκριναν την ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων των 

ατόμων με ΔΑΦ με αυτήν των τυπικής ανάπτυξης από τον τόνο της φωνής. Οι 

Stewart, M cAdam, Ota, Peppѐ και Cleland (2011), σύγκριναν έντεκα παιδιά με ΔΑΦ 

με δεκατέσσερα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οι δύο ομάδες δε διέφεραν όταν η 

φωνητική έκφραση του συναισθήματος ήταν σχετική με το περιεχόμενο της πρότασης 

που άκουγαν. Διαφορές παρατηρήθηκαν όταν το φωνητικό συναίσθημα ήταν άσχετο 

από το περιεχόμενο της πρότασης ή ουδέτερο με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης να 

είναι πιο ακριβή στις παρατηρήσεις τους. Οι ίδιοι ερευνητές συμπέραναν ότι τα 

άτομα με ΔΑΦ προκειμένου να αναγνωρίσουν συναισθήματα μέσα από λεκτική 

έκφραση, βασίζονται περισσότερο στις σημασιολογικές εκφράσεις πιθανόν για να 

καλύψουν την αδυναμία τους στη χρήση προσωδίας για την αναγνώριση 

συναισθημάτων.  
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     Συνδεδεμένη με την αναγνώριση των συναισθημάτων είναι και η ικανότητα να 

«μοιράζεσαι το συναίσθημα» με τους άλλους. Λίγες είναι οι μελέτες που εξέτασαν τη 

σχέση του συναισθήματος με την προσοχή προς τους άλλους. Έτσι ένα παιδί μπορεί 

να κοιτάζει στο πρόσωπο ενώ χαμογελάει, όμως ένα άλλο μπορεί να χαμογελάει ενώ 

κοιτάζει μακριά. Η ικανότητα του να «μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου» είναι ένα 

χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα παιδιά με ΔΑΦ από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

παιδιά (Dawson, Hill, Spencer, Galpert & Watson, 1990). Τα παιδιά με ΔΑΦ είναι 

περισσότερο πιθανό να χαμογελάσουν όταν χαμογελάει και η μαμά τους. Όμως, οι 

μητέρες των παιδιών με ΔΑΦ χαμογελούν λιγότερες φορές όταν βλέπουν τα παιδιά 

τους να χαμογελούν σε σύγκριση με τις μητέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Αυτό 

συμβαίνει διότι η συμπεριφορά των παιδιών με ΔΑΦ είναι συνήθως παρεξηγήσιμη 

και έτσι επηρεάζεται και η συμπεριφορά των άλλων προς αυτά (Dawson et al, 1990).   

     Επιπλέον,  στις  συναισθηματικές δεξιότητες των ατόμων με ΔΑΦ πρέπει να 

σημειωθεί και η ικανότητα της αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων. Οι 

Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin και Clubley (2001), χαρακτήρισαν τις 

ΔΑΦ ως «τύφλωση του μυαλού» διότι τα άτομα με ΔΑΦ δεν μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων γύρω τους. Σύμφωνα 

πάλι με τους ίδιους ερευνητές, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανό να μην 

μπορούν να αντιληφθούν καθόλου την ύπαρξη συναισθήματος ή σκέψης. Οι 

Deschamps, Been και Matthys (2014), βρήκαν μία διαφορά ανάμεσα στη γνωστική 

ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Τα άτομα με ΔΑΦ συγκριτικά 

με άτομα τυπικής ανάπτυξης, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα γνωστικής 

ενσυναίσθησης της ικανότητας δηλαδή του να μπαίνεις στη θέση του άλλου. 

Αντίθετα, αναφορικά με την συναισθηματική ενσυναίσθηση, την αναγνώριση δηλαδή 



36 

 

των συναισθημάτων των άλλων, τα παιδιά με ΔΑΦ και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

έχουν παρόμοια επίπεδα τα οποία κινούνται προς τα υψηλά.  

     Οι Cheng, Chiang, Ye και Cheng (2010) προσπάθησαν να διδάξουν την 

ενσυναίσθηση σε παιδιά με ΔΑΦ. Η έρευνα περιλάμβανε σενάρια κινουμένων 

σχεδίων και διήρκεσε πέντε μήνες. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Βέβαια, οι 

ερευνητές προτείνουν ότι σε τέτοιου είδους έρευνες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

διότι τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων, όμως 

αυτό δε σημαίνει ότι κατέχουν και τη συναισθηματική κατανόηση για το πώς 

αισθάνεται το άλλο άτομο.  

     Όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω οι συναισθηματικές δεξιότητες και συνάμα 

η συναισθηματική νοημοσύνη των ατόμων με ΔΑ Φ είναι ένα πεδίο που έχει 

προκαλέσει πολλές αντικρουότητες. Για αυτό το λόγο όλοι ερευνητές προτείνουν 

περαιτέρω έρευνα σε όλους τους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης των 

ατόμων με ΔΑΦ.     

     Τα άτομα με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στο να προσδιορίσουν τον 

εαυτό τους και να ορίσουν τις αξίες τους. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να 

αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και να δουν τον εαυτό τους σαν χρήσιμα μέλη της 

κοινωνίας (Fombonne, 2003· Γενά, 2002). Αυτό συνδέεται με τη δυσκολία έκφρασης 

και αναγνώρισης συναισθημάτων καθότι τα άτομα με ΔΑ Φ έχουν προβλήματα στη 

διαχείριση των συναισθημάτων τους απέναντι στους άλλους  (Κυπριωτάκης, 1990). 

Το κομμάτι όμως της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης των ατόμων με ΔΑΦ δεν 

έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Υπάρχουν μονάχα λίγα δεδομένα τα οποία συνδέουν την 

αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη με ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες καθώς και 

με υψηλά επίπεδα άγχους. Οι Gilhooly, Mahdavi, Beck και Solomon (2014), 
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εξέτασαν τις συσχετίσεις αυτές σε είκοσι επτά παιδιά ηλικίας οκτώ έως δέκα οκτώ 

ετών. Βρήκαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ ύστερα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

αυτοεκτίμησης είχαν το χαμηλότερο σκορ στην κλίμακα της δημοτικότητας. Τα 

χαμηλά επίπεδα της γενικότερης αυτοεκτίμησης συσχετίστηκαν θετικά με τα 

ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες, όπως επίσης και με τα επίπεδα άγχους. 

Συμπέραναν λοιπόν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δίνουν μεγάλη σημασία στην εικόνα που 

έχουν οι άλλοι για αυτά. Βέβαια και αυτοί προτείνουν περαιτέρω έρευνα για να 

υπάρξουν περισσότερα δεδομένα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης. Αναφορικά με την αυτοαντίληψη επίσης 

υπήρξαν έρευνες που συνέδεαν τα χαμηλά επίπεδα αυτοαντίληψης με τις χαμηλές 

κοινωνικές δεξιότητες παιδιών με ΔΑΦ . Οι Nagai, Uemura, Kaneko, Kanda, Gotoh, 

Nakagawa, Uzuyama, Nomura και Iwasa (2015), μελέτησαν τα επίπεδα 

αυτοαντίληψης διακοσίων είκοσι εφτά παιδιών με ΔΑΦ και τα συνέκριναν με αυτά 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στο εργαλείο που χρησιμοποίησαν για αξιολόγηση το 

μικρότερο σκορ που πέτυχαν τα παιδιά με ΔΑΦ σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης ήταν στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων. Συνεπώς, στα άτομα με 

ΔΑΦ οι δύο έννοιες αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση συνδέονται με δυσκολίες 

διαχείρισης συναισθημάτων και κατόπιν κοινωνικές δυσκολίες. Όμως όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω τα ερευνητικά δεδομένα είναι ελάχιστα και για αυτό 

χρειάζεται παραπάνω έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα.  

 

1.7  Εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ 

     Η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι η πιο σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ. Μέσα από την εκπαίδευση 
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προωθείται η κατάκτηση βασικών κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών 

δεξιοτήτων οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στη γενίκευση, την 

ανεξαρτητοποίηση, την ικανότητα προσαρμογής και την ικανότητα για ομαδική ζωή 

(Γενά, 2002· Καλύβα, 2005· Κυπριωτάκης, 1995· Συνοδινού, 1999). Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα διαφέρουν πολύ ως προς την εντατικότητα, το πλαίσιο, τη δομή, τις 

ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους, τη χρήση λόγου ή εναλλακτικών 

μεθόδων επικοινωνίας (Καλύβα, 2005· Κυπριωτάκης, 1995). 

     Οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές στα πλαίσια μια 

σφαιρικής  θεραπευτικής προσέγγισης.  Τα Προγράμματα Παρέμβασης για παιδιά με 

ΔΑΦ που βασίζονται στις συμπεριφορικές προσεγγίσεις επιδιώκουν να 

τροποποιήσουν τη συμπεριφορά, να αναπτύξουν νέες συμπεριφορές όπως 

επικοινωνιακές δεξιότητες, κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων, κατανόηση των 

συναισθημάτων και των προθέσεων του άλλου και να αναπτύξουν τις ικανότητες σε 

όλες τις περιοχές της προσωπικότητας του παιδιού ώστε να μειωθούν οι 

προβληματικές συμπεριφορές και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κοινωνική 

ένταξη και ενσωμάτωση (Γενά, 2002· Καλύβα, 2005· Κυπριωτάκης, 1995· 

Συνοδινού, 1999). Ωστόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής (National Research Council, USA, 2001), έχει καθορίσει ορισμένες 

βασικές αρχές για την εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ οι οποίες είναι οι παρακάτω.  

1) Το πρόγραμμα πρέπει να είναι εξατομικευμένο και να λαμβάνει υπόψη τις 

δυνατότητες τις αδυναμίες και τις ανάγκες του παιδιού με ΔΑΦ και της 

οικογένειας του. 

2) Το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μετά τη διάγνωση ΔΑΦ. 
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3) Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη και οργανωμένη σε 

συνεδρίες μικρής διάρκειας και τουλάχιστον είκοσι πέντε ώρες μηνιαίως.  

4) Η αναλογία εκπαιδευτή και παιδιού θα πρέπει να είναι ένας προς ένα ή ένας 

εκπαιδευτικός και μικρή ομάδα παιδιών με κοινά αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά.  

5) Η οικογένεια θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά και οι γονείς να 

αναλαμβάνουν το ρόλο των θεραπευτών χωρίς όμως να παραλείπονται οι 

υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης προς αυτούς.  

6) Οι στόχοι του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει  να 

επαναπροσδιορίζονται και να αξιολογούνται ανάλογα με τις ανάγκες του 

παιδιού και της οικογένειάς του.  

7) Θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οι οποίο με τη σειρά 

τους θα πρέπει να είναι ειδικά καταρτισμένο και έμπειρο. 

8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται σε πλαίσιο ένταξης ώστε να δίνονται οι 

ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η ένταξη όμως 

παιδιών με ΔΑΦ θα πρέπει να ξεκινά το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και την 

αυτόνομη συμμετοχή στην τάξη.  

9) Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία της αυθόρμητης 

και λειτουργικής επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δεξιοτήτων 

παιχνιδιού και ενίσχυσης γνωστικών δεξιοτήτων.    
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     Για να είναι επομένως ένα πρόγραμμα παρέμβασης παιδιών με ΔΑΦ έγκυρο και 

αξιόπιστο θα πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω βασικές αρχές με κυριότερες την 

εξατομίκευση και τη συμμετοχή των γονέων.  

    Τα Προγράμματα Παρέμβασης Συναισθηματικής Νοημοσύνης, όπως έχει 

αναφερθεί σε παραπάνω ενότητα, βοηθούν τα άτομα που έχουν χαμηλά επίπεδα 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης να τα αυξήσουν και έτσι να βελτιώσουν τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Όσον αφορά τα 

Προγράμματα Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε άτομα με ΔΑΦ έχει βρεθεί ότι έχουν 

μεγάλη αποτελεσματικότητα κυρίως όταν αυτά εφαρμόζονται στα πλαίσια του 

σχολείου, βελτιώνοντας τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών 

αυτών (Soler, 2012). 

 

 1.8 Στόχοι της παρούσας έρευνας. 

     Λαμβάνοντας υπόψη τα θεωρητικά δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω 

διαπιστώνεται ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι μια περίπλοκη έννοια που 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι ιδιαιτερότητες των 

παιδιών με ΔΑΦ και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην συναισθηματική 

ανάπτυξη κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα την έρευνα σε αυτόν τον τομέα και σε αυτόν 

τον πληθυσμό. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε δεν υπάρχουν πολλά ερευνητικά 

δεδομένα σχετικά με Προγράμματα ενίσχυσης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε 

παιδιά με ΔΑΦ και την επίδραση που έχουν στην ίδια τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη αλλά και στην αυτοαντίληψη των παιδιών αυτών. Σκοπός λοιπόν της 

παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός Προγράμματος 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε έναν μικρό αριθμό παιδιών με ΔΑΦ με στόχο την 
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αύξηση των επιπέδων Συναισθηματικής Νοημοσύνης και αυτοαντίληψης των 

παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα διατυπώνονται ως εξής: 

Υπήρξε βελτίωση των επιπέδων Συναισθηματικής Νοημοσύνης μετά την εφαρμογή 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος; Υπήρξαν συναισθήματα που συνέχισαν να 

δυσκολεύουν στην αναγνώριση μετά την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος; Οι μητέρες των παιδιών παρατήρησαν βελτίωση των επιπέδων 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών τους μετά την εφαρμογή του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος; Υπήρξε βελτίωση των επιπέδων αυτοαντίληψης μετά 

την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος;  

     Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να βελτιωθούν τα επίπεδα Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και Αυτοαντίληψης των παιδιών με ΔΑΦ και έτσι να βελτιωθούν 

γενικότερα οι κοινωνικές τους δεξιότητες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1  Δείγμα 

 Αμέσως μετά τον καθορισμό του σκοπού της έρευνας αναζητήθηκε το δείγμα. 

Κατόπιν συνεννοήσεως με την επόπτρια καθηγήτρια, η γράφουσα ήρθε σε επαφή με 

ομάδα παιδιών με ΔΑΦ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ΜΟΥΣΕΣ κατά το οποίο απασχολούνται μουσικοκινητικά. Έγινε μια 

γνωριμία με τα παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος και αποφασίστηκε για το ποια 

από αυτά μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα. Τα κριτήρια επιλογής ήταν τα εξής:  

Α) Η νοητική ηλικία των παιδιών να είναι μεταξύ  5 και 10 ετών, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα χρονολογικά πλαίσια που ορίζει το εργαλείο ΠΑΤΕΜ 1 για την 

αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης.   

Β) Η ύπαρξη διάγνωσης ΔΑΦ με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια του  DSM-IV-TR,  

(2000), καθώς σε αυτόν τον πληθυσμό επικεντρώνεται η παρούσα έρευνα.  

Γ) Αποκλεισμός άλλων συνδρόμων όπως νοητική αναπηρία και μυοκινητικά 

σύνδρομα, διότι σε περίπτωση που υπήρχαν και άλλα σύνδρομα θα έπρεπε να 

ληφθούν υπόψη και άλλοι  παράγοντες προκειμένου να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί 

το Πρόγραμμα.  

Δ) Αποκλεισμός προβλημάτων όρασης, καθότι για το Πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως οπτικό υλικό.  
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Ε) Επαρκής λεκτική επικοινωνία, καθώς το Πρόγραμμα και στην Αξιολόγηση και 

στην Παρέμβαση βασίστηκε κυρίως στις λεκτικές απαντήσεις των παιδιών.    

  Έξι από τα παιδιά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανταποκρίνονταν στα 

παραπάνω κριτήρια. Ακολούθησε η ενημέρωση των γονέων με σχετικό έντυπο και η 

συμπλήρωση από αυτούς της αίτησης συμμετοχής (Παράρτημα). Τέσσερις από τους 

γονείς έδωσαν τη συναίνεση τους και έτσι το δείγμα της έρευνας κατέληξε να 

αποτελείται από τέσσερα παιδιά.  

 Οι συμμετέχοντες ήταν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τέσσερις. Και οι τέσσερις 

αγόρια με διάγνωση ΔΑΦ. Ο Αντρέας, ο Βασίλης, ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Οι 

ηλικίες τους οκτώ, εννέα, δέκα και δώδεκα ετών. Η νοητική τους ηλικία μεταξύ πέντε 

και δέκα ετών. Μένουν στη Θεσσαλονίκη με τις οικογένειές τους και πηγαίνουν σε 

ειδικό σχολείο. Τον ελεύθερό τους χρόνο τον περνούν σε χώρους δημιουργικής 

απασχόλησης, ενώ συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τον Σεπτέμβριο του 2015.   

 

2.2  Εργαλεία  

     Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα ήταν δύο ειδών αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική αξιολόγηση  και αυτά για την τελική αξιολόγηση.           

2.2.1  Εργαλεία για την Αρχική και Τελική Αξιολόγηση 

2.2.1.1 Τεστ Αντικειμενικής Μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

     Αναφορικά με την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

κατασκευάστηκε ένα τεστ αντικειμενικής μέτρησης που μετρά την ικανότητα 
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αναγνώρισης και έκφρασης των έξι βασικών συναισθημάτων (χαρά, λύπη, φόβος, 

θυμός, έκπληξη, αηδία). Περιλάμβανε τρεις ασκήσεις με εικόνες από το τεστ του 

Ekman και Freisen, (1975) καθώς και εικόνες που πάρθηκαν από το διαδίκτυο. Για 

την καταγραφή των σωστών και λάθος απαντήσεων κατασκευάστηκε μία φόρμα 

καταγραφής των απαντήσεων (Παράρτημα).  

     Η πρώτη άσκηση αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάστηκε η 

ικανότητα των συμμετεχόντων να κατονομάζουν μόνοι τους τα συναισθήματα.  Έξι 

φωτογραφίες συναισθημάτων μέσω εκφράσεων προσώπου (Παράρτημα) 

παρουσιάστηκαν μία μία στα παιδιά και η ερώτηση ήταν «Τι συναίσθημα δείχνει 

αυτή η φωτογραφία;». Στο δεύτερο μέρος εξετάστηκε η ικανότητα των παιδιών να 

διαχωρίζουν το κάθε συναίσθημα ανάμεσα στα υπόλοιπα. Έξι φωτογραφίες με τα έξι 

βασικά συναισθήματα μέσω εκφράσεων προσώπου τοποθετήθηκαν σε τραπέζι 

μπροστά στα παιδιά (Παράρτημα). Η λεκτική εντολή ήταν «Δείξε μου ποια 

φωτογραφία δείχνει τη χαρά;». Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τα έξι 

συναισθήματα.  

Η δεύτερη άσκηση περιλάμβανε υποθετικά σενάρια τα οποία κατασκευάστηκαν 

για τις ανάγκες της έρευνας (βλέπε Πίνακα 1.1). Τα υποθετικά σενάρια αφορούσαν 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες οι οποίοι καλούνταν να αναγνωρίσουν τα έξι 

συναισθήματα σε βιωματικό επίπεδο. Τους τονίστηκε από την αρχή ότι δε 

συμβαίνουν στην πραγματικότητα αλλά στην φαντασία. Για την βαθμολόγηση των 

απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα με βαθμολογία 0, 1 και 2 όπου 0 

αντιστοιχούσε σε λανθασμένη ή καμία απάντηση, 1 αντιστοιχούσε σε χρήση 

διαφορετικού μέρους του λόγου αντί της χρήσης ουσιαστικού για την κατονομασία 
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συναισθήματος και 2 αντιστοιχούσε στη χρήση ουσιαστικού για την κατονομασία 

συναισθήματος.  

Πίνακας 1.1  Άσκηση 2. 

Υποθετικά Σενάρια 

  1 Αν δοκιμάσεις ένα φαγητό που δε σου αρέσει, τι νιώθεις;  

2 Αν έρθει στο σπίτι σου ο αγαπημένος σου φίλος για να παίξετε, τι ν ιώθεις;  

3 Αν δεις στην τηλεόραση μια τρομακτική ταιν ία, τι νιώθεις; 

  4 Αν ο αδερφός/ή σου χαλάσει το αγαπημένο σου παιχνίδ ι, τι ν ιώθεις;  
5 Αν έχεις κανονίσει να βγεις έξω βόλτα αλλά βρέχει και δε μπορείς να βγεις, τι νιώθεις;  

  6 Αν σου δώσουν ένα δώρο χωρίς να το περιμένεις, τι ν ιώθεις;  

 

     Στην τρίτη άσκηση αξιολογήθηκε η αναγνώριση των έξι συναισθημάτων σε 

άλλα πρόσωπα. Και πάλι κατασκευάστηκαν υποθετικά σενάρια για τις ανάγκες της 

έρευνας (βλέπε Πίνακα 1.2). Πριν την ανάγνωση των σεναρίων υπήρξε μια 

παρουσίαση του ήρωα των σεναρίων δείχνοντας τις φωτογραφίες του ήρωα με τα 

διάφορα συναισθήματα (Παράρτημα). Η περιγραφή ήταν «Ο Γιώργος είναι ο ήρωάς 

μας. Θα σε ρωτάω διάφορα πράγματα για το Γιώργο και εσύ θα μου λες και θα μου 

δείχνεις από τις φωτογραφίες πως νιώθει ο Γιώργος». Για τη βαθμολόγηση και αυτής 

της άσκησης χρησιμοποιήθηκε η ίδια κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε και στη δεύτερη 

άσκηση. Η βαθμολογία 0 αντιστοιχούσε σε λανθασμένη ή καμία απάντηση, η 

βαθμολογία 1 αντιστοιχούσε σε χρήση διαφορετικού μέρους του λόγου αντί της 

χρήσης ουσιαστικού για την κατονομασία συναισθήματος και η βαθμολογία 2 

αντιστοιχούσε στη χρήση ουσιαστικού για την κατονομασία συναισθήματος.  

Πίνακας 1.2 Άσκηση 3. 

Υποθετικά Σενάρια 

1 Ο δάσκαλος έβαλε το Γιώργο τιμωρία. τι ν ιώθει;  
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2      Ο Γιώργος πάει με τους φίλους του για ποδόσφαιρο που του αρέσει πολύ, τι νιώθει;  

3 Οι φίλοι του Γιώργου του οργάνωσαν ένα πάρτι χωρίς να το περιμένει, τι νιώθει; 
4 Ο Γιώργος είναι μόνος στο σπίτι με κλειστά τα φώτα, τι ν ιώθει;  
5 Ο Γιώργος έφαγε ένα φαγητό που δε του αρέσει, τι ν ιώθει;  
6 Ένα παιδί έσπρωξε το Γιώργο στις σκάλες επ ίτηδες. 

 

2.2.1.2 Ερωτηματολόγιο Ετεροαναφορών 

      Ένα ερωτηματολόγιο με ετεροαναφορές των γονέων των συμμετεχόντων  

κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια για τη μέτρηση των αντιλήψεων των γονέων 

σχετικά με το πόσο συναισθηματικά έξυπνο θεωρούν το παιδί τους (Παράρτημα). Το 

τεστ αποτελούνταν από δεκαπέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι τρεις σχετίζονταν με 

τις αντιλήψεις των γονέων αναφορικά με τη συναισθηματική αυτογνωσία των 

παιδιών τους, οι τέσσερις με την διαχείριση συναισθημάτων από τα παιδιά τους, 

άλλες τέσσερις με την ικανότητα των παιδιών τους να κατανοούν τα συναισθήματα 

των άλλων και οι υπόλοιπες τέσσερις με την ικανότητα των παιδιών να διαχειρίζονται 

των προσωπικές τους σχέσεις. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στα ερωτηματολόγια 

«Πόσο Συναισθηματικά Έξυπνοι Είμαστε» το οποίο είναι ένα ερωτηματολόγιο που 

έχει ως βάση του τη θεωρία του Goleman (1995), το ερωτηματολόγιο Αυτό-

Ανάλυσης που προσαρμόστηκε και σταθμίστηκε στα ελληνικά από την 

Αναγνωστοπούλου και τον Κιοσέογλου (2002) και άλλα παρεμφερή 

ερωτηματολόγια. Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου έγινε με μία κλίμακα Likert 

με βαθμούς 1 έως 5 με τη βαθμολογία 1 να αντιστοιχεί με την απάντηση «δεν ισχύει 

καθόλου», τη βαθμολογία 2 να αντιστοιχεί στην απάντηση «ισχύει λίγο», τη 

βαθμολογία 3 να αντιστοιχεί στην απάντηση «ισχύει σε μέτριο βαθμό», τη 

βαθμολογία 4 να αντιστοιχεί στην απάντηση «ισχύει αρκετά» και τη βαθμολογία 5  

να αντιστοιχεί στην απάντηση «ισχύει πολύ».  
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2.2.1.3 Ερωτηματολόγιο Πώς Αντιλαμβάνομαι τον Εαυτό μου Ι (ΠΑΤΕΜ Ι) 

     Για την μέτρηση της αυτοαντίληψης τα παιδιά απάντησαν και στο 

ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι το οποίο είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο με εικόνες για 

αξιολόγηση της αυτοαντίληψης μαθητών Δημοτικού. Μελετά τέσσερις ισάριθμους 

τομείς οι οποίοι είναι η σχολική ικανότητα, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, η 

σωματική ικανότητα και οι σχέσεις με τη μητέρα (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Το 

ΠΑΤΕΜ I αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Pictorial Scale and 

Acceptance for Young Children των Harter και Pike. Στην ελληνική έκδοση 

διατηρήθηκαν όλες οι κλίμακες του ερωτηματολογίου αυτού, αλλά ο αριθμός των 

ερωτήσεων κάθε κλίμακας μειώθηκε από έξι σε πέντε. Επιπλέον, μερικές από τ ις 

ερωτήσεις του προτύπου ερωτηματολογίου αναδιατυπώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν 

με άλλες, προκειμένου να βελτιωθούν η αξιοπιστία και η παραγοντική εγκυρότητα 

της ελληνικής έκδοσης. Υπάρχουν δύο εκδόσεις του ερωτηματολογίου. Μία για 

αγόρια και μία για κορίτσια. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η έκδοση για τα 

αγόρια. Για τη βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου υπάρχει συγκεκριμένος οδηγός με 

πληροφορίες αναφορικά με κάθε ερώτηση και συνολικά για κάθε τομέα.  

 

2.2.2  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

βασίστηκε σε τέσσερα άλλα Προγράμματα τα οποία είναι των Αλευριάδου και 

Γκιαούρη (2011), της Πλωμαρίτου (2013), των Τριλίβα και Chimienti (1998) και της 

Χατζηχρήστου (2004). Επιπλέον, για κάποιες δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν 

υλικά και τεχνικές της παιγνιοθεραπευτικής μεθόδου. Το πρόγραμμα των Αλευριάδου 

και Γκιαούρη (2011), αποτελεί μια προσπάθεια ανίχνευσης κοινωνικών δεξιοτήτων 
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για παιδιά με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down και προτείνονται ασκήσεις για 

τη βελτίωση κοινωνικο-γνωστικών ικανοτήτων. Κεντρικός κορμός του 

Προγράμματος της Πλωμαρίτου (2013), είναι κάποια βασικά συναισθήματα όπως η 

αγάπη, η χαρά, η λύπη, ο φόβος κτλ. και χωρίζεται σε τρεις  ενότητες. Στην πρώτη 

στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις 

τους καθώς και να αναπτύξουν το συναισθηματικό λεξιλόγιο, στη δεύτερη στόχος 

είναι ο έλεγχος του άγχους και η λήψη σωστών αποφάσεων και στην τρίτη η 

εξάσκηση στην αναγνώριση συναισθημάτων. Το πρόγραμμα ελέγχου των 

συγκρούσεων των Τριλίβα και Chimienti (1998), στοχεύει στην εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων και στη διδασκαλία μεθόδων έκφρασης του θυμού. Τέλος, το 

Πρόγραμμα της Χατζηχρήστου (2004), με τίτλο «Πρόγραμμα Προαγωγής της 

Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο 

Σχολείο» αποτελείται από επτά θεματικές ενότητες οι οποίες είναι δεξιότητες 

επικοινωνίας, αναγνώριση έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, διαστάσεις της 

αυτοεκτίμησης αυτοαντίληψης, αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, διαδικασία 

επίλυσης συγκρούσεων, διαφορετικότητα και πολιτισμός και τέλος στήριξη των 

παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων.  Στόχος του Προγράμματος είναι η πρόληψη για 

την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του σχολείο σε κλίμα σεβασμού, 

κατανόησης και αποδοχής.  

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης λοιπόν βασίστηκε στις 

δραστηριότητες των παραπάνω προγραμμάτων και στις τεχνικές της 

παιγνιοθεραπείας και έτσι οργανώθηκε σε τέσσερις άξονες ανάλογα με τον 

εκπαιδευτικό στόχο. Οι άξονες είναι 1) η σύνδεση συναισθημάτων με εκφράσεις 

προσώπου και σώματος 2) η σύνδεση συναισθημάτων με πιθανές αιτίες 3) η 
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διαβάθμιση συναισθημάτων και οι πιθανές αλλαγές στο πρόσωπο 4) η αναγνώριση 

των συναισθημάτων των άλλων. Ανάλογα λοιπόν με τον εκπαιδευτικό στόχο 

χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο εποπτικό υλικό και εξελίχθηκε η πορεία της κάθε 

δραστηριότητας (βλέπε Πίνακα 1.3). Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των 

συνεδριών της Παρέμβασης.  

Πίνακας 1.3: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης.  

Συνεδρίες  Ημερομηνία Διάρκεια Στόχος Εποπτικό 
Υλικό 

Περιεχόμενο Δραστηριότητας 

1η  6/11/16 30΄ Η αναγνώριση των έξι 
βασικών 

συναισθημάτων μέσω 
εκφράσεων προσώπου.  

Χρήση 
εικόνων  

Κατάταξη συναισθημάτων σε 
αρνητικά και θετικά. Συζήτηση 

αναφορικά με τη βίωση των 
συναισθημάτων και αναφορές στις 

αλλαγές που συμβαίνουν στο 
πρόσωπο κα ι στο σώμα.  

2
η
 13/11/16 30΄ Η αναγνώριση των έξι 

βασικών 
συναισθημάτων μέσω 

εκφράσεων προσώπου.  

Χειροτεχνία Τοποθέτηση σε χάρτινα πρόσωπα 
χαρακτηριστικών που εκφράζουν 

διάφορα συναισθήματα.  

3
η
 20/11/16 30΄ Η αντίληψη ότι μέσω 

της γλώσσας του 
σώματος εκφράζονται 

συναισθήματα.  

Φωτογραφίες «Ο καθρέφτης». Μίμηση 
κινήσεων που εκφράζουν 

συναισθήματα. Κατόπιν λήψεις 
φωτογραφιών των παιδιών και 

αντιστοίχηση τους με τα ανάλογα 
συναισθήματα.  

4η 27/11/16 30΄ Η κατανόηση της 
σύνδεσης των 

συναισθημάτων με 
πιθανές αιτ ίες. 

Κοινωνικές 
ιστορίες με 

οπτικό 
βοήθημα 

Παρουσίαση κο ινωνικών ιστοριών 
για κάθε συναίσθημα. Εξιστόρηση 

προσωπικών εμπειριών.  

5η 4/12/16 30΄ Η κατανόηση της 
σύνδεσης των 

συναισθημάτων με 
πιθανές αιτ ίες. 

Καρτέλες Σύνθεση ιστορίας με τη χρήση 
εικόνων και τη δημιουργία 
διαφορετικών σεναρίων.   

Αναγνώριση του αντίστοιχου 
συναισθήματος. 

6η 11/12/16 30΄ Η κατανόηση των 
διαβαθμίσεων των 

συναισθημάτων μέσω 
εκφράσεων του 

προσώπου.  

Εικόνες  Αντιστοίχηση των εικόνων με τις 
διάφορες θερμοκρασίες ενός 
θερμόμετρου ανάλογα με την 
ένταση του συναισθήματος.  

7
η
 18/12/16 30΄ Η αναγνώριση των 

συναισθημάτων άλλων 
προσώπων.  

Ταινία 
κινουμένων 

σχεδίων. 

Προβολή ταινίας και παιχνίδι 
ερωτοαπαντήσεων για το τι 
κάνουν οι ήρωες, για το πώς 
νιώθουν και για ποιο λόγο. 
Κατόπιν αναπαράσταση της 

ταινίας με έμφαση στ ις 
συναισθηματικές αντιδράσεις. 

8η 22/1/17 30΄ Η αναγνώριση των 
συναισθημάτων άλλων 

προσώπων.  

Παιχνίδι 
ρόλων. 

Παιχνίδι ρόλων με  διαφορετικά 
σενάρια γ ια την έκφραση των έξι 

βασικών συναισθημάτων.  
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     Η παρέμβαση ξεκίνησε με ενημέρωση των παιδιών για τον σκοπό των ασκήσεων 

και έτσι να κατοχυρωθεί η συναίνεσή τους. Κατόπιν εφαρμόστηκε η πρώτη άσκηση. 

Στόχος της πρώτης άσκησης ήταν η αναγνώριση έξι βασικών συναισθημάτων μέσω 

εκφράσεων προσώπου. Με τη χρήση εικόνων αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του προσώπου για τα έξι βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, 

έκπληξη, αηδία, φόβος). Τα συναισθήματα κατατάχθηκαν σε δύο κατηγορίες. 

αρνητικά και θετικά. Ακόμη, έγινε μία συζήτηση σχετικά με το τι σημαίνει το να 

βιώνει κάποιος αρνητικά και θετικά συναισθήματα όπως και έγινε αναφορά στις 

αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα (πχ εφίδρωση, ταχυπαλμία). 

     Στη δεύτερη συνεδρία στόχος ήταν και πάλι η αναγνώριση έξι βασικών 

συναισθημάτων μέσω εκφράσεων προσώπου. Η ερευνήτρια έκανε μαζί με τα παιδιά 

χειροτεχνίες με πρόσωπα και συναισθήματα (Παράρτημα). Τα παιδιά κόλλησαν σε 

χάρτινα πρόσωπα χαρακτηριστικά για να σχηματιστούν τα έξι συναισθήματα.  

     Στόχος της τρίτης συνεδρίας ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά ότι και μέσω της 

γλώσσας του σώματος εκφράζονται τα συναισθήματα. Δραστηριότητα που 

εξελίχθηκε ήταν ο «καθρέφτης». Η ερευνήτρια κάθισε απέναντι από τα παιδιά τα 

οποία σαν καθρέφτης μιμούνταν τις κινήσεις του σώματός της. Σε κάθε κίνηση 

γινόταν επεξήγηση για το συναίσθημα. Η δραστηριότητα συνεχίστηκε τραβώντας 

φωτογραφίες των παιδιών που αναπαριστούσαν κάθε συναίσθημα και κατόπιν τους 

ζητήθηκε να αντιστοιχίσουν λεκτικά τις φωτογραφίες τους με τα ανάλογα 

συναισθήματα.  

     Στην τέταρτη συνεδρία στόχος ήταν να καταλάβουν τα παιδιά ότι τα 

συναισθήματα συνδέονται με πιθανές αιτίες που τα προκαλούν. Για κάθε ένα από τα 

έξι βασικά συναισθήματα κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια σύντομες 
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κοινωνικές ιστορίες με οπτικά βοηθήματα εικόνες με αναπαραστάσεις (Παράρτημα). 

Κατόπιν ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν προσωπικές εμπειρίες κατά τη 

διάρκεια των οποίων βίωσαν αυτά τα συναισθήματα. 

     Ο στόχος της πέμπτης συνεδρίας ήταν ο ίδιος με αυτόν της τέταρτης να 

καταλάβουν δηλαδή τα παιδιά ότι τα συναισθήματα συνδέονται με πιθανές αιτίες που 

τα προκαλούν. Παρουσιάστηκε στα παιδιά μια ιστορία η αφήγηση της οποίας έγινε με 

καρτέλες. Για παράδειγμα «Τρεις φίλοι πηγαίνουν στο πάρκο» και για το τέλος της 

ιστορίας δίνονται καρτέλες με διαφορετικά σενάρια όπως το ευτυχές σενάριο όπου τα 

παιδιά παίζουν και περνούν όμορφα, το δυσάρεστο σενάριο όπου βρέχει και τα παιδιά 

δε μπορούν να παίξουν, το σενάριο θυμού όπου τα παιδιά μαλώνουν μεταξύ τους. Οι 

κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν από τις κάρτες δημιουργικής αφήγησης 

«Κάθε φορά μία ιστορία» της Δανεζάκη (2014). Για κάθε σενάριο οι συμμετέχοντες 

έπρεπε να αναγνωρίσουν το συναίσθημα των πρωταγωνιστών, να το εντοπίσουν  στις 

καρτέλες και να το συνδέσουν με τις αιτίες που το προκάλεσαν.  

     Στόχος της έκτης συνεδρίας ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά ότι τα συναισθήματα 

έχουν διαβαθμίσεις και ότι αυτές είναι αντιληπτές στις  εκφράσεις του προσώπου. 

Προηγήθηκε μία συζήτηση αναφορικά με τις διαβαθμίσεις των συναισθημάτων. 

Επίσης παρουσιάστηκε στα παιδιά η ζωγραφιά ενός θερμόμετρου και τους δόθηκε 

ένα παράδειγμα για το πώς θα χρησιμοποιούσαν τη ζωγραφιά στη δραστηριότητα. 

Κατόπιν, με τη βοήθεια ενός φορητού υπολογιστή παρουσιάστηκαν στα παιδιά 

διάφορες φωτογραφίες συναισθημάτων με διάφορες διαβαθμίσεις τους (Παράρτημα). 

Για κάθε φωτογραφία τα παιδιά κλήθηκαν να ονομάσουν το συναίσθημα και να 

δείξουν στο θερμόμετρο που ήταν τοποθετημένο δίπλα τους σε ποιο σημείο θα 

έβαζαν το συναίσθημα που παρουσιαζόταν στην οθόνη του υπολογιστή. Η λεκτική 
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εντολή ήταν «Αυτό το πρόσωπο τι νιώθει; Που θα το βάζαμε στο θερμόμετρο,  

χαμηλά, στη μέση ή ψηλά;». 

     Στην έβδομη συνεδρία στόχος ήταν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των 

άλλων. Τα παιδιά παρακολούθησαν την ταινία κινουμένων σχεδίων «Τα τρία 

γουρουνάκια». Κατά τη διάρκεια της προβολής έγιναν ερωτήσεις στα παιδιά για το τι 

κάνει ο ήρωας και πώς νιώθει. Για παράδειγμα «Τι κάνει ο λύκος ; Απάντηση – 

φωνάζει». «Γιατί; Απάντηση – Γιατί είναι θυμωμένος». Κατόπιν έγινε από τα παιδιά 

αναπαράσταση της ταινίας που προβλήθηκε με έμφαση στις συναισθηματικές 

αντιδράσεις και τις αιτίες που τις προκαλούν.  

     Στην όγδοη και τελευταία συνεδρία στόχος ήταν να αναγνωρίσουν τα 

συναισθήματα των άλλων. Για κάθε ένα από τα έξι βασικά συναισθήματα η 

ερευνήτρια μαζί με τα παιδιά συμμετείχε σε ένα παιχνίδι ρόλων. Για παράδειγμα 

«Είμαστε οι κάτοικοι ενός χωριού που πήραν φωτιά τα σπίτια τους. Τρέχουμε να 

σωθούμε, κλαίμε και νιώθουμε λύπη».  

 

2.3 Διαδικασία 

Η εκπόνηση της έρευνας χωρίστηκε σε τρία στάδια: (α) αρχική αξιολόγηση, (β) 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης και (γ) τελική αξιολόγηση. Και τα τρία στάδια 

διεξήχθησαν στο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πριν την έναρξη του 

εβδομαδιαίου μουσικοκινητικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά. 

Πριν να ξεκινήσει το Πρόγραμμα υπήρξε μία συνάντηση της ερευνήτριας με τα 

παιδιά προκειμένου να αναπτυχθεί ενός βαθμού οικειότητα. Επιπλέον, την ίδια ημέρα 

υπήρξε ενημέρωση των γονέων με σχετικό φυλλάδιο και ζητήθηκε η άδειά τους για 
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συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα δίνοντας τους να υπογράψουν αίτηση 

συμμετοχής. Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής και ορίστηκε ο 

τελικός αριθμός των συμμετεχόντων ξεκίνησε το Πρόγραμμα. Για την αρχική 

αξιολόγηση χρειάστηκε μία συνεδρία. Τα παιδιά αξιολογήθηκαν ξεχωριστά και για το 

καθένα χρειάστηκαν τριάντα λεπτά. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα σε μία συγκεκριμένη 

αίθουσα του Πανεπιστημίου με φυσικό και τεχνητό φως. Εκτός αίθουσας οι μητέρες 

των παιδιών συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο ετεροαναφορών. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα παρέμβασης έλαβε χώρα στην ίδια αίθουσα με την αξιολόγηση. 

Περιλάμβανε οκτώ συνεδρίες, μία συνεδρία την εβδομάδα. Σε κάθε μία από τις 

συνεδρίες συμμετείχαν και τα τέσσερα παιδιά μαζί. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες 

εκτελούνταν ταυτόχρονα και από τα τέσσερα παιδιά. Ο λόγος που συμμετείχαν όλα 

τα παιδιά μαζί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης ήταν ότι οι γονείς και τα 

παιδιά δε διέθεταν άλλο χρόνο εκτός από αυτόν κατά τον οποίο διεξαγόταν το 

μουσικοκινητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου. Επομένως, προκειμένου να 

διευκολυνθούν και οι γονείς και τα παιδιά η παρέμβαση διεξήχθη κατά αυτό τον 

τρόπο. Για την τελική αξιολόγηση ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτήν της 

αρχικής αξιολόγησης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

      

Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Αρχικής 

και Τελικής Αξιολόγησης καθώς και η σύγκριση των δύο αξιολογήσεων. Τα στοιχεία 

παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε εργαλείο. 

 

3.1 Αποτελέσματα του Τεστ Αντικειμενικής Μέτρησης της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης 

3.1.1 Αποτελέσματα Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης Πρώτης Άσκησης του Τεστ 

Αντικειμενικής Μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης  

     Για την καταγραφή των σωστών απαντήσεων των παιδιών στο πρώτο και δεύτερο 

σκέλος της πρώτης άσκησης κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε μία φόρμα 

καταγραφής (βλέπε Πίνακα 2.1). Στο πρώτο σκέλος της πρώτης άσκησης το σκορ 

των σωστών απαντήσεων των παιδιών στο αν μπορούν να κατονομάσουν μόνοι τους 

τα έξι βασικά συναισθήματα μέσα από φωτογραφίες που δείχνουν εκφράσεις 

προσώπου, ήταν για τον Αντρέα  3/6, για τον Βασίλη 4/6, για τον Γιάννη 3/6  και για 

τον Δημήτρη 4/6. Οι σωστές απαντήσεις στο δεύτερο σκέλος της πρώτης άσκησης 

όπου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κατονομάσουν μόνοι τους τα 

συναισθήματα, ήταν για τον Αντρέα 2/4, για τον Βασίλη επίσης 2/4, για το Γιάννη 3/6 

και για το Δημήτρη 3/6 (βλέπε Πίνακα 2.1).  
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Πίνακας 2.1: Άσκηση 1, Α και Β Σκέλος, Τεστ αντικειμενικής μέτρησης Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, Αρχική Αξιολόγηση 

Συναίσθημα Αντρέας Βασίλης Γιάννης Δημήτρης 

 Α 
Σκέλος 

Β 
Σκέλος 

Α 
Σκέλος 

Β 
Σκέλος 

Α 
Σκέλος 

    Β 
Σκέλος 

Α 
Σκέλος 

Β 
Σκέλος 

Χαρά ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Λύπη ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Θυμός ✓     ✓  ✓ 

Έκπληξη       ✓  

Αηδία     ✓  ✓  

Φόβος         

Σύνολο 3 2 2 2 3 3 4 3 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το δεύτερο σκέλος της πρώτης άσκησης 

δυσκόλεψε περισσότερο τα δύο από τα τέσσερα παιδιά. Το συναίσθημα που δεν 

αναγνωρίστηκε από τα τρία τέταρτα των παιδιών στο πρώτο σκέλος της άσκησης 

ήταν η έκπληξη και τα συναισθήματα που αναγνωρίστηκαν από όλα τα παιδιά ήταν 

αυτά της χαράς και της λύπης. Στο δεύτερο σκέλος της άσκησης επίσης η χαρά και η 

λύπη αναγνωρίστηκε από όλα τα παιδιά ενώ η έκπληξη, η αηδία και ο φόβος ήταν τα 

συναισθήματα που δεν αναγνωρίστηκαν επίσης και από τα τέσσερα παιδιά. Η 

έκπληξη ήταν το συναίσθημα που δυσκόλεψε και στα δύο σκέλη. Η δυσκολία  αυτή 

δικαιολογείται καθότι η έκπληξη είναι συναίσθημα που εκ των πραγμάτων είναι 

δύσκολο στην αναγνώριση (Ekman, 2016). Γενικά το επίπεδο των παιδιών σε αυτήν 

την άσκηση στην αρχική αξιολόγηση ήταν σε μέτριο χαμηλό.  
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     Στην Τελική Αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η ίδια φόρμα καταγραφής για τα δύο 

σκέλη της άσκησης όπως χρησιμοποιήθηκε στην Αρχική (βλέπε Πίνακα 2.2). Στο 

πρώτο σκέλος οι σωστές απαντήσεις του Αντρέα ήταν 6/6, του Βασίλη 5/1, του 

Γιάννη 6/6 και του Δημήτρη 6/6. Ο Βασίλης ήταν ο μόνος που είχε μία λανθασμένη 

απάντηση. Στο δεύτερο σκέλος οι σωστές απαντήσεις του Αντρέα ήταν 6/6, του 

Βασίλη 6/6, του Γιάννη 5/1 και του Δημήτρη 6/6. Σε αυτήν την άσκηση ο Γιάννης 

ήταν αυτός που δεν απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις (βλέπε Πίνακα 2.2).  

Πίνακας 2.2: Άσκηση 1, Α και Β Σκέλος, Τεστ αντικειμενικής μέτρησης Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, Τελική Αξιολόγηση 

Συναίσθημα Αντρέας Βασίλης Γιάννης Δημήτρης 

 Α 
Σκέλος 

Β 
Σκέλος 

Α 
Σκέλος 

Β 
Σκέλος 

Α 
Σκέλος 

    Β 
Σκέλος 

Α 
Σκέλος 

Β 
Σκέλος 

Χαρά ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Λύπη ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Θυμός ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Έκπληξη ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

Αηδία ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Φόβος ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Σύνολο 6 6 5 6 6 5 6 6 

 

      Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα 2.2 όλα τα συναισθήματα 

αναγνωρίστηκαν και από τα τέσσαρα παιδιά και στα δύο σκέλη με εξαίρεση στο 

πρώτο σκέλος το Βασίλη που δεν αναγνώρισε το συναίσθημα της έκπληξης και στο 

δεύτερο σκέλος το Γιάννη ο οποίος δεν αναγνώρισε επίσης το συναίσθημα της 

έκπληξης. Φαίνεται λοιπόν ότι το συναίσθημα της έκπληξης συνεχίζει να δυσκολεύει 
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και στην Τελική αναγνώριση. Γενικότερα όμως το επίπεδο των παιδιών σε αυτήν την 

άσκηση στην τελική αξιολόγηση ήταν υψηλό.  

 

3.1.2 Αποτελέσματα Αρχικής και Τελικής  Αξιολόγησης  Δεύτερης  Άσκησης  του 

Τεστ Αντικειμενικής  Μέτρησης  Συναισθηματικής  Νοημοσύνης     

     Στη δεύτερη άσκηση με τα υποθετικά σενάρια που αφορούσαν τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες οι απαντήσεις των παιδιών στην Αρχική Αξιολόγηση ήταν κυρίως 

μονολεκτικές και αρκετές φορές δεν περιείχαν την ονομασία του συναισθήματος 

(βλέπε Πίνακα 2.3). Συγκεκριμένα, ο Αντρέας και ο Δημήτρης στην πρώτη ερώτηση 

δεν κατονόμασαν το συναίσθημα που ζητούνταν αλλά έδωσαν απαντήσεις σχετικές 

με το συναίσθημα της αηδίας «Μπλιαχ» και «Εμετό». Το συναίσθημα της έκπληξης 

δεν αναγνωρίστηκε από κανένα παιδί. Όλα μπέρδεψαν την έκπληξη με τη χαρά και 

μάλιστα ο Δημήτρης στην ερώτηση «Αν σου δώσουν ένα δώρο χωρίς να το 

περιμένεις, τι νιώθεις;» απάντησε με τη λέξη «Ωραία». Η βαθμολογία έγινε με βάση 

τα κριτήρια που περιγράφτηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Γενικά, το επίπεδο των 

παιδιών σε αυτήν την άσκηση στην αρχική αξιολόγηση ήταν μέτριο.  

Πίνακας 2.3: Άσκηση 2 Τεστ αντικειμεν ικής μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Αρχική 

Αξιολόγηση 

Υποθετικά σενάρια 
 

    Αντρέας Βασίλης      Γιάννης Δημήτρης 

Αν δοκιμάσεις ένα 
φαγητό που δεν σου 
αρέσει τι νιώθεις;  

Μπλιαχ        
1         

Αηδία             
2 

Αηδία             
2 

Εμετό        
1 

Αν έρθει στο σπίτι σου 
ένας αγαπημένος σου 
φίλος για να παίξετε τι 

νιώθεις;  

Χαρούμενος
1 

Τέλεια             
1 

Χαρά              
2 

Χαίρομαι    
1 

Αν δεις στην τηλεόραση 
μια τρομακτική ταινία τ ι 

νιώθεις;  

Φόβο           
2 

Τρομάζω          
1 

Τρόμο             
1         

Τρέχω       
0 
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Αν ο αδερφός/ή σου 
χαλάσει το αγαπημένο 
σου παιχνίδ ι τι νιώθεις;  

Λύπη           
0 

Στεναχωριέμαι 
0 

Θυμώνω        
1 

Θυμώνω    
1 

Αν έχεις κανονίσει να 
βγεις έξω βόλτα αλλά 

βρέχει και δε μπορείς να 
βγεις τι νιώθεις; 

Λύπη           
2 

Στεναχωριέμαι
1 

Λύπη              
2 

Λύπη         
2 

Αν σου δώσουν ένα 
δώρο χωρίς να το 

περιμένε ις τι νιώθεις;  

Χαρά           
0 

Χαρά             
0 

Χαρά             
0 

Ωραία       
0 

Σύνολο 6 5 8 5 

 

     Στην Τελική Αξιολόγηση στην ίδια άσκηση όλα τα παιδιά απάντησαν στα 

υποθετικά σενάρια που αφορούσαν τους ίδιους  με τις ονομασίες των συναισθημάτων 

εκτός από τον Δημήτρη που σε ένα σενάριο απάντησε με ρήμα (βλέπε Πίνακα 2.4). 

Συγκεκριμένα στο σενάριο «Αν δεις στην τηλεόραση μια τρομακτική ταινία, τι 

νιώθεις;» απάντησε «Φοβάμαι». Σε αυτήν την άσκηση το συναίσθημα της έκπληξης 

αναγνωρίστηκε μόνο από τον Αντρέα και το Δημήτρη ενώ ο Βασίλης και ο Γιάννης 

το μπέρδεψαν με αυτό της χαράς. Η βαθμολόγηση έγινε και πάλι με βάση τα κριτήρια 

που περιγράφτηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Γενικά. το επίπεδο των παιδιών σε αυτή 

την άσκηση στην τελική αξιολόγηση ήταν υψηλό.  

Πίνακας 2.4: Άσκηση 2 Τεστ αντικειμεν ικής μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Τελική 

Αξιολόγηση 

Υποθετικά σενάρια 
 

Αντρέας  Βασίλης Γιάννης Δημήτρης 

Αν δοκιμάσεις ένα 
φαγητό που δεν σου 
αρέσει τι νιώθεις;  

Αηδία         
2 

Αηδία           
2 

Αηδία            
2 

Αηδία          
2 

Αν έρθει στο σπίτι σου 
ένας αγαπημένος σου 
φίλος για να παίξετε τι 

νιώθεις;  

Χαρά          
2 

Χαρά            
2 

Χαρά            
2 

Χαρά           
2 

Αν δεις στην τηλεόραση 
μια τρομακτική ταινία τ ι 

νιώθεις;  
 

Φόβο           
2 

Φόβο            
2 

Φόβο           
2 

Φοβάμαι       
1 

Αν ο αδερφός/ή σου 
χαλάσει το αγαπημένο 

Θυμώνω      
1 

Θυμό           
2 

Θυμό           
2 

Θυμό           
2 
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σου παιχνίδ ι τι ν ιώθεις;  
Αν έχεις κανονίσει να 
βγεις έξω βόλτα αλλά 

βρέχει και δε μπορείς να 
βγεις τι νιώθεις; 

Λύπη            
2 

Λύπη            
2 

Λύπη            
2 

Λύπη           
2 

Αν σου δώσουν ένα 
δώρο χωρίς να το 

περιμένε ις τι νιώθεις;  

Έκπληξη        
2 

Χαρά           
0 

Χαρά            
0 

Έκπληξη       
2 

Σύνολο 11 10 10 11 

 

3.1.3 Αποτελέσματα Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης Τρίτης Άσκησης του Τεστ 

Αντικειμενικής Μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης     

      Στην Αρχική Αξιολόγηση της τρίτης άσκηση τα παιδιά σε ορισμένα υποθετικά 

σενάρια που αφορούσαν άλλο άτομο απαντούσαν με ρήμα και όχι με ουσιαστικό 

(βλέπε Πίνακα 2.4). Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Ο δάσκαλος έβαλε το Γιώργο 

τιμωρία, τι νιώθει;» ο Αντρέας και ο Βασίλης απάντησαν «Στεναχωριέται», ο Γιάννης 

«Λυπάται», ενώ ο Δημήτρης κατονόμασε το συναίσθημα αλλά όχι το σωστό αφού 

απάντησε «ντροπή». Στην ερώτηση «Ο Γιώργος είναι μόνος στο σπίτι με κλειστά τα 

φώτα, τι νιώθει;» ο Αντρέας απάντησε «Είναι φοβισμένος» και ο Βασίλης «Φοβάται» 

και στην ερώτηση «Ένα παιδί  έσπρωξε το Γιώργο στις  σκάλες επίτηδες, τι νιώθει;» ο 

Αντρέας απάντησε «Πονάει» ενώ ο Βασίλης και ο Δημήτρης «Κλαίει» (βλέπε Πίνακα 

2.4). Τα συναισθήματα του θυμού και της έκπληξης ήταν αυτά που δυσκόλεψαν 

περισσότερο τα παιδιά. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων έγινε με βάση τα κριτήρια 

που περιγράφτηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Γενικά το επίπεδο των παιδιών ήταν σε 

μέτριο επίπεδο.  

Πίνακας 2.4: Άσκηση 3 Τεστ αντικειμεν ικής μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Αρχική 

Αξιολόγηση 

Υποθετικά σενάρια 
 

Απαντήσεις 
Αντρέας 

Απαντήσεις 
Βασίλης 

Απαντήσεις 
Γιάννης 

Απαντήσεις 
Δημήτρης 
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Ο δάσκαλος έβαλε τον 
Γιώργο τιμωρία, τι 

νιώθει;  

Στεναχωριέται   
1 

Στεναχωριέται
1 

Λυπάται         
1 

Ντροπή          
0 

Ο Γιώργος πάει με τους 
φίλους του για 

ποδόσφαιρο που του 
αρέσει πολύ, τι νιώθει;  

Χαρούμενος      
1 

Χαρά              
2 

Χαρά             
2 

Χαίρεται        
2 

Ο Γιώργος είναι μόνος 
στο σπίτι με κλειστά τα 

φώτα, τι νιώθει;  

Είναι 
φοβισμένος        

1 

Φοβάται          
1 

Φόβο               
2 

Λύπη               
0 

Ο Γιώργος έφαγε ένα 
φαγητό που δεν του 

αρέσει, τι ν ιώθει;  

Αηδία                
2 

Σιχαίνεται             
1 

Αηδία             
2 

Δεν του 
αρέσει            

0 
Ένα παιδί έσπρωξε το 
Γιώργο στις σκάλες 
επίτηδες, τι νιώθει;  

Πονάει                 
0 

Κλαίει              
0 

Πόνο              
0 

Κλαίει            
0 

Οι φίλοι του Γιώργου 
του οργάνωσαν ένα 

πάρτι χωρίς να το ξέρει, 
τι ν ιώθει; 

Χαρά                
0 

Χαρά             
0 

Χαρά             
0 

Χαρά               
0 

Σύνολο 5 5 7 2 

 

     Στην Τελική Αξιολόγηση της τρίτης και τελευταία άσκηση του τεστ 

αντικειμενικής μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης τα παιδιά απάντησαν 

στα υποθετικά σενάρια που αφορούσαν άλλο πρόσωπο σε κάποιες περιπτώσεις με 

ουσιαστικό, σε κάποιες με ρήμα και σε κάποιες με μετοχή (βλέπε Πίνακα 2.5). 

Συγκεκριμένα τη χρήση μετοχής έκανε ο Γιάννης στο σενάριο «Ένα παιδί έσπρωξε το 

Γιώργο στις σκάλες επίτηδες, τι νιώθει;» απάντησε «Θυμωμένος». Στην ερώτηση «Ο 

Γιώργος είναι μόνος με κλειστά τα φώτα, τι νιώθει;» ο Αντρέας και ο Βασίλης 

απάντησαν με ρήμα λέγοντας «Φοβάται». Όλα τα συναισθήματα αναγνωρίστηκαν 

από όλα τα παιδιά εκτός από το συναίσθημα της έκπληξης το οποίο ο Βασίλης 

μπέρδεψε με αυτό της χαράς. Γενικά, το επίπεδο των παιδιών σε αυτήν την άσκηση 

στην τελική αξιολόγηση ήταν υψηλό.  
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Πίνακας 2.5: Άσκηση 3 Τεστ αντικειμεν ικής μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Τελική 

Αξιολόγηση 

Υποθετικά σενάρια 
 

Απαντήσεις 
Αντρέας 

Απαντήσεις 
Βασίλης 

Απαντήσεις 
Γιάννης 

Απαντήσεις 
Δημήτρης 

Ο δάσκαλος έβαλε τον 
Γιώργο τιμωρία, τι νιώθει;  

Λύπη         2 Λύπη             
2 

Λύπη            
2 

Λύπη            
2 

Ο Γιώργος πάει με τους 
φίλους του για 

ποδόσφαιρο που του 
αρέσει πολύ, τι ν ιώθει;  

Χαρά         
2 

Χαρά        2 Χαρά           
2 

Χαρά           
2 

Ο Γιώργος είναι μόνος 
στο σπίτι με κλειστά τα 

φώτα, τι νιώθει;  

Φοβάται        
1 

Φοβάται        
1 

Φόβο         2 Φόβο         2 

Ο Γιώργος έφαγε ένα 
φαγητό που δεν του 
αρέσει, τι νιώθει;  

Αηδία        2 Αηδία         
2 

Αηδία         
2 

Αηδία       2 

Ένα παιδί έσπρωξε το 
Γιώργο στις σκάλες 
επίτηδες, τι νιώθει;  

Θυμό         2 Θυμό           
2 

Θυμό         2 Θυμωμένος 
1 

Οι φίλοι του Γιώργου του 
οργάνωσαν ένα πάρτι 
χωρίς να το ξέρει, τι 

νιώθει;  

Έκπληξη   2 Χαρά        0 Έκπληξη    
2 

Έκπληξη    
2 

 

Σύνολο 11 9 12 11 

 

3.1.4 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης του Τεστ 

Αντικειμενικής Μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.  

     Προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος στα 

επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα 

έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων όλων των ασκήσεων του τεστ αντικειμενικής 

μέτρησης (βλέπε Πίνακα 2.6).  

Πίνακας 2.6 Σύγκριση Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης του Τεστ Αντικειμενικής Μέτρησης 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης.  

 Πρώτη Άσκηση         
Α Σκέλος 

Πρώτη Άσκηση         
Β Σκέλος 

Δεύτερη Άσκηση  Τρίτη   Άσκηση   
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 Αρχ. 
Αξ. 

Τελ. 
Αξ. 

Αρχ. 
Αξ. 

Τελ. 
Αξ. 

Αρχ. 
Αξ. 

Τελ. 
Αξ. 

Αρχ. 
Αξ. 

Τελ. 
Αξ. 

Αντρέας 3 6 2 6 6 11 5 11 

Βασίλης 3 5 2 6 5 10 5 9 

Γιάννης 3 6 3 5 8 10 7 12 

Δημήτρης 4 6 3 6 5 11 2 11 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η βελτίωση των παιδιών ήταν 

σημαντική. Όπως φαίνεται στην πρώτη άσκηση κατάφεραν να κατονομάσουν μόνοι 

τους τα συναισθήματα αλλά και να δείξουν το συναίσθημα που τους ζητούνταν. 

Εκτός από τον Βασίλη στο πρώτο σκέλος και το Γιάννη στο δεύτερο. Επίσης, στη 

δεύτερη άσκηση κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα περισσότερα συναισθήματα στα 

υποθετικά σενάρια που αφορούσαν τους ίδιους. Ομοίως και στην τρίτη άσκηση 

κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα περισσότερα συναισθήματα στα υποθετικά σενάρια 

που αφορούσαν άλλους. Σημαντική διάφορα διαπιστώθηκε στις απαντήσεις των 

παιδιών στη δεύτερη και Τρίτη άσκηση διότι στην αρχική αξιολόγηση οι απαντήσεις 

τους δεν ήταν συγκεκριμένες ενώ αντίθετα στην τελική αξιολόγηση φάνηκε να 

κατανοούν αυτό που τους ζητούνταν και να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις 

χρησιμοποιώντας ουσιαστικό για την κατονομασία του συναισθήματος.  

 

3.2 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Ετεροαναφορών. 

3.2.1 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Ετεροαναφορών Αρχική Αξιολόγηση 

     Η Αξιολόγηση περιλάμβανε και τις αντιλήψεις των μητέρων των συμμετεχόντων 

αναφορικά με τα επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών τους. Για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Αρχικής Αξιολόγησης του ερωτηματολογίου 
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ετεροαναφορών υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των απαντήσεων των μητέρων σε κάθε 

διάσταση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης αλλά και συνολικά για κάθε παιδί  

(βλέπε Πίνακα 2.7).  

Πίνακας 2.7: Μέσοι Όροι Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Ετεροαναφορών Αρχική Αξιολόγηση 

 Μητέρα 
Αντρέα  

Μητέρα 
Βασίλη 

Μητέρα 
Γιάννη 

Μητέρα 
Δημήτρη 

Συναισθηματική 
Αυτογνωσία 

2,3 2 2,6 3,3 

Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

2 2 2 2 

Κατανόηση 
Συναισθημάτων 

1 1,5 1,75 2 

Διαχείριση 
Σχέσεων 

2        1,75 1 2 

Σύνολο 7,3 7,25 7,35 9,3 

 

     Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των μητέρων η συναισθηματική νοημοσύνη 

των παιδιών βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις μητέρες τα 

παιδιά παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα αναφορικά με την κατανόηση των 

συναισθημάτων των άλλων και τη διαχείριση των σχέσεών τους. 

 

3.2.2 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Ετεροαναφορών Τελική Αξιολόγηση 

     Στην Τελική Αξιολόγηση υπολογίστηκαν και πάλι οι μέσοι όροι των απαντήσεων 

των γονέων ξεχωριστά για κάθε διάσταση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης αλλά 

και συνολικά για κάθε παιδί  (βλέπε Πίνακα 2.8).  

Πίνακας 2.8: Μέσοι Όροι Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Ετεροαναφορών Τελική Αξιολόγηση 

 Μητέρα 
Αντρέα  

Μητέρα 
Βασίλη 

Μητέρα 
Γιάννη 

Μητέρα 
Δημήτρη 
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Συναισθηματική 
Αυτογνωσία 

2,5 2,6 3 3,6 

Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

2,25 2,25 2,25 2,25 

Κατανόηση 
Συναισθημάτων 

1,5 2 2 2 

Διαχείριση 
Σχέσεων 

2,25 2 2 2 

Σύνολο 8,5 8,85 9,25 9,85 

 

      Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η Συναισθηματική Νοημοσύνη των 

συμμετεχόντων βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο αναφορικά με τις απαντήσεις των 

μητέρων τους. Τα χαμηλότερα επίπεδα παρουσιάζονται στην κατανόηση των 

συναισθημάτων των άλλων και στη διαχείριση σχέσεων.  

 

3.2.3 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Ετεροαναφορών Αρχική και 

Τελική Αξιολόγηση. 

     Προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος έγινε 

μεταξύ των μέσων όρων των απαντήσεων των μητέρων στο ερωτηματολόγιο των 

ετεροαναφορών (βλέπε Πίνακα 2.9).       

Πίνακας 2.9: Σύγκριση Μέσων Όρων Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης Ερωτηματολογίου 

Ετεροαναφορών. 

 Μητέρα  
Αντρέα  

Μητέρα 
Βασίλη 

Μητέρα   
Γιάννη 

Μητέρα 
Δημήτρη 

 Αρχ. 

Αξιολ.  

Τελ. 

Αξιολ.  

Αρχ.     

Αξιολ.  

Τελ. 

Αξιολ.  

Αρχ. 

Αξιολ.  

Τελ. 

Αξιολ.  

Αρχ. 

Αξιολ.  

Τελ. 

Αξιολ.  

Συναισθηματική 
Αυτογνωσία 

2,3 2,5 2 2,6 2,6 3 3,3 3,6 

Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

2 2,25 2 2,25 2 2,25 2 2,25 
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Κατανόηση 
Συναισθημάτων 

1 1,5 1,5 2 1,75 2     2 2 

Διαχείριση 
Σχέσεων 

2 2,25 1,75 2 1 2      2 2 

Σύνολο 7,3 8,5 7,25   8,85    7,35 9,25 9,3 9,85 

   

     Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των μέσων όρων οι μητέρες των παιδιών με 

ΔΑΦ παρατήρησαν βελτίωση στα επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των 

παιδιών τους. Βέβαια, παρατηρήθηκε διαφορετικό ποσοστό βελτίωσης για κάθε παιδί.  

Σημαντικό ήταν ότι η μητέρα του Δημήτρη ήταν αυτή που παρατήρησε τη μικρότερη 

βελτίωση στη συμπεριφορά του παιδιού της και συγκεκριμένα δε παρατήρησε καμία 

αλλαγή αναφορικά με την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων και τη 

διαχείριση των σχέσεων του παιδιού. Οι υπόλοιπες τρεις μητέρες παρατήρησαν 

βελτίωση σε όλους τους τομείς της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών τους. 

 

3.3 Αποτελέσματα ΠΑΤΕΜ Ι 

3.3.1 Αποτελέσματα ΠΑΤΕΜ Ι Αρχική Αξιολόγηση 

     Το τελευταίο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των παιδιών 

ήταν το ΠΑΤΕΜ Ι. Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο μετρά τα επίπεδα αυτοαντίληψης και βαθμολογείται με 

συγκεκριμένα κριτήρια. Για την αξιολόγηση λοιπόν των επιπέδων αυτοαντίληψης 

των συμμετεχόντων υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των απαντήσεων σε κάθε κλίμακα 

αλλά και συνολικά (βλέπε Πίνακα 2.10). 
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Πίνακας 2.10: Μέσοι Όροι Αποτελεσμάτων ΠΑΤΕΜ Ι  Αρχική Αξιολόγηση 

Τομείς 
ΠΑΤΕΜ 1 

Αντρέας Βασίλης Γιάννης Δημήτρης 

Σχολική 
Ικανότητα 

2,2 3,2 3,2 3 

Σωματική 
Ικανότητα 

3 3 2,2 3,2 

Σχέσεις με 
Συνομηλίκους 

3 3 3 3,6 

Σχέσεις με τη 
Μητέρα 

3,4 3,6 3,4 3,6 

Σύνολο 11,6 12,8 11,8 13,8 

 

     Από τις απαντήσεις των παιδιών προκύπτει ότι σε μέτριο προς υψηλό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα τα παιδιά φαίνεται να έχουν υψηλότερη αντίληψη αναφορικά με τις 

σχέσεις με τη μητέρα τους ενώ χαμηλότερη αντίληψη αναφορικά με τις σωματικές 

τους ικανότητες. Στο σύνολο υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης παρουσιάζει ο 

Δημήτρης.  

 

3.3.2 Αποτελέσματα ΠΑΤΕΜ Ι Τελική Αξιολόγηση  

     Στην Τελική Αξιολόγηση της αυτοαντίληψης υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των 

απαντήσεων των παιδιών στο ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι όπως ακριβώς έγινε και 

στην Αρχική Αξιολόγηση (βλέπε Πίνακα 2.11). 

Πίνακας 2.11: Αποτελέσματα ΠΑΤΕΜ Ι Τελική Αξιολόγηση 

Τομείς 
ΠΑΤΕΜ 1 

Αντρέας Βασίλης Γιάννης Δημήτρη
ς 

Σχολική 
Ικανότητα 

4 3,8 3,4 3,2 
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Σωματική 
Ικανότητα 

4 4 3 4 

Σχέσεις με 
Συνομηλίκους 

4 4 3,4 3,8 

Σχέσεις με τη 
Μητέρα 

3,8 4 3,6 4 

Σύνολο 15,8 15,8 13 15 

 

     Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών τα επίπεδα αυτοαντίληψής τους είναι 

υψηλά. Συγκεκριμένα παρουσιάζουν υψηλότερη αυτοαντίληψη αναφορικά με τ ις 

σχέσεις μ ε τη μητέρα τους και χαμηλότερη αυτοαντίληψη αναφορικά με τις σχολικές 

τους ικανότητες.  

 

3.3.3 Σύγκριση Αποτελεσμάτων ΠΑΤΕΜ Ι Αρχική και Τελική Αξιολόγηση 

     Προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος στα 

επίπεδα αυτοαντίληψης των συμμετεχόντων έγινε σύγκριση των μέσων όρων των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων στην αρχική και τελική αξιολόγηση στο  

ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι (βλέπε Πίνακα 2.12).  

Πίνακας 2.12: Σύγκριση Μέσων Όρων ΠΑΤΕΜ 1 Αρχική και Τελική Αξιολόγηση 

 Αντρέας Βασίλης Γιάννης  Δημήτρης 

Τομείς ΠΑΤΕΜ 
1 

Αρχ. 
Αξιολ.  

Τελ. 
Αξιολ.  

Αρχ. 
Αξιολ.  

Τελ. 
Αξιολ.  

Αρχ. 
Αξιολ.  

Τελ. 
Αξιολ.  

Αρχ. 
Αξιολ.  

Τελ. 
Αξιολ.  

Σχολική 
Ικανότητα 

2,2 4 3,2 3,8 3,2 3,4 3 3,2 

Σωματική 
Ικανότητα 

3 4 3 4 2,2 3 3,2 4 

Σχέσεις με 
Συνομηλίκους 

3 4 3 4 3 3,4 3,6 3,8 

Σχέσεις με τη 
Μητέρα 

3,4 3,8 3,6 4 3,4 3,6 3,6 4 
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Σύνολο 11,6 15,8 12,8 15,8 11,8 13 13,8 15 

 

     Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των μέσων όρων τα επίπεδα αυτοαντίληψης  

όλων των παιδιών έχουν σημαντική βελτίωση. Σημαντικότερη βελτίωση είχε ο 

Αντρέας ο οποίος είχε τα μικρότερα επίπεδα αυτοαντίληψης κατά την Αρχική 

Αξιολόγηση, ενώ λιγότερη ο Δημήτρης. Μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε στον 

τομέα που αφορά τις σωματικές ικανότητες και λιγότερη βελτίωση στον τομέα που 

αφορά τις σχέσεις με τη μητέρα.  

 

3.4 Παρατηρήσεις Εκπαιδευτικού Προγράμματος Παρέμβασης 

     Στην πρώτη συνεδρία τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρατήρηση 

τω φωτογραφιών και φάνηκε να αντιλαμβάνονται τις διαφορές στις εκφράσεις του 

προσώπου ανάλογα με το συναίσθημα που βιώνεται. Το συναίσθημα που δυσκόλεψε 

περισσότερο ήταν αυτό της έκπληξης το οπο ίο δε μπορούσαν να διαχωρίσουν εύκολα 

από αυτό του φόβου. Οι πιο διακριτές διαφορές ανάμεσα στα πρόσωπα ήταν για τα 

παιδιά αυτές στο στόμα και στα μάτια. Επίσης, συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση 

σχετικά με τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα αναφέροντας δικές τους εμπειρίες, 

ενώ χρειάστηκε περισσότερη επεξήγηση αναφορικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν 

στο σώμα. 

     Η δραστηριότητα της δεύτερης συνεδρίας καθήλωσε τα παιδιά καθότι 

περιλάμβανε χειροτεχνία. Υπήρξε όμως μία δυσκολία από την πλευρά των παιδιών 

στο να πιάσουν και να τοποθετήσουν σωστά τα διάφορα σημεία του προσώπου 

(μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά) καθότι είχαν μικρό μέγεθος. Χρειάστηκαν επομένως τη 
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βοήθεια της ερευνήτριας προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη δραστηριότητα. 

Το συναίσθημα της έκπληξης δυσκόλεψε περισσότερο τα παιδιά.  

     Στην τρίτη συνεδρία στη δραστηριότητα ο «καθρέφτης» τα παιδιά το διασκέδασαν 

ιδιαίτερα μιμούμενα τις κινήσεις της ερευνήτριας. Ο Γιάννης ήταν αυτός που ενώ 

έδειχνε να διασκεδάζει δυσκολευόταν να καθίσει για πολλή ώρα στη θέση του και 

χρειαζόταν χρόνος για να συγκεντρωθεί και πάλι στη δραστηριότητα. Επομένως 

κάποιος χρόνος χάθηκε εξαιτίας της ανησυχίας του Γιάννη. Η συμμετοχή του όμως 

ήταν μεγαλύτερη όταν τα παιδιά χρειάστηκε να αναπαραστήσουν τα συναισθήματα 

και να ληφθούν οι φωτογραφίες τους. Οι αντιστοίχηση των συναισθημάτων με τις 

φωτογραφίες τις δικιές τους ήταν αρκετά εύκολη διαδικασία για τα παιδιά καθότι 

αναγνώριζαν την έκφραση του δικού τους προσώπου.  

     Στην τέταρτη συνεδρία στα παιδιά άρεσαν πολύ οι φωτογραφίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις κοινωνικές ιστορίες καθότι είχαν πολλά χρώματα και οι 

φιγούρες είχαν τη μορφή κινουμένων σχεδίων. Στην εξιστόρηση δικών τους 

εμπειριών ο Αντρέας δυσκολεύτηκε αρκετά ενώ ο Γιάννης συνήθως συμφωνούσε με 

τον αδερφό του τον Δημήτρη. Το συναίσθημα της έκπληξης και πάλι δυσκόλεψε 

περισσότερο τα παιδιά  

     Στην πέμπτη συνεδρία οι φωτογραφίες και η σειρά των γεγονότων φάνηκαν να 

βοηθούν ιδιαίτερα τα παιδιά στην αναγνώριση των αιτιών των συναισθημάτων. 

Μάλιστα τους άρεσε πολύ σαν παιχνίδι να τοποθετούν τη μια κάρτα πίσω από την 

άλλη προσπαθώντας να εξηγήσουν την ιστορία που δημιουργούνταν. Ο Αντρέας ήταν 

αυτός  που χρειάστηκε περισσότερο παρακίνηση για να συμμετέχει καθότι είχε μία 

ανησυχία και η προσοχή του μπορούσε εύκολα να αποσπαστεί. Σε αυτήν τη συνεδρία 

το συναίσθημα της έκπληξης δε δυσκόλεψε τόσο τα παιδιά διότι η σειρά των 
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γεγονότων τα βοήθησε να το αντιληφθούν και να το κατονομάσουν αλλά και να 

αναφέρουν τις αιτίες που το προκαλούν στις ιστορίες.   

     Στην έκτη συνεδρία τα παιδιά κατανόησαν σχετικά γρήγορα το θεωρητικό 

κομμάτι της δραστηριότητας ότι τα συναισθήματα έχουν διαβαθμίσεις. Η 

παρουσίαση των φωτογραφιών και η τοποθέτηση τους στο θερμόμετρο ανάλογα με 

τη διαβάθμιση του συναισθήματος ήταν η δραστηριότητα που συμμετείχαν όλοι 

εξίσου με ενδιαφέρον και καλό ποσοστό επιτυχίας. Το συναίσθημα της έκπληξης 

δυσκόλεψε περισσότερο για ακόμη μία φορά.  

     Η έβδομη συνεδρία ήταν η συνεδρία με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Η 

ταινία «Τα τρία γουρουνάκια» που παρακολούθησαν έτυχε να ήταν πολύ αγαπημένη 

ταινία και των τεσσάρων παιδιών και έτσι την παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή. 

Κατόπιν η αναπαράσταση της ιστορίας με έμφαση στις συναισθηματικές αντιδράσεις 

των παιδιών τα βοήθησε πολύ στο να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα στους άλλους 

αλλά και να κατανοήσουν τις αιτίες των συναισθημάτων. Φάνηκε να είναι η πιο 

βοηθητική δραστηριότητα για τον Αντρέα ο οποίος συμμετείχε λιγότερο ενεργά 

συγκριτικά με τα άλλα τρία παιδιά σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Σε αυτήν 

την δραστηριότητα όπως και στην πέμπτη το συναίσθημα της έκπληξης δε 

δυσκόλεψε τόσο τα παιδιά. 

     Η όγδοη και τελευταία συνεδρία του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης 

περιλάμβανε το παιχνίδι ρόλων. Τα μικρά σενάρια δε βοήθησαν ιδιαίτερα τον Αντρέα 

και το Γιάννη να εκφράσουν με επιτυχία όλα τα συναισθήματα σε αντίθεση με το 

Βασίλη και το Δημήτρη που συμμετείχαν ενεργά και με ευκολία καθότι το παιχνίδι 

ρόλων τους αρέσει ιδιαίτερα. Βέβαια η έκπληξη ήταν και πάλι το συναίσθημα που 
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δυσκόλεψε τα παιδιά, λιγότερο όμως συγκριτικά με την πρώτη, τη δεύτερη, την 

τέταρτη και την έκτη δραστηριότητα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Συμπεράσματα 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να σχεδιαστεί και 

να εφαρμοστεί ένα Πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης το οποίο θα είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων Συναισθηματικής Νοημοσύνης αλλά και 

αυτοαντίληψης παιδιών με ΔΑΦ. Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί μία από τις 

πρώτες που έχουν γίνει στο χώρο της Ειδικής Αγωγής αναφορικά με την ταυτόχρονη 

μελέτη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και αυτοαντίληψης παιδιών που ανήκουν 

σε αυτόν τον πληθυσμό. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλλουν γενικότερα 

στη γνώση που υπάρχει σχετικά με τη συναισθηματική ανάπτυξη του συγκεκριμένου 

πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και την εκπαίδευσή του σε αυτόν 

τον τομέα.      

     Καταρχάς πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη δομή του Προγράμματος βασίστηκε στη 

συμπεριφορική προσέγγιση όπως βασίζονται τα περισσότερα Προγράμματα 

Παρέμβασης για παιδιά με ΔΑΦ (Γενά, 2002· Καλύβα, 2005· Κυπριωτάκης, 1995· 

Συνοδινού, 1999). Το Πρόγραμμα προσπάθησε να τροποποιήσει τις συμπεριφορές 

των παιδιών ώστε να αναπτύξουν νέες αναφορικά με την αναγνώριση, κατανόηση και 

έκφραση συναισθημάτων ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη και 

ενσωμάτωση.  

      Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Αρχικής Αξιολόγησης μπορεί να 

διατυπωθεί το συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι τα άτομα με ΔΑΦ 



73 

 

παρουσιάζουν δυσκολίες στο πεδίο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και δεν είναι 

δεδομένη για το συγκεκριμένο πληθυσμό. Αυτό συμπεραίνεται και από τα 

αποτελέσματα της αντικειμενικής μέτρησης αλλά και από τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου ετεροαναφορών που συμπλήρωσαν οι μητέρες, με τα παιδιά να 

παρουσιάζουν μέτρια επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Αρχική 

Αξιολόγηση.  Επίσης, από τα αποτελέσματα του ΠΑΤΕΜ 1 στην Αρχική Αξιολόγηση 

επιβεβαιώνεται επίσης η θεωρία ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έχουν υψηλά επίπεδα 

αυτοαντίληψης (Fombonne, 2003· Γενά, 2002) καθώς οι συμμετέχοντες παρουσίασαν 

μέτρια επίπεδα αυτοαντίληψης.        

     Από τη Τελική Αξιολόγηση του τεστ αντικειμενικής μέτρησης και από την 

σύγκριση με τα αποτελέσματα της Αρχικής προκύπτει ότι υπήρξε σημαντική θετική 

αλλαγή στα επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών. Η εφαρμογή του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος ήταν αποτελεσματική με εμφανή τα σημάδια 

βελτίωσης. Επομένως, απαντάται το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καθώς υπήρξε 

σημαντική βελτίωση στα επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των 

συμμετεχόντων. Την ίδια αποτελεσματικότητα είχε και ένα παρόμοιο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης που εφαρμόστηκε από την Χατζηάστρου 

(2013), σε μία μελέτη περίπτωσης παιδιού με Asperger. Στην παρούσα έρευνα τα 

παιδιά κατάφεραν να αναγνωρίσουν όλα τα συναισθήματα εκτός από κάποιες 

περιπτώσεις όπου δεν αναγνωρίστηκε το συναίσθημα της έκπληξης ή και υπήρξε μία 

σύγχυσή του με το συναίσθημα της χαράς. Γενικότερα, η δομή του προγράμματος και 

συγκεκριμένες ασκήσεις όπως «ο καθρέφτης» και το παιχνίδι ρόλων βοήθησαν τα 

παιδιά να αντιληφθούν το βίωμα των συναισθημάτων σε πραγματικές καταστάσεις 

και έτσι να υπάρχει καλύτερη κατανόησή τους  
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     Η αναγνώριση των συναισθημάτων είναι μια κοινωνική δεξιότητα που εξαρτάται 

πολύ από τη δυσκολία του ίδιου του συναισθήματος αλλά και από τα βιώματα και τ ις 

εμπειρίες των ατόμων γύρω από αυτό (Κακαβούλης, 1997). Δικαιολογημένα λοιπόν 

το συναίσθημα που δυσκόλεψε περισσότερο σε όλες τις διαδικασίες ήταν αυτό της 

έκπληξης εφόσον είναι κατεξοχήν ένα δύσκολο προς αναγνώριση συναίσθημα 

σύμφωνα με τον Ekman (2016) και είναι ίσως και αυτό στο οποίο τα παιδιά δεν είχαν 

πολλές εμπειρίες. Η σύγχυση με το συναίσθημα της χαράς  προφανώς να σχετίζεται 

με το γεγονός ότι η έκπληξη προκαλεί γενικότερα ευχάριστα συναισθήματα. 

Επομένως, απαντάται και το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με το ποια 

συναισθήματα δυσκόλεψαν στην αναγνώριση μετά την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος.  

     Επιπλέον, από τη σύγκριση των μέσων όρων του ερωτηματολογίου 

ετεροαναφορών στην Αρχική και Τελική Αξιολόγηση απαντάται και το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα. Οι μητέρες των παιδιών παρατήρησαν βελτίωση στα επίπεδα 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών τους μετά την εφαρμογή του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Το ποσοστό βελτίωσης όμως από τη σκοπιά των 

μητέρων δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο το ποσοστό βελτίωσης που έδειξε η Τελική 

Αξιολόγηση του τεστ αντικειμενικής μέτρησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Τελική Αξιολόγηση έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος Παρέμβασης και δεν υπήρξε χρονικό περιθώριο για τις 

μητέρες προκειμένου να παρατηρήσουν ιδιαίτερα τη διαφορά στη συμπεριφορά των 

παιδιών τους. Επιπλέον, σε ένα τέτοιου είδους ερωτηματολόγιο δεν μπορεί να 

αποφευχθεί η υποκειμενικότητα των συμμετεχόντων.  
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     Αναφορικά με την αυτοαντίληψη των παιδιών παρατηρήθηκε επίσης θετική 

αλλαγή. Ο μέσος όρος του ποσοστού βελτίωσης των παιδιών ήταν δέκα πέντε τις 

εκατό με ένα παιδί να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση με ποσοστό τριάντα πέντε τις 

εκατό. Η απάντηση στο τέταρτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα είναι ότι τα 

επίπεδα αυτοαντίληψης των παιδιών βελτιώθηκαν μετά την εφαρμογή του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Επομένως, η εφαρμογή ενός Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος Συναισθηματικής Νοημοσύνης είχε θετική επίδραση όχι μόνο στα 

επίπεδα της ίδιας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης αλλά και στα επίπεδα της 

αυτοαντίληψης. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πλατσίδου (2010), τα άτομα με υψηλές 

συναισθηματικές δεξιότητες τείνουν να έχουν καλύτερη διάθεση και καλύτερα 

επίπεδα αυτοαντίληψης και διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, σύμφωνα με τη 

Θεωρία του Νου η αναγνώριση και η ερμηνεία των συναισθημάτων συνεπάγεται την 

αντίληψη του εαυτού και τα θετικά συναισθήματα απέναντι στον εαυτό και κατόπιν 

ομαλή κοινωνική αλληλεπίδραση (Brune, 2005· Montgomery, Stoesz & McCrimmon, 

2012). 

 

4.2 Περιορισμοί – Προτάσεις 

     Οι περιορισμοί που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα σχετίζονται αρχικά με το 

γεγονός ότι η Τελική Αξιολόγηση έγινε αμέσως μετά την λήξη του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος Παρέμβασης κάτι το οποίο δεν εγγυάται το μακροπρόθεσμο των 

αποτελεσμάτων. Προτείνεται επομένως επανάληψη της Τελικής Αξιολόγησης μετά 

από ένα χρονικό διάστημα ορισμένων εβδομάδων ώστε να ελεγθεί με μεγαλύτερη 

αξιοπιστία η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.  
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     Επιπροσθέτως, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν ήταν ικανοποιητικός 

προκειμένου να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τον 

συγκεκριμένο πληθυσμό. Ένας διευρυμένος αριθμός συμμετεχόντων θα έδινε 

ασφαλέστερα αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι υπήρξε μία 

παράλειψη κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης οφείλεται να ελέγχεται η κοινωνική 

εγκυρότητα. Η κοινωνική εγκυρότητα αναφέρεται στην αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας από αυτούς που τη λαμβάνουν και από αυτούς που την 

εφαρμόζουν σχετικά με τον αν στο σύνολο ήταν δίκαιη, λογική και κατάλληλη 

(Turan & Erbas, 2010). Επιπλέον, συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις Ειδικής Αγωγής η 

κοινωνική εγκυρότητα εστιάζει στο κατά πόσο οι στόχοι, οι διαδικασίες και τα 

αποτελέσματα του προγράμματος παρέμβασης ωφέλησαν τους συμμετέχοντες και 

κατά ποσό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι (Tomasini, Ma, Basurto, Garsia & 

Villegas, 2015). Επομένως, στην παρούσα έρευνα η κοινωνική εγκυρότητα μπορούσε 

να ελεγθεί με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου αναφερόμενο προς τα ίδια τα παιδιά.  

     Επιπλέον, ο αριθμός των συνεδριών του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Παρέμβασης αν και ήταν σχετικά μικρός αποδείχτηκε ικανός ώστε να προκαλέσει 

θετική αλλαγή στη συμπεριφορά του δείγματος. Παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετός ώστε 

να  εξασφαλίσει το μακροπρόθεσμο των αποτελεσμάτων. Ένα πρόγραμμα  

μεγαλύτερο σε διάρκεια και με περισσότερες ασκήσεις θα παρείχε μεγαλύτερη 

εγκυρότητα έτσι όπως ορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής (National Research Council, USA, 2001), αναφορικά με τις 

βασικές αρχές εκπαίδευσης ατόμων με ΔΑΦ. Επίσης, εφόσον με βάση τη θεωρία η 

έκπληξη είναι ένα κατεξοχήν δύσκολο προς αναγνώριση συναίσθημα (Ekman, 2016), 
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ίσως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ως δεδομένο και έτσι το Πρόγραμμα να εστιάζει 

περισσότερο στην εκπαίδευση του συγκεκριμένου συναισθήματος για να μη 

συνεχίσει να δυσκολεύει στην αναγνώριση κανέναν από τους συμμετέχοντες. Με 

αυτόν τον τρόπο το Πρόγραμμα θα κρίνονταν πλήρως επιτυχημένο.  

     Εν συνεχεία, ένας μεγαλύτερος αριθμός παιδιών συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό 

γονέων. Ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων γονέων θα ήταν βοηθητικός ώστε να 

αποφευχθεί η υποκειμενικότητα στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου 

ετεροαναφορών. Μία ακόμη πρόταση για αποφυγή της υποκειμενικότητας είναι η 

συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία ως συν-θεραπευτές κάτι που 

επίσης ορίζει ως βασική αρχή το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής (National Research Council, USA, 2001) για την εκπαίδευση 

παιδιών με ΔΑΦ.      

     Τέλος, εφόσον επιβεβαιώθηκε η θεωρία ότι τα άτομα με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων και παρουσιάζουν χαμηλά 

επίπεδα αυτοαντίληψης αλλά και η εφαρμογή Προγραμμάτων Εκπαιδευτικής 

Παρέμβασης είναι βοηθητική στη βελτίωσή αυτών των τομέων, επιτείνεται η 

αναγκαιότητα για οργάνωση και εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων καθώς η 

συναισθηματική ανάπτυξη και οι θετικές αντιλήψεις απέναντι στον εαυτό οδηγούν σε 

ομαλή κοινωνική ζωή. Προτείνεται η χρήση κυρίως οπτικού υλικού το οποίο στην 

παρούσα έρευνα αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό, αλλά και δραστηριότητες 

που περιλαμβάνουν παιχνίδι ρόλων στο οποίο το δείγμα συμμετείχε με ευχαρίστηση.  
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1. Έντυπο Ενημέρωσης Γονέων 

                                       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

Αγαπητοί γονείς 

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή της ερευνητικής μελέτης που θα διεξαχθεί από τη 

φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεογνωσία Σολδάτου. Η έρευνα θα 

διεξαχθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου και στα πλαίσια του προγράμματος του 

Μουσικού Εκπαιδευτικού Συνόλου (ΜΟΥΣΕΣ) του Πανεπιστημίου με υπεύθυνη 

συντονίστρια την καθηγήτρια Λευκοθέα Καρτασίδου.  

Η έρευνα αφορά στην εφαρμογή ενός προγράμματος συναισθηματικής νοημοσύνης 
σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Ο σκοπός σχετίζεται με τη διερεύνηση της 

επίδρασης που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στα επίπεδα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και στα επίπεδα της αυτοαντίληψής τους. 

Αναμένεται ότι τα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοαντίληψης θα είναι 

υψηλότερα μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, απώτερος στόχος είναι 

να αποτελέσει ένα βοήθημα για τη βαθύτερη κατανόηση της ψυχολογίας των παιδιών 

στο φάσμα του αυτισμού και ένα ερέθισμα για την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων 
για την αγωγή και την εκπαίδευσή τους.  

Πριν την εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των παιδιών καθώς και μέτρηση των επιπέδων αυτοαντίληψής τους. Τα 

τεστ και τα ερωτηματολόγια που θα κληθούν να απαντήσουν είναι πλήρως 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών. Επιπλέον, ως γονείς 

θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ετεροαναφορών που σχετίζεται 

με τις συναισθηματικές ικανότητες του παιδιού σας. Κατόπιν, θα εφαρμοστεί το 

πρόγραμμα συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Η οργάνωση του προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερις άξονες: 

- Τη σύνδεση συναισθημάτων με εκφράσεις προσώπου, σώματος.  

- Τη σύνδεση συναισθημάτων με πιθανές αιτίες.  

- Τη διαβάθμιση συναισθημάτων και τις αλλαγές στις εκφράσεις του 

προσώπου. 

- Την αποκωδικοποίηση της συναισθηματικής συμπεριφοράς των άλλων. 

Σε κάθε άξονα θα εφαρμοστούν διάφορες ασκήσεις που με τη μορφή παιχνιδιού θα 

βοηθήσουν στην κατάκτηση της εκάστοτε στοχοθεσίας.  

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θα γίνει και πάλι μέτρηση των επιπέδων 

συναισθηματικής νοημοσύνης και αυτοαντίληψης των παιδιών και θα συγκριθούν με 

τις μετρήσεις που έγιναν πριν την εφαρμογή του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο 
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θα διαπιστωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου προγράμματος 

συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Η ερευνητική μελέτη αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα χρονικό διάστημα δύο 

μηνών. Συγκεκριμένοι κίνδυνοι που μπορεί να βλάψουν εσάς ή το παιδί σας δεν 
υπάρχουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν μέρη ή διαδικασίες που κάνουν εσάς ή το 

παιδί σας να νιώσει άβολα παρακαλείστε να τα αναφέρετε στην ερευνήτρια ή την 

υπεύθυνη συντονίστρια του προγράμματος ΜΟΥΣΕΣ. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα 

να διακόψετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή. Τα ιδιωτικά σας στοιχεία και οι 

προσωπικές πληροφορίες δεν επρόκειτο να δημοσιοποιηθούν για κανένα λόγο όπως 

επίσης και τα στοιχεία του παιδιού σας. Οι εξής πληροφορίες ζητούνται μονάχα για 

την κατοχύρωση της συναίνεσης σας για τη συμμετοχή στην έρευνα.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
ερευνήτρια στο τηλέφωνο 6977504292.  

 

         Σας ευχαριστώ πολύ 

Με εκτίμηση 

Θεογνωσία Σολδάτου 
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2. Δήλωση Συμμετοχής 

ΟΝΟΜΑ                                                                   

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 

 

Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί και δέχομαι να συμμετέχει το παιδί μου  (όνομα 

παιδιού)………………….. στο πρόγραμμα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης 

που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από την μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Σολδάτου Θεογνωσία. 

 

 

 

 

 

···································.                                                ······································. 

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
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3. Φωτογραφίες του Πρώτου Σκέλους της Πρώτης Άσκησης του Τεστ 

Αντικειμενικής Μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.  

                               

           

                 1. Αηδία                                                        2. Έκπληξη 

                                             

              3. Θυμός                                                             4. Χαρά                 

 

                                                       

                5. Λύπη                                                                 6. Φόβος 
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4. Φωτογραφίες του Δεύτερου Σκέλους της Πρώτης Άσκησης του Τεστ 

Αντικειμενικής Μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 
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5. Φωτογραφίες της Τρίτης Άσκησης του Τεστ Αντικειμενικής Μέτρησης της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 
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6. Ερωτηματολόγιο Ετεροαναφορών 

ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ; 

     Στις ακόλουθες προτάσεις επιλέγουμε ποιος βαθμός μας αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με 

την εξής κλίμακα:  

1= δεν ισχύει καθόλου σε εμένα,      2 = ισχύει λίγο,    3= ισχύει σε μέτριο βαθμό, 4=ισχύει 

αρκετά,  5= ισχύει πολύ. 

 

 1 2 3 4 5 

Το παιδί μου δείχνει ενδιαφ έρον για τη συναισθηματική κατάσταση των 

άλλων. 

     

Το παιδί μου αναγνωρίζει τις αιτίες των συναισθημάτων του.      

Το παιδί μου τρέφει θετικά συναισθήματα για τον εαυτό του.      

Το παιδί μου διαχειρίζεται το στρες.      

Τα συναισθήματά του παιδιού μου δεν παρεμβάλλονται στην ικανότητά 

του να συγκεντρωθεί και να πετύχει τους στόχους του. 

     

Το παιδί μου εργάζεται ομαδικά με τους συμμαθητές του.      

Το παιδί μου διαχειρίζεται το θυμό του.       

Το παιδί μου νιώθει και συμπονάει τους συμμαθητές του.       

Το παιδί μου είναι καλό στο να ακούει αυτά που λένε οι άλλοι.      

Το παιδί μου δείχνει ενδιαφ έρον για το τι νιώθουν οι άλλοι.      

Το παιδί μου διαχωρίζει τα συναισθήματα από τις πράξεις του.      

Το παιδί μου έχει καλό αυτοέλεγχο και δεν είναι παρορμητικό.      

Το παιδί μου ενοχλεί και κοροϊδεύει τους άλλους.      

Το παιδί έχει τουλάχιστον μια στενή φιλία.      

Το παιδί μου μαλώνει με τους συμμαθητές του και τους αναστατώνει.       
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7. Χειροτεχνία 2ης Συνεδρίας Εκπαιδευτικού Προγράμματος Παρέμβασης.  
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8. Υποθετικά Σενάρια 4ης Συνεδρίας Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Παρέμβασης. 

 



97 

 



98 

 



99 

 

 



100 

 

 



101 

 

 



102 

 

 

9. Φωτογραφίες 6
ης

 Συνεδρίας Εκπαιδευτικού Προγράμματος Παρέμβασης. 
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