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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1. Σν πξόγξακκα DREAM: Μηα λέα πξνζέγγηζε ζηα 
αηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε 

 
Ο αλα ρείξαο Οδεγόο απνηειεί ην βαζηθφ πλεπκαηηθφ πξντφλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο DREAM - Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελφο κνληέινπ 

πλαηζζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ αληηπξνζσπεχεη, καδί κε ην Δγρεηξίδην ηνπ 

Καζεγεηήηε ην ζχλνιν ηνπ Πλεπκαηηθνχ Πξντφληνο 2 (εθεμήο ΠΠ). Σν έξγν 

δηήξθεζε ηξία ρξφληα (2016-2019) θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηξαηεγηθψλ πλεξγαζηψλ ERASMUS 

+ KA2. πκκεηείραλ ηέζζεξηο ρψξεο - ε Ιηαιία, ε Γαιιία, ε Ιζπαλία θαη ε Διιάδα 

- θαη επηά ζεζκηθά φξγαλα εηαίξσλ, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

 

 Παλεπηζηήκην ηεο Φιωξεληίαο, σο ζπληνληζηήο θαη αηηψλ εηαίξνο, 

επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη επφπηεο φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ 

πξντφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο DREAM. 

 Κέληξν "Machiavelli" ζηε Φιωξεληία, σο Σερληθφο ζπληνληζηήο 

νιφθιεξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο DREAM. 

 Ιλζηηηνύην "Giovanni XXIII" ζηελ Terranuova Bracciolini (Arezzo), 

ππεχζπλν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ηηαιηθφ πιαίζην, 

απαξαίηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο (κε αλαθνξά 

ζην ΠΠ1, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε) θαη ηνπ θχξηνπ εηαίξνπ 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ην ζηάδην πεηξακαηηζκνχ 

ηνπ έξγνπ, επηθεληξψζεθε ζην ζέκα ηνπ ξφινπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ηνπ αληίθηππνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή ζρέζε (ζε ζρέζε κε ην ΠΠ2). 

 Παλεπηζηήκην ηεο Μάιαγαο (UMA), κε θαζήθνληα ζπληνληζηή γηα 

ηελ εθπφλεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο Παηδαγσγηθνχ Πιαηζίνπ θαη ηεο 

ζπγθξηηηθήο έξεπλαο, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη παξνπζίαζε ησλ 
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θχξησλ παηδαγσγηθψλ-εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη 

ζήκεξα ζηελ Ιζπαλία θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο-εηαίξνπο. Σν UMA ήηαλ 

ππεχζπλν γηα ηε δηαβίβαζε θαη ηελ επνπηεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθέληξσζαλ νη εηαίξνη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Πιαηζίνπ. 

Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ην ΠΠ2 - φπσο ην Ιλζηηηνχην "Giovanni XXIII", 

ε ECTE θαη ην Κέληξν "L'Horizon" - ε UMA δηελήξγεζε θαηάξηηζε θαη 

πεηξακαηηζκφ ζε Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο 

θαη δεκνηηθά ζρνιεία. 

 Κέληξν "L'Horizon" ζην Παξίζη, κε ην ξφιν ηνπ πληνληζηή 

Αμηνιφγεζεο Έξγσλ. ην πιαίζην απηφ, ην Κέληξν L'Horizon, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν "Machiavelli", ήηαλ ππεχζπλα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο DREAM 

θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ, κε ζηφρν ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξαγκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ζε θάζε εηαίξν. 

 Δπξωπαϊθό Κέληξν Καηάξηηζεο γηα ηελ Απαζρόιεζε (ECTE) ζην 

Ρέζπκλν, Κξήηε, κε θαζήθνληα ζπληνληζηή ηνπ ΠΠ3 θαη ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εηαίξνπο, ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειεί θαη ην βαζηθφ 

ηεο πξντφλ. 

 

Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηλνηνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη ν θαζνξηζκφο ελφο λένπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν ζέηεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζην επίθεληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζε παηδηά ειηθίαο 0-10 εηψλ. Απηφ, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε αμηνπνίεζή ηνπο - 

πάλσ απ 'φια ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία - έρεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνδφκεζε κειινληηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν κεηαμχ 

παηδηψλ, θαζψο θαη κεηαμχ ελειίθσλ θαη παηδηψλ, αιιά θαη γίλεηαη θαη έλαο 

παξάγνληαο πξνψζεζεο ηεο γεληθήο επεκεξίαο ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη 
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δξά σο πξφιεςε ηεο απνγνήηεπζεο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Η 

πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ειπίδνπκε φηη κπνξεί λα δηαρπζεί ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα θαηλνηνκήζνπκε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα 0-10. Δίκαζηε επίζεο πεπεηζκέλνη φηη απηφ ην κνληέιν, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε, 

κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κηα πξνζέγγηζε ζε έλαλ νιφθιεξν θχθιν 

εθπαίδεπζεο. 

 

Απφ άπνςε δνκήο, ην πξφγξακκα είλαη δηαξζξσκέλν ζηα πξναλαθεξζέληα 

ηξία πλεπκαηηθά πξντφληα (ΠΠ): ην IO1, πνπ απνηειείηαη απφ ην Παηδαγωγηθό 

Πιαίζην, δειαδή απφ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, 

πνπ ζρεηίδεηαη κε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο πνπ απεπζχλνληαη 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα 0-10 εηψλ ζηελ Ιηαιία θαη ζηηο ρψξεο εηαίξνπο. Σν ΠΠ IO2, 

πνπ απνηειείηαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (νδεγό) θαη ην ζρεηηθφ 

Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηηθώλ πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην ΠΠ IO1. Σέινο, 

ην ΠΠ IO3, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθόξκαο εηδηθά αθηεξωκέλε ζην πξόγξακκα DREAM (http://dream-

edu.eu), πνπ πινπνηήζεθε απφ ηνπ Έιιελεο εηαίξνπο κε ηελ επηζηεκνληθή 

επίβιεςε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο, έηζη ψζηε λα γίλεη ν δηαδηθηπαθφο 

ηφπνο πνπ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ DREAM . 

 

Καηά ηελ επίηεπμε ηεο πξψηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο, δηεμήρζε κηα 

ζεσξεηηθή-εκπεηξηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα αλαζπζηαζεί ε παξνχζα 

θαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηάζηαζεο κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 0-10, ζηηο ηέζζεξηο ζπκκεηέρνπζεο 

ρψξεο εηαίξνπο. Η έξεπλα απηή έρεη αλαπηπρζεί ζε δχν θαηεπζχλζεηο: αθελφο, 

κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα, 

ψζηε λα ζπληαρζεί κηα βηβιηνγξαθία αλαθνξάο ζε απηφ ην ζέκα. (Kruger, 1994, 
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Morgan, 1998, Zammuner 2003, Corrao, 2010)1 θαη, απφ ηελ άιιε, κέζσ κηαο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Η εκπεηξηθή έξεπλα καο επέηξεςε λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο 

ηδέεο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ παηδαγσγηθψλ ζπληνληζηψλ θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ησλ εκςπρσηψλ, φζνλ αθνξά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή ζρέζε, θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο κέζα ζηα 

αληίζηνηρα πιαίζηα εξγαζίαο ηνπο. 

 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξψηεο θάζεο ζπιιέρζεθαλ ζε κηα εξεπλεηηθή 

έθζεζε, κεηαθξαζκέλε ζηηο αληίρηνηρεο γιψζζεο ησλ εηαίξσλ θαη δεκνζηεχζεθε 

ζηελ ήδε αλαθεξζείζα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ 

παξνχζα έθζεζε, έρνπλ εθπνλεζεί αξθεηέο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ζέκαηα γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Πιαηζίνπ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ 

παηδαγσγηθή αλαθνξά βάζεη ηεο νπνίαο ζπληάρζεθε ην έγγξαθν πνπ 

κνηξάζηεθε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ (Σρέδην Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ), ελφςεη ηεο 

θάζεο πεηξακαηηζκνχ. Ο πεηξακαηηζκφο - πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ ΠΠ2 - 

ζπλίζηαην ζε κηα εθπαίδεπζε πνπ πεξηιάκβαλε, γηα θάζε ρψξα, κηα νκάδα 

ηνπιάρηζηνλ 25 ζπκκεηερφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, ησλ εκςπρσηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

παξαηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηάμεηο θαη Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο. Απηή ε θάζε δηαξζξψζεθε σο εμήο: 

 
1. ηαπηνπνίεζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ πξνο πινπνίεζε θαη ηωλ ηάμεωλ/ 

ηκεκάηωλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαηεξήζεηο - 

θξνληίδνληαο λα επηιεγνχλ γνωζηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (φπσο κηα εξγαζία 

ή κηα εξψηεζε) θαη κοινωνικο-ζσεζιακέρ (φπσο ξνπηίλεο ή ειεχζεξν 

παηρλίδη), νξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ηάμεηο θαη ηα Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο φπνπ έπξεπε λα γίλνπλ παξαηεξήζεηο. 

                                                 
1
 Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο έρεη εθπνλεζεί θνηλφ πξφηππν , ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην 

Μέξνο ΙΙ: DREAM Research : ηα εξγαιεία. 
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2. ex-ante παξαηεξήζεηο - δειαδή, ραξηί θαη ζηπιφ, ή παξαηεξήζεηο ηαηληψλ, 

πνπ έγηλαλ ζηηο ηάμεηο θαη ηα ηκήκαηα πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν πιέγκα, ην νπνίν έρεη επηθπξσζεί 

επηζηεκνληθά πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί2 

3. αλάπηπμε δνκεκέλνπ εξωηεκαηνινγίνπ θαη ex-ante δηαρείξηζεο ηεο 

θαηάξηηζεο - ην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε 40 εξσηήζεηο κε 

επηινγή αιεζνχο/ ςεπδνχο απάληεζεο, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα ζπλαηζζεκάηα ζηελ εθπαίδεπζε. 

4. θαηάξηηζε - ρσξηζκέλε ζε 25 ψξεο δηδαζθαιίαο απφ εκπεηξνγλψκνλεο 

ζηνλ παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ πεδίν ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ είραλ 

ζπζηαζεί πξνεγνπκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο · 

5. ex-post παξαηεξήζεηο - πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηά 

πφζν θαη ζε πνην βαζκφ ε θαηάξηηζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή  

6. ex-post δηαρείξηζε ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ νη απνθηεζείζεο γλψζεηο · 

7. κεηαγξαθή ηωλ παξαηεξήζεωλ . 

8. αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ, ηφζν κέζσ ηεο παξαηήξεζεο φζν θαη κέζσ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ3 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηα πιηθά πνπ παξάγνληαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο 

ηνπ DREAM πξνζβάζηκα ζε επξχηεξν θνηλφ, ην πξφγξακκα πεξηειάκβαλε ηε 

δεκηνπξγία ηεο πξναλαθεξφκελεο πιαηθφξκαο, εζηηάδνληαο ζηα ζέκαηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

 

                                                 
2
 Γείηε ην πξφηππν ζην Μέξνο II: DREAM Research: Τα εξγαιεία 

3
 Βι. ρεηηθή αλαθνξά ζηελ πιαηθφξκα DREAM online 
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Οη παξνχζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξηιακβάλνπλ, ζπλεπψο, ηα ζέκαηα 

θαη ηα πεξηερφκελα πνπ εληνπίζηεθαλ ηφζν ζηε ζεσξεηηθή φζν θαη ζηε 

εκπεηξηθή εξεπλεηηθή θάζε θαη θαηά ηε θάζε πεηξακαηηζκνχ, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη ζρεηηθά γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο πξναλαθεξζείο 

πεηξακαηηζκφο, δηεμήρζε ζε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο ζε κηα επηινγή απφ 

Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο θαη δεκνηηθά ζρνιεία θαη 

δηεμήρζε κε πην επξχηεξν ηξφπν ζηελ Ιηαιία ζην Ιλζηηηνχην Giovanni XXIII ηεο 

Terranuova Bracciolini, ην νπνίν αλαθέξεηαη επηζήκσο σο βαζηθφο ζπλεξγάηεο 

ηεο θάζεο πεηξακαηηζκνχ. 

 

θνπφο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ είλαη: 

 

 λα πξνσζήζνπλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δαζθάινπο, ηελ 

απφθηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εγθάξζησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ρξήζηκεο 

γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη θάζε παηδί - θαη ηαπηφρξνλα νη ίδηνη, νη ζπλάδειθνί ηνπο θαη 

νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ.  

 
 λα πεξηγξάςνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ κηα ζρεζηαθή-εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δαζθάινπο, πνπ κπνξεί 

λα είλαη πην ζπκκεηξηθή θαη λα κελ βαζίδεηαη ζε άθακπηε "δπλακηθή ηεο 

εμνπζίαο" απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ . 

 
 λα ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά ζηηο επαίζζεηεο ζηηγκέο κεηάβαζεο απφ ηηο 

ειηθίεο 0-3, ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη, γεληθφηεξα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπλέρεηαο: έλα ζέκα ηδηαίηεξεο ζήκεξα ηφζν ζε εζληθφ φζν 

θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  
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 λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο ησλ ελειίθσλ, κε ζθνπφ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

κεηψζνπλ ηελ «θφπσζε» πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδηψλ, εθαξκφδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Όια απηά ζέηνληαο σο γεληθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο κέζα 

ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη ζην ζρνιείν, ζε ζρέζε κε φια ηα 

εκπιεθφκελα ζέκαηα: πξψηα απ 'φια, ηα παηδηά. 

 

Ο Οδεγφο ζπκπιεξψλεηαηη απφ ην Δγρεηξίδην ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν 

είλαη έλα μερσξηζηφ θείκελν, αλ θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηα παξαπάλσ, 

φπνπ ππάξρνπλ νη ελδείμεηο θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

πεηξακαηηζκφ, ρξήζηκα δεδνκέλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηάζηαζεο ζηα Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο θαη ζην 

ζρνιείν θαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνβιεκαηηζηνχλ καδί κε 

ηα παηδηά γηα ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο επαηζζεζίαο. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξρηθά, φπσο αλαθέξζεθε ζηε αίηεζε πνπ 

ελέθξηλε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα ΠΠ πνπ απνηεινχζαλ ηε 2ε θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νλνκάδνληαλ «Πξφγξακκα πνπδψλ» θαη «Δθπαηδεπηηθφ 

πλαηζζεκαηηθφ Μνληέιν (EAM)» αληίζηνηρα. Σν πξψην είλαη ε ζεσξεηηθή δνκή 

επί ηεο νπνίαο βαζίδεηαη ην δεχηεξν κε ελδείμεηο, πξαθηηθά εξγαιεία θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δαζθάινπο. Όκσο, ζηελ πνξεία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εκπιεθφκελνη εηαίξνη αηζζαλζήθακε ηελ αλάγθε λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηα δχν ΠΠ ηνπ πεδίνπ 2. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη ηίηινη 

«Πξνγξάκκα πνπδψλ» θαη «Μνληέιν» ζε θάπνηεο ρψξεο εηαίξνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεκαίλνπλ κηα άθακπηε εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

κεζφδσλ εθαξκνγήο ηνπο. ε απηή ηε βάζε - δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο, ηψξα παξνπζηάδνληαη σο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο» θαη 

«Δγρεηξίδην ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ», κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε επειημία θαη ην 
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εξκελεπηηθφ πεξηζψξην θαη, ηαπηφρξνλα, ηελ επξχηεξε εθαξκνγή απφ ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο. ην πιαίζην απηφ, ην «Δγρεηξίδην ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ» είλαη έλα 

ρξήζηκν ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δαζθάινπο 

πνπ ζέινπλ λα αληηκεησπίζνπλ κε επέιηθην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν ην ζέκα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο επαηζζεζίαο ζηα παηδηά.  

 

Δπνκέλσο, νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηα νλφκαηα ησλ ΠΠ2 δελ έρνπλ απιψο 

νξνινγηθφ θαη ιεμηθνινγηθφ ραξαθηήξα. είλαη ην απνηέιεζκα κηαο πξνζεθηηθήο 

παηδαγσγηθήο αληαλάθιαζε απ’ φινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

νπνία εμειίρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. Απηφ κε ηελ πεπνίζεζε φηη, 

αλ θαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλνπλ νπζηαζηηθά 

ακεηάβιεηνη, ε παηδαγσγηθή έξεπλα ζεκαίλεη, εηδηθά φηαλ ν ζηφρνο είλαη ε 

παηδηθή ειηθία, λα είλαη αλνηρηφ ζηελ αιιαγή θαη - αλ θξηζεί ζθφπηκν - φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε - λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο. 
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1.2. Η ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δωήο:  Μηα 
εθπαηδεπηηθή έθηαθηε αλάγθε 

 

Γηα πνιινχο αηψλεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα δηαηεξήζεθε μερσξηζηή απφ ηελ 

γλσζηηθή, ππνηαγκέλε ζηελ ηειεπηαία θαη ζεσξήζεθε σο έλαο αλεζπρεηηθφο 

παξάγνληαο ζηελ ηζνξξνπία ηνπ ιφγνπ (Damasio , 1994, 2010 ; Lewis, & 

Saarni, 1985). Με άιια ιφγηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή δσή ζεσξήζεθε σο θάηη 

δπλεηηθά αξλεηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ή θαηαπηεζηηθφ. Οη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ κπαινχ - ζπλαηζζήκαηνο θαη ε αληίιεςή ηνπο κε ηεξαξρηθφ ηξφπν 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζρέζε ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη αθφκα νξαηά ζήκεξα 

(Cambi, 1996).  

 

Η έιιεηςε εθηίκεζεο ηνπ ξφινπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ απφ 

ηε γέλλεζή ηνπ είλαη ζίγνπξα έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά απηνχ πνπ έρεη 

νξηζηεί σο «καχξε παηδαγσγηθή» Miller, 1981, It. T r. 2008; Rutschky, 2015, I t. 

T r. 2018). Αθφκε θαη ζήκεξα εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ – κέρξη 

ην 1968 θαη ζηε Γχζε,  κε ηα ίρλε ηεο λα είλαη αθφκα νξαηά ζηηο θνηλσλίεο καο. 

 

Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα, ζεκαληηθνί θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί θαη 

πνιηηηζηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί νδήγεζαλ ζε επνρηαθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ 

άκεζα ζεζκνχο φπσο ην ζρνιείν θαη νη νηθνγέλεηα, δεκηνπξγψληαο έηζη 

εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ δελ επηθεληξψλνληαλ πιένλ ζηνλ 

απηαξρηζκφ θαη ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε γηα έλα λέν κνληέιν γνλέα-παηδηνχ, 

παηδαγσγνχ-παηδηνχ θαη ζρέζεο εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο θαη νη πξνζεγγίζεηο είλαη πην ζπκκεηξηθέο, ζεβφκελεο ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη βαζίδνληαη ζε 

έλαλ πξαγκαηηθφ «δηάινγν» κεηαμχ ελειίθσλ θαη παηδηψλ. Η εκθάληζε λέσλ 

επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ θαζψο θαη νη πξψηεο αλαθαιχςεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο θαη πξφζθαηα ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνεπηζηήκεο 
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καο επέηξεςαλ λα εξκελεχζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ λνπ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, επαλαμηνινγψληαο ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζθαίξαο, 

ηελ αλάπηπμε, ηε ζηελή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζηάζεσλ ήδε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο δσήο. Γηα λα 

επηβξαδπλζεί, σζηφζν, ε παξαδνρή απηήο ηεο πξννπηηθήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη βαζηζηεί ζε έλα δηδαθηηθφ 

κνληέιν, ην νπνίν ηζηνξηθά επεξεάδεηαη έληνλα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ 

γλσζηηθηζκνχ, ην νπνίν έρεη πξνλνήζεη ηελ πλεπκαηηθή ζπληζηψζα ησλ 

καζεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, ζέηνληαο ην ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ζην 

παξαζθήλην (Cambi, 1996). 

 

Η αχμεζε ηεο θνηλσληθήο δπζπξαγίαο θαη ησλ κνξθψλ βίαο, αθφκε θαη κέζα 

ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη παηδηά, έθεβνπο θαη ελήιηθεο, είλαη εγθάξζηα ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζπλεπψο επηζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ κηα 

θαηάζηαζε ζνβαξνχ «ζπλαηζζεκαηηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ» . Μηα θαηάζηαζε πνπ 

νδήγεζε ηελ Παηδαγσγηθή λα ακθηζβεηήζεη ηνλ ξφιν ησλ επηπηψζεσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζρέζε (Cambi, 2015, Iori, 2006) θαη, πην πξφζθαηα, λα πξνηείλεη 

δξάζεηο κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζή ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο 

πξνζρνιηθέο ειηθίεο θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν (Contini 1992, Contini , Fabbri & 

Manuzzi, 2006, Mortari, 2002, 2006, 2009, 2017, Mortari , & Saiani, 2013). 

 

Σαπηφρξνλα, ε Φπρνινγία, μεθηλψληαο απφ δηάρπηεο θαηαζηάζεηο δπζθνξίαο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, έρεη αλαπηχμεη δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη 

κεζφδνπο παξέκβαζεο ζε κηα απνθαηαζηαηηθή θαη ελίνηε πξνιεπηηθή 

πξννπηηθή. ε πξαθηηθφ επίπεδν, απμάλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

θηλνχληαη απφ ηελ ηδέα φηη ηα παηδηά θαη νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο παξάιιεια κε ηηο γλσζηηθέο: εμ νπ θαη κηα ζεηξά 

πεηξακάησλ πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Η 
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απμαλφκελε πξνζνρή ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη θξνληίδα ζηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο θαη ζηηο πξφζθαηεο εζληθέο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο4 (Senato della Repubblica Italiana, 27.1.2014, 21.6.2016, 

Πξνεδξία ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο - Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 13εο Απξηιίνπ 

2017, Ν. 65 · MIUR, 2.22.2018 , 9.5.2018 , 8.8.2018) (Heckman, 2013, Milani, 

2018), ηνπνζεηνχλ ηα παηδηά - θαη εηδηθά εθείλα πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 0-6 - ζην επίθεληξν ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ (European Commission, 8.9.2006, 3.3.2010; 21.2.2011, 2.3.2013, 

29.5.2013, 17.1.2018; Euopean Commission – General Directorate for 

Education and Culture, 2016; Id., Eacea, Eurydice, Eurostat, 2014; European 

Council, 255. 2015 , 22.5.2018, επίζεο: Silva, 2016a, 2016b; 2016, ed.; 2018; 

2018, ed.; Silva, Freschi, & Caselli, 2015, 2018). Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη 

ππεξεζίεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία έρνπλ αλάγθε εηζαγσγήο θαηλνηφκσλ 

κνληέισλ θαη εξγαιείσλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηεο αξρηθήο θαη 

ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, απφ άπνςε επηθνηλσληαθψλ θαη ζρεζηαθψλ 

δεμηφηεηεο. 

 

Ξεθηλψληαο απφ απηά ηα δεδνκέλα, ην πξφγξακκα DREAM ζέιεη λα 

πξνσζήζεη έλα κνληέιν παξέκβαζεο γηα ηα ζρνιεία απφ 0-10 εηψλ, κε ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηε γλσζηηθή δηάζηαζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζρέζεο. Η ηδηαηηεξφηεηά ηεο έγθεηηαη ζην λα πηζηεχνπκε φηη απηή ε πξνζέγγηζε 

είλαη δπλαηή εάλ ν δάζθαινο θαη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δσή ζην κπαιφ ελψ εθηεινχλ εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα 

θαη κε παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο. Μέζα ζην έξγν 

DREAM, ηα ζπλαηζζήκαηα δνπλ θαη δελ δηδάζθνληαη. Δπνκέλσο, γηα λα 

                                                 
4
 Εδώ θαη ζηε Βηβιηογραθία , όποσ δελ ορίδεηαη άιιως, οη λόκοη ηες Ιηαιίας θαη ηες ΕΕ θαη ηα επίζεκα 

λοκοζεηηθά έγγραθα ποσ αλαθέροληαη εδώ αλαθέροληαη ζύκθωλα κε ηελ οροιογία ποσ τρεζηκοποηείηαη 

ζηο πρωηόησπο. Ασηό ηζτύεη θαη γηα ηα σπόιοηπα κέιε ηωλ τωρώλ εηαίρωλ ποσ αλαθέροληαη ζηελ 

παρούζα εργαζία θαη ζηε βηβιηογραθία . 
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γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πξέπεη λα κάζνπλ λα ηα ξπζκίδνπλ 

θαη λα ηα εθθξάδνπλ επαξθψο, θαη είλαη απαξαίηεην νη δάζθαινη θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ην ίδην. Γηα ην ιφγν απηφ, ην 

πξφγξακκα DREAM πηζηεχεη φηη κπνξνχκε λα εληζρχζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα 

ζηελ εθπαίδεπζε κφλν αλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε, σο ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

(Ahn, & Stifter, 2010) . 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία καο ιέεη φηη σο παηδί, απφ 

κηθξή ειηθία γηα λα αλαπηχμεη επαξθψο ηε δηθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθά-

ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα, ρξεηάδεηαη έλαλ ελήιηθα θξνληηζηή ν νπνίνο ελεξγεί σο 

«θαζξέθηεο» , θάλνληάο ηνπο λα θαηαιάβνπλ φηη εθείλε ηε ζηηγκή αηζζάλνληαη 

έλα ζπλαίζζεκα (Stern, 1995, It. Tr. 1995; 1977, It. Tr. 1998; Stern , Beebe, 

Jaffe, & Bennet t, in Schaffer, 1977, ed., It. T r. 1993). Δίλαη επνκέλσο 

απαξαίηεην ν θξνληηζηήο λα έρεη κηα ζαθή αληίιεςε γηα ην ηη βηψλεη πάλσ απφ 

απηφ πνπ αηζζάλεηαη ην παηδί. Δθηφο απφ ηελ αλαγλψξηζε, ν θξνληηζηήο έρεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο: απηφ ζεκαίλεη φηη ε έληαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο πξέπεη λα δηακνξθσζεί. Γηα παξάδεηγκα, αληηκέησπνη κε ηνλ 

ζπκνχ ελφο παηδηνχ, «κηα αξκνληθή ζηάζε είλαη λα ζέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κηα 

ζπκπεξηθνξηθή ζηάζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ νξγή, κεηψλνληαο ηε θσλή, 

κηιψληαο αξγά, ρσξίο λα εηζβάιιεη ζην παηδί». Αληίζεηα, φηαλ έλα παηδί δελ 

ζπκψλεη ζπζηεκαηηθά, εθείλε ηε ζηηγκή ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε κηα αχμεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ζην παηδί ην είδνο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Γεληθφηεξα, απηά είλαη ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

θαη δείρλνπλ πφζν απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε, ε ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε πνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γλσζηηθά εξγαιεία 

θαη επηρεηξεζηαθέο ελδείμεηο, παξνηξχλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δσή θαη ην γεγνλφο φηη 
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δηαθπβεχεηαη πάληα ν επαγγεικαηηζκφο ηνπο (Fukkink, & Lont, 2007; Di Fabio, 

2010, Kitzmann, & Howard, 2011). 
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ΜΔΡΟ I:  

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δωήο γηα κηα 
εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηωλ 

ζπλαηζζεκάηωλ θαη ηεο ζηνξγήο 
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ΠΡΟΛΔΓΟΜΔΝΑ / ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 
 
 
Σα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, φπσο έρεη 

εηπσζεί πνιιέο θνξέο. Τα ζςναιζθήμαηα , ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεηαθέξνληαη 

κε θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο, θαη φηαλ απηά γίλνληαη ζσέζειρ θαη κηα «ηζηνξία» 

ρηίδεηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα κεηαηξέπνληαη επθνιφηεξα ζε 

αγάπη. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ κε ζεηηθή πνηφηεηα 

ζπλαηζζεκάησλ βνεζά ζηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θαη ησλ καζεζηαθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. ην πιαίζην πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά 

ηελ θχξηα επζχλε γηα απηή ηελ πξνζθνξά θέξνπλ νη ελήιηθεο, νη νπνίνη, ζην 

πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπο σο θξνληηζηέο, πξέπεη λα έρνπλ εθείλεο ηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά θαη ηελ επεκεξία ηνπο 

αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

 

Σν πξψην κέξνο ηνπ Οδεγνχ επηθεληξψλεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη νξηζκέλεο βαζηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί / δάζθαινη. Πξψηνλ, αηζζαλζήθακε ηελ αλάγθε λα 

δψζνπκε έλαλ νξηζκφ ηνπ ζςναιζθήμαηορ, δηαρωξίδνληάο ηνλ από άιινπο 

νξηζκνύο, όπωο εθείλνη ηνπ αίζθημαηορ, ηεο διάθεζηρ, ηεο ζηοπγήρ, ηεο 

εςαιζθηζίαρ. Τπνζέηνπκε φηη είλαη νπζηαζηηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε γηα ην ηη 

πξφθεηηαη λα κηιήζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλνκηιία κε ην ζέκα, απνθεχγνληαο ηηο παξαλνήζεηο. Ο νξηζκφο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο είλαη κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα. Κάζε ζπλαηζζεκαηηθφ γεγνλφο 

απνηειείηαη απφ πνιιά ζπζηαηηθά: ην γεγνλφο ηεο ελεξγνπνίεζεο, ηα 

θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά πνπ πξνθαινχληαη απφ ην λεπξηθφ θαη ην ελδνθξηληθφ 

ζχζηεκα, ε πξφδειε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ε γλσζηηθή αληίιεςε ηεο 

θαηάζηαζεο θαη νη επηδξάζεηο πνπ έρεη επηθέξεη ζε κηα ζέκα, νη βησκαηηθέο 

ζπληζηψζεο, θ.α.. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ 
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κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζπλδένληαη απιψο κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

βηψκαηνο. 

 

Αληηκεησπίδνληαο ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ κηα εμειηθηηθή άπνςε, ζηηο 

επφκελεο ζειίδεο αληηκεησπίδνληαη πξψηα ηα πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα . Απηά 

είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα - ραξά , ιύπε , ζπκόο , θόβνο , έθπιεμε θαη αεδία - ηνπ 

νπνίνπ ε έθθξαζε είλαη θαζνιηθή, δηαθνξεηηθά απφ ακήραλα ή θνηλσληθή 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

αίζζεζεο ηεο (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002) . Όια ηα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη ρξήζηκα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ πξνζαξκνγή: έρνπλ κηα επηθνηλσληαθή 

ιεηηνπξγία, δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκεχνπλ γηα λα κεηαδψζνπλ απηφ πνπ 

αηζζαλφκαζηε ζηνπο άιινπο, αιιά θαη ζηνπο εαπηνχο καο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε έλλνηα ηνπ ζςναίζθημαηορ, ηεο διάθεζηρ , ηεο ζηοπγήρ θαη 

ηεο εςαιζθηζίαρ βαζαίλεη. Αλ θαη έλα λενγέλλεην είλαη ήδε ζε ζέζε λα 

εθθξάζεη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, απνθηά βαζκηαία λόεκα κφλν κέζα ζε κηα 

νπζηαζηηθή ζρέζε κε ηνλ θξνληηζηή ηνπ, ν νπνίνο απνδίδεη κηα επηθνηλσληαθή 

πξφζεζε ζ 'απηφ. Σφζν ην νηθνδφκεκα ηνπ εζσηεξηθνχ εαπηνχ θαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ παηδηνχ λα κείλεη ζε κηα ζρέζε (Di Blasio, 1995) είλαη βαζηά ζπλδεδεκέλα κε 

ηελ πνηφηεηα ηεο πξσηνγελνχο ζρέζεο: αο λα ζθεθηφκαζηε πξψηα ηε ζρέζε 

δεζκνχ ηνπ παηδηνχ-θξνληηζηή (Lamboy, 2015) . Γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

ελέρνπλ εθπαηδεπηηθή δξάζε, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηνλ ξφιν ηεο 

ζηελ παηδηθή «αλάπηπμε» (Fonagy et al., 1991). Απηή ε κεγάιεο δηάξθεηαο, 

ζπλαηζζεκαηηθά ζεκαληηθή ζχλδεζε, ε νπνία είλαη ρηηζκέλε κέξα κε ηε κέξα, 

κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή «ηζηνξία» κεηαμχ ηνπ θξνληηζηή θαη ηνπ παηδηνχ, έρεη 

σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ αληηπξνζσπεχεη 

έλα είδνο «πξσηφηππνπ» γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην ίδην κνληέιν ζα ιεηηνπξγήζεη σο αλαθνξά γηα άιιεο 

ζρέζεηο. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, ην παηδί ζα έρεη ηελ επθαηξία 
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λα αλαπηχμεη δηάθνξεο πξνζθφιιεζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

ζρεζηαθέο εκπεηξίεο  γηα ην φξακα ηνπ θφζκνπ. 

 

Η ηθαλφηεηα ησλ θξνληηζηψλ λα απνθξηζνχλ κε επαηζζεζία ζην παηδη επηηξέπεη 

κε ηελ εκπεηξία ηνπ λα αλαγλσξίζεη δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη άιιεο 

ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο επηζπκίεο, αλάγθεο, πξνζέζεηο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη θξνληηζηέο βνεζνχλ ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

δηαθνξεηηθά θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζήκαηα 

θαη κεγαιψλνληαο λα ηα ξπζκίδνπλ απηφλνκα (Cassidy, 1994, Scarzello, 2011). 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθνχ ζηνραζκνχ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ελειίθσλ δελ επηηξέπεη ζην παηδί ηελ θνηλή θαηαλφεζε ηεο λνεηηθήο 

θαηαζηαζήο ηνπ (Eisenberg, & Spinrad, 2004). 

 

Ο δεζκόο πξνζθόιιεζεο είλαη επίζεο εκθαλήο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζρέζε 

εθπαηδεπηηθνχ / δαζθάινπ-παηδηνχ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηέο έρνπλ ηζρπξή θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα αζθαιή θαη 

αζθαλή βάζη γηα ηα παηδηά (Bowlby, 1988) , πξνζθέξνληάο ηνπο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηελ αζθάιεηα, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη έλα 

ζσζηφ ηα παηδηά ' s ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε. Απηφ 

δελ ζπκβαίλεη κφλν ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ παηδηνχ » αλάπηπμεο s? αληίζεηα, 

ζπλερίδεη κέζα απφ ηελ εθεβεία, φηαλ ε σξίκαλζε ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πινπνηείηαη 

πιήξσο ( Grazzani Gavazzi, & Riva Crugnola, 2011) . 

 

ηνλ ηνκέα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ, ζηνλ νπνίν ε δηάζηαζε ηεο 

θπονηίδαρ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη 

δεμηφηεηεο θξνληίδαο, ην ζπλαηζζεκαηηθφ νηθνδφκεκα, ε δηαρείξηζε θαη ε 

ξχζκηζε ηνπ παηδηνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 
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θαηαλφεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, θιπ. Όπσο 

δείρλνπλ ζαθψο κειέηεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ελήιηθα σο ζςναιζθημαηικού 

κοινωνικοποιηηή, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη δάζθαινη γλσξίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη μέξνπλ πψο λα ηα ξπζκίδνπλ, πνιχ δε πεξηζζφηεξν 

έρνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα 

παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δηθά ηνπο. 

 

Σα πξναλαθεξζέληα είλαη, ζπλνπηηθά, ζηνηρεία ηεο γλψζεο πνπ ζεσξνχκε 

ζεκειηψδε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ δίλεη θεληξηθφ ξφιν ζηνλ ξφιν 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 0-10 θαη, θαηά 

ζπλέπεηα , ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Tambasco, Ciucci, & Baroncelli, 2015). 

Όια απηά, δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή γηα ηελ εθπφλεζε κηαο παηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο , φπσο απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ ην πξνγξάκκα DREAM, πνπ 

ζέηεη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην επίθεληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

ζρέζεσλ , πξνθχπηεη απφ ηελ πεπνίζεζε - θαη απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε - φηη ε 

θηλεζηαθή-ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε πξνσζεί, εκπλέεη, θαη ζέηεη ππφ 

ακθηζβήηεζε ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Δθηφο απφ ηελ 

απνδπλάκσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο, επεξεάδεη νπζηαζηηθά ην θίλεηξν γηα 

κάζεζε θαη επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ - αιιά θαη πξνζσπηθψλ - ζηφρσλ. 
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2. ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ 
ΑΙΘΗΜΑΣΑ 

2.1 πλαηζζήκαηα 
 

Ο Sroufe νξίδεη ην ζπλαίζζεκα σο «κηα ππνθεηκεληθή αληίδξαζε ζε έλα 

ζεκαληηθφ γεγνλφο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θπζηνινγηθέο, εκπεηξηθέο αιιαγέο 

θαη ζην επίπεδν κηαο έθδειεο ζπκπεξηθνξάο» (1995, It. Tr. 2000, p. 23). Η 

έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Φπρνινγία θαη ηε Νεπξνεπηζηήκε δείρλεη φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη έκθπηεο πξνζαξκνζηηθέο αληηδξάζεηο (Darwin, 1872), πνπ 

παξάγνληαη απηφκαηα απφ ηνλ εγθέθαιν, ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εμσηεξηθψλ 

ή εζσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ (Damasio, 2003) 5. Σν ζπλαίζζεκα είλαη θπξίσο κηα 

ζσκαηηθή εθδήισζε πνπ απαληάηαη ζε έλα δεδνκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί 

λα είλαη εζσηεξηθφ (ζθέςεηο, κλήκεο θ.ιπ.) ή εμσηεξηθφ (πεξηβάιινλ θαη 

πεξηβάιινλ). Απηή ε ζσκαηηθή εθδήισζε απνθαιχπηεηαη κε κηα νιφθιεξε 

ζεηξά αιιαγψλ, ζε θπζηνινγηθφ θαη ζσκαηηθφ επίπεδν: αιιαγέο νξκνληθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ (γηα παξάδεηγκα, θνξηηδφιε, νμπηνθίλε, ελδνξθίλεο ή 

ηεζηνζηεξφλε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ) θαη 

ζσκαηηθέο αηζζήζεηο,  ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, ηεο αίζζεζεο ηνπ θελνχ ζην 

ζηνκάρη ή ηνπ αίζζεκαηνο πιεξφηεηαο θ.ιπ., αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

ζπγθίλεζεο πνπ βηψλνπκε). 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζψκα ζπλδένληαη επίζεο κε αιιαγέο ζηηο δνκέο ηνπ 

εγθεθάινπ, νη νπνίεο ζθηαγξαθνχλ ηνπο ράξηεο ζψκαηνο θαη ζέηνπλ ηηο βάζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο καο (Barrett, 2006, Damasio, 2003). Έηζη 

δεκηνπξγνχληαη πλεπκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ απηέο ηηο 

ζσκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. Σα 

                                                 
5
 Απφ εδψ θαη ζην εμήο, φπνπ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη αλαθνξέο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

αθνξνχλ θείκελα πνπ κεηαθξάδνληαη ζηα ηηαιηθά (επεηδή έρνπλ επίζεο δεκνζηεπζεί ζηα ηηαιηθά ή 
κεηαθξάδνληαη απφ ηελ νκάδα UNIFI πνπ εξγάδεηαη ζην DREAM) ή δεκνζηεχζεθαλ αξρηθά ζηα ηηαιηθά. 
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ζπλαηζζήκαηα είλαη επνκέλσο έληνλεο θαη βξαρχβηεο εθδειψζεηο πνπ δίλνληαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέιεζή καο. δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκάζεζε θαη, φηαλ 

ζπκβαίλνπλ, δηακνξθψλνληαη σο θαηλφκελα νξαηά ζε άιινπο κέζσ έθδεισλ κε 

ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ, φπσο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηφλνο θσλήο, ζηάζε, 

ζπκπεξηθνξά θιπ (ibid.). Έλα παξάδεηγκα ζπλαηζζεκαηηθήο εθδήισζεο κπνξεί 

λα είλαη ην απειπηζκέλν θιάκα ηνπ παηδηνχ φηαλ ε κεηέξα απνκαθξχλεηαη ή νη 

αζχλδεηεο θξαπγέο ηνπ ζπκνχ φηαλ θάπνηνο ηνπ αθαηξεί θάηη (ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πξνθαινχληαη απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα). ζηελ πεξίπησζε κηαο θξαπγήο 

ιφγσ ηεο πείλαο ή ηεο δίςαο ή ηεο αλάγθεο γηα θπζηθή επαθή, ε αλάγθε 

πξνθαιείηαη απφ έλα εζσηεξηθφ εξέζηζκα. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζπλεπψο 

πνιχπινθεο εθδειψζεηο, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κέζσ ζσκαηηθψλ, έλα 

ςπρηθψλ θαη έλα ζπκπεξηθνξηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα 

είλαη κηα έθθξαζε κηαο αλάγθεο (π.ρ. ζιίςε) ή εθδειψζεηο ηεο ηθαλνπνίεζήο 

ηεο (π.ρ. ραξά).  

 

Έηζη, νη θπζηνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο απνηεινχλ ζπληζηψζα ηεο ίδηαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο. Σφζν ν ππνζάιακνο φζν θαη νη ηεξκαηηθέο δνκέο 

(φπσο ε ακπγδαιή ή ν ηππφθακπνο) εκπιέθνληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο (Sroufe, 1995, It., Tr., 2000). ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, νη 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ ζσκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ κεησπηαίνπ θαη αηζζεηηθνχ 

θινηνχ, θαζψο θαη κε ηηο θχξηεο νδνχο ηνπ θηλεηήξα, εμεγνχλ ηηο θπζηνινγηθέο 

αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα. Απηέο νη δνκέο ηνπ 

εγθεθάινπ αιιειεπηδξνχλ ζπλερψο. Δπηπιένλ, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ (ακπγδαιψλ), μεθηλψληαο απφ αιιαγέο ζηνλ 

ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ (ράξηεο ζψκαηνο) θαη ηελ εθηέιεζε ή ηελ ελεξγνπνίεζή 

ηνπ (ππνζάιακνο), πνπ εθδειψλεηαη ζην εζσηεξηθφ ζσκαηηθφ επίπεδν - 

ζπιαρληθέο ηξνπνπνηήζεηο - θαη εμσηεξηθέο - κπνζθειεηηθέο ην ζχζηεκα θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο (Damasio, 2003). 
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Ξεθηλψληαο απφ ηηο κειέηεο ηνπ Ekman (1992), εδξαηψζεθε ε πεπνίζεζε φηη 

βαζηθά ή πξσηνγελή ζπλαηζζήκαηα ππάξρνπλ θαη είλαη γεληθά παξφληα θαη φηη 

είλαη θνηλά γηα ηα πεξηζζφηεξα δσληαλά είδε. Πξψηνλ, ν Γαξβίλνο, ζηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δψα (1872) ππνζηήξημε 

φηη νη εθθξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πξνζψπνπ είλαη έκθπηεο θαη 

θαζνιηθέο θαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα εμππεξεηνχλ ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο. Δπί 

ηνπ παξφληνο, πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην ζέκα απηφ 

επηβεβαίσζαλ ηελ παξνπζία πξσηαξρηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα δψα. Ο 

Panksepp ππνζηεξίδεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα εθηεινχλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

δηαηεξνχληαη γηα ηνλ άλζξσπν, φπσο ε δεκηνπξγία ελφο δεζκνχ, ε δηαζθάιηζε 

ηεο επηβίσζεο, ε επηθνηλσλία κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (2012). Σα 

πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη θνηλά θαη είλαη παξφληα ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο νκάδεο: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο 

δηαπνιηηηζκηθά. Ο Ekman (1992) ππνγξακκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

πνιηηηζκφο παξεκβαίλεη θαη επεξεάδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ξχζκηζεο, ηεο 

έθθξαζεο θαη ηεο έθθξαζεο απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ (θαλφλεο εκθάληζεο), 

ελψ ε ηθαλφηεηα πνπ ηνπο ζηεξίδεη είλαη έκθπηε. Πνιιά απφ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ζα αγλννχζαλ ινηπφλ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αιιά θαη ζα εθδειψλνληαλ 

απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (Sroufe, 1995, 2000). Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη 

πιήξεο ζπκθσλία ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ην πφζνη είλαη θαη εάλ 

εθθξάδνληαη κε εληειψο παλνκνηφηππν ηξφπν, ε έξεπλα ζπκθσλεί φηη, κεηαμχ 

απηψλ, ππάξρεη ζίγνπξα θφβνο, ζπκφο, ζιίςε, ραξά, αεδία θαη έθπιεμε . 

 

Πνιιά άιια ζπλαηζζήκαηα ζπλαληψληαη ζε απηέο ηηο καθξν-θαηεγνξίεο, φπσο 

ηα κηθηά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχληεμε. Υάξε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πλεπκαηηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ θαηέζηε δπλαηή απφ ηε λεπξνπιαζηηθφηεηα, 

ζηελ αλζξψπηλε εμέιημε ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ εμεπγεληζηεί, δεκηνπξγψληαο 

ηα πνιχπινθα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο πλεπκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 
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καο πξνζπάζεηεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαπκαζκνχ ή ηεο ζπκπφληαο, 

δίλνληαο κφλν δχν παξαδείγκαηα. 

 

Δπνκέλσο, νη ζπλαηζζήζεηο εμειίρζεθαλ «γηα λα πξνσζήζνπλ ηνπο 

θνηλσληθνχο δεζκνχο (αηζζήκαηα έιμεο, πφλν γηα απψιεηα θ.ιπ.)»: ζα ήηαλ 

ινηπφλ ιάζνο λα ηα εμεηάζνπκε μερσξηζηά απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην (ivi, βι. 

Ιδίσο ζει. 27). Γίπια ζηα ζεκειηψδε ζπλαηζζήκαηα ππάξρνπλ ζχλζεηα ή 

δεπηεξεχνληα ζπλαηζζήκαηα πνιηηηζκηθά δηακνξθσκέλα θαη απηνζπλείδεηα ή 

θνηλσληθά (φπσο αγάπε, ληξνπή ή πεξηθξφλεζε): πέξα απφ ηα αξρηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, ηα παηδηά ρηίδνπλ 

επίζεο ζπλαηζζήκαηα φπσο ακεραλία, ππεξεθάλεηα, ελνρή, θ.ιπ., πνπ 

νλνκάδνληαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα. Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, ην ππνθείκελν 

πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θξαηά ηαπηφρξνλα ζην κπαιφ ηνπ θάπνηα 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηη είλαη "εαπηφο" θαη "άιινο" αληίζηνηρα, θαη εθείλσλ πνπ ηνπ 

δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ άιιν: γηα άιιε κηα θνξά πξέπεη ζπλεπψο λα έρεηε 

ππφςε ζαο ηε ζρέζε. Σα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζηα πξσηνγελή ζπλαηζζήκαηα, κέζα 

απφ κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη θσιηά, ζπλδπαζκέλε κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο (Damasio, 2000). 

 

Δθηφο απφ απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο ζπλαηζζεκάησλ, ν Damasio εηζάγεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, σο εθδειψζεηο εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ 

νκνηνζηαηηθήο ξχζκηζεο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζε άιινπο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ καο (π.ρ., αλ είκαζηε λεπξηθνί, θαηαζιηπηηθνί, 

επθεηνί θιπ.). Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηε δηάζεζε, 

ε νπνία - φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα - ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ελφο δεδνκέλνπ 

ζπλαηζζήκαηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζηελ ζπρλή επαλάιεςή ηνπ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (ivi, βι. Δηδηθφηεξα ζ. 59-60). 
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Η Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ζεσξεί ηα ζπλαηζζήκαηα σο εμειηθηηθέο 

απαληήζεηο γηα ηελ επηβίσζε (Immordino-Yang, 2017, βι. Ιδηαίηεξα ζει. 18). Ο 

ζπκφο, πνπ ζπλήζσο εθδειψλεηαη κε αίζζεκα δχλακεο, ελέξγεηαο θαη 

ζθξηγειφηεηαο (πνπ βηψλεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ησλ φπισλ, ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο ξνήο αίκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ), έρεη ηε ιεηηνπξγία λα καο 

δίλεη ηε δχλακε λα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα: ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ 

"δηνρεηεχεηαη" νξζά, ν ζπκφο καο επηηξέπεη λα ηα ιχζνπκε. Δίλαη απαξαίηεην λα 

βξεζεί ν ιεηηνπξγηθφο ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ: είλαη ρξήζηκν ζπλαίζζεκα 

ζηελ επνρή καο: "Έθιεςεο ηνλ καξθαδφξν κνπ; Σν παίξλσ πίζσ», ελψ αλ 

παξακείλεη πίζσ, γίλεηαη δπζαξέζθεηα, θαζηζηψληαο ηνλ έηζη δπζιεηηνπξγηθφ, 

θαζψο απνκαθξχλεη ην ρψξν απφ άιια ρξήζηκα ζπλαηζζήκαηα γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην παηδί έλα ελδερφκελν γεγνλφο. 

 

Η ζιίςε, ε νπνία ζπλήζσο εθδειψλεηαη είηε κε ην θιάκα είηε κε αηζζήκαηα 

πνπ ζπλήζσο αληηηίζεληαη ζηελ νξγή (γηα παξάδεηγκα, κε κηα αίζζεζε 

εμάληιεζεο ή εθξνήο ελέξγεηαο), έρεη ηε ιεηηνπξγία λα καο δίλεη ην κέηξν ελφο 

δεζκνχ: κε έλα αληηθείκελν, κε έλα άηνκν, θιπ. Γηα παξάδεηγκα, ην λα θιαίεη γηα 

λα ράζεη έλα αληηθείκελν ή λα θιαίεη γηα λα ράζεη έλα άηνκν, καξηπξεί ηελ 

χπαξμε ελφο ηζρπξνχ δεζκνχ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ην θιάκα 

είλαη ην ηζρπξφηεξν αίηεκα γηα έλαλ άιιν άλζξσπν: είλαη θπζηθφ λα 

ζθεθηφκαζηε πψο ην θιάκα γηα ηα παηδηά απνηειεί έλα ηζρπξφ πξνεηδνπνηεηηθφ 

ζήκα γηα ηνλ ελήιηθα θαη ζε θάζε πεξίπησζε αθφκα θαη φηαλ έλαο ελήιηθαο 

θιαίεη, απηφ βαζηθά πξνθαιεί κηα πξνζέγγηζε απφ ηνπο άιινπο. Η ζπγθίλεζε 

ηεο ζιίςεο είλαη επίζεο έλαο "lifesaver", θαη είλαη ιεηηνπξγηθφο ζηελ επηβίσζε. 

ην κηθξφ παηδί πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξσηεχνπζα θηγνχξα θξέκεηαη 

επεηδή βεβαηψλεη φηη θξαηάεη ηνλ ελ ιφγσ δεζκφ: ζηελ πεξίπησζε απηή, ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ζιίςεο είλαη ζίγνπξα θαηάιιειν γηα ηελ θαηάζηαζε. Ο ζθνπφο 

ηεο ζιίςεο, σο εθ ηνχηνπ, είλαη νπζηαζηηθά λα επηδηψμεη θαη λα απνθηήζεη 

εγγχηεηα. 
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Ο θφβνο, ν νπνίνο ηππηθά εθδειψλεηαη κε ζηπι ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηηίζεληαη 

ζε "επίζεζε", "απφδξαζε", "εκπινθή" θαη "ιηπνζπκία", έρεη ηελ πξνζαξκνζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηαηήξεζήο καο θαη ηεο αζθάιεηαο καο απφ ηνλ θίλδπλν. Οη 

δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο ζην θφβν κνηάδνπλ λα ζπλδένληαη 

θαηά θάπνην ηξφπν κε ηελ νληφηεηα ηεο αληηιακβαλφκελεο απεηιήο θαη 

ελεξγνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζψκαηνο, φπσο ππνδειψλεη ε 

ζεσξία Porva (2007) ηνπ Polyvagal. Όηαλ ε απεηιή είλαη κέηξηα, ελεξγνπνηείηαη 

ην λεπξηθφ ζχζηεκα, ππεχζπλν γηα κηα νιφθιεξε ζεηξά ζσκαηηθψλ αιιαγψλ 

πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα δχν πηζαλέο απαληήζεηο: αληίζηνηρα, εθείλε ηεο 

"επίζεζεο" ή αληηκεηψπηζεο ηεο απεηιήο, θαη ηεο "δηαθπγήο" απφ ηελ απεηιή. Σν 

"κπινθ" ή ην "πάγσκα" αληηζηνηρεί ζηελ ηφλσζε ηεο αθηλεζίαο: εθείλε ηελ 

ζηηγκή ην ζψκα είλαη κπινθαξηζκέλν, αιιά νη κχεο είλαη ζε έληαζε, έηνηκνη λα 

πεηαρηνχλ κφιηο ν εγθέθαινο αμηνινγεί απηφκαηα ηελ πην ρξήζηκε 

ζπκπεξηθνξά επηβίσζεο. 

 

Η ηειεπηαία ζηξαηεγηθή είλαη ε ππνηνληθή αθηλεζία («ιηπνζπκία»): φηαλ θακία 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο αληηδξάζεηο δελ θαίλεηαη ρξήζηκε γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ θίλδπλν θαη ν θφβνο είλαη αθξαίνο, κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ην θαηλφκελν 

πνπ είλαη γλσζηφ σο ν κεραληζκφο ηνπ θαηλφκελνπ ζαλάηνπ ζηα δψα: ζε 

απφηνκε κείσζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κεησκέλε αληίιεςε ηνπ 

ηη ζπκβαίλεη. 

Η ραξά, πνπ ζπλήζσο εθδειψλεηαη κε κηα αίζζεζε ειαθξφηεηαο ζην ζψκα, 

έρεη ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ζθνπφ λα καο δεζκεχζεη ζηε δσή, λα καο αθήζεη λα 

εξεπλήζνπκε ηη καο θάλεη λα ληψζνπκε θαιά θαη λα καο ηθαλνπνηεί. 

Σέινο, ε αεδία απνηειεί έλα άιιν ζπλαξπαζηηθφ ζπλαίζζεκα δσήο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνέιεπζή καο. ζήκεξα, καο κεηαδίδεη θάηη επηθίλδπλν γηα 

κέλα, εηδηθά ζε κεηαθνξηθνχο φξνπο ζε ζρέζε κε άιινπο. 
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Δπηπιένλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή καο ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ πην επέιηθηε απφ ηελ 

ελζηηθηψδε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα άιια είδε. πλεπψο, «νη 

θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη: 1) ε επηθνηλσλία ησλ 

εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζεκαληηθέο άιιεο. 2) λα πξνσζήζεη ηελ 

εμεξεπλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 3) λα πξνσζήζνπλ επαξθείο 

απαληήζεηο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο» (ivi, ζει. 26). Χζηφζν, ηα 

ζπλαηζζήκαηα δελ έρνπλ κφλν ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, αιιά 

θαη ηεο απην-επηθνηλσλίαο, δειαδή καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε 

καο ζε ζρέζε κε ην ζρεζηαθφ πεξηβάιινλ ή ην πεξηβάιινλ. Χο αλζξψπηλα φληα, 

είκαζηε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε γξήγνξα ηηο 

παξαιιαγέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ άιισλ, θαη απηφ είλαη έλα 

ηζρπξφ εξγαιείν ζε έλα ζρεζηαθφ επίπεδν. Σν παηδί είλαη πξαγκαηηθά ηθαλφ 

 
λα δείμεη ζπλαηζζήκαηα θαηάιιεια γηα ην θνηλσληθφ πιαίζην, απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο 
δσήο. [...] Απφ ηνλ δεχηεξν έσο ηνλ ηξίην κήλα δσήο, ην παηδί κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηα 
πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ραξά, ν ζπκφο θαη ε ζιίςε, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 
αιιειεπηδξάζεηο πνπ αξρίδεη λα δηαζθεδάδεη κε ηνλ «αλζξψπηλν ζχληξνθν». [...] Σελ ίδηα 
ζηηγκή, απφ ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο, ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηα 
ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ε κεηέξα (Riva Crugnola, 1993, ζει. 6-7).  

 

Η αλαπηπμηαθή ςπρνινγηθή έξεπλα καο ιέεη - φπσο ζα δνχκε - φηη, αθνχ ηα 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη έκθπηα, ην παηδί είλαη ελεξγά ζπλαηζζεκαηηθά απφ 

ηε γέλλεζε. απηή ε ηθαλφηεηα ηνπ επηηξέπεη λα παξακείλεη ζπλαηζζεκαηηθά ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ θξνληηζηή ηνπ (Stern, 1977), κέζσ ηεο πξνζθφιιεζεο, έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επηβίσζή ηνπ. Ήδε πνιχ κηθξά παηδηά, ειηθίαο πεξίπνπ 

ηξηψλ κελψλ, είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ελειίθσλ 

θαη λα μέξνπλ πψο λα αλαπνθξηζνχλ ζην ίδην ζπλαίζζεκα. Απηφο είλαη έλαο 

πξνζαξκνζηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο κεραληζκφο πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ δεζκφ ηνπο κε ηνπο ελήιηθεο - ηε ζρέζε κε ην "ζεκαληηθφ 

άιιν", ην νπνίν είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη γηα ηελ 

εδξαίσζε θαη δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζην κέιινλ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζρεζηαθήο 
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ζρέζεο (Sroufe, 1995, 2000. Tr. 2000): γηα άιιε κηα θνξά ην παξάδεηγκα ηνπ 

θιάκαηνο επαλαιακβάλεηαη ηφζν γηα έλα παηδί φζν θαη γηα έλαλ ελήιηθα, θαζψο 

είλαη ηζρπξνί γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή απηψλ γχξσ ηνπο. 

 
 

2.2 Αηζζήκαηα, δηάζεζε, ζηνξγή θαη ζπλαηζζεκαηηθόηεηα 
 
Μειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθφηεηα καο βνεζνχλ λα δηεπθξηλίζνπκε 

ηε δηαθνξά κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη αηζζεκαησλ. Σα ζπλαηζζήκαηα 

εθδειψλνληαη ζε πλεπκαηηθφ θαη ςπρηθφ επίπεδν θαη παξακέλνπλ θξπκκέλα 

απφ άιινπο φπσο φιεο ηηο λνεηηθέο καο εηθφλεο (Γακαζηφ, 1999, Δζη. 2000, 

βιέπε εηδηθφηεξα ζ. 40), ελψ ηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη 

αληηδξάζεηο . Όζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη ζηαζεξφηεηα, αιιά ιηγφηεξε έληαζε (π.ρ. αγάπε, 

κίζνο θ.ιπ.). Δπηπιένλ, ζπλδένληαη κε εζσηεξηθέο ςπρηθέο εκπεηξίεο (ζθέςε, 

κλήκε, θαληαζία), επίζεο, "ηφλσζε" ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ζπληνληζκνχ (κε αληηθείκελα, αλζξψπνπο, θαηαζηάζεηο θαη ζθνπνχο), κε ηνλ 

ηξφπν απηφ λα θηλεηνπνηνχλ ή λα πξνσζνχλ αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Damasio, ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλίζηαληαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη αηζζαλφκαζηε έλα ζπλαίζζεκα. Γεδνκέλνπ φηη έλα 

ζπλαίζζεκα είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζε έλα εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ 

γεγνλφο, έλα ζπλαίζζεκα ελεκεξψλεη ην ππνθείκελν γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ήξζε ην ζψκα ηνπ (Damasio, 1999, 2000, Damasio, & Carvalho, 

2013). Δπνκέλσο, ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθέο δηεξγαζίεο 

ησλ νπνίσλ ε «νπζία ζπλίζηαηαη ζηηο ζθέςεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 

ζψκα ζηελ εκπινθή ηνπ ζε κηα αληηδξαζηηθή δηαδηθαζία» (Damasio, 1999, ζ. 

2000, ζει. 109), αιιά έρνπλ θαη κηα ζθφπηκε δηάζηαζε, ε νπνία είλαη 
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ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηκνλή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπνκέλσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα απαηηνχλ έλα βήκα ζπλαηζζεκαηηθήο ελ-λφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ.
6

 Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην Damasio, ππάξρεη ζπλέρεηα 

κεηαμχ αίζζεκαησλ (emotions) θαη ζπλαηζζεκάησλ (feelings), αλ θαη ζηελ 

εμέιημε ηνπ είδνπο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ηα πξψηα πνπ εκθαλίδνληαη. 

 

Ο Montuschi πξνηείλεη λα ζεσξεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα σο εθπφλεζε, κέζσ 

κηαο πινπζηφηεξεο γιψζζαο, άκεζσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απαληήζεσλ: ππφ 

απηή ηελ έλλνηα, ηα ζπλαηζζήκαηα ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο 

δηνρέηεπζεο επράξηζησλ θαη δπζάξεζησλ αηζζεκάησλ» (1993, ζει. 21). 

 

Η δηάζεζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη κηα βαζηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε, ζρεηηθά ζηαζεξή θαη δχζθνια επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθά 

γεγνλφηα. χκθσλα κε κεξηθνχο κειεηεηέο, ζα ήηαλ έκθπην, ηφζν πνιχ 

ψζηε λα κηιάκε γηα ςπρηθή κεηάδνζε κεηαμχ γελεψλ (Kaës, Faimberg 

Enriquez, & Baranes, 1995, Ravasi Bellocchio, 2012), ελψ ζχκθσλα κε 

άιινπο ζα εμαξηεζεί απφ αλακλήζεηο (Mancia, 2008), νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε απηέο ηηο πξσηφηππεο εκπεηξίεο πνπ ν Françoise Dolto κηιάεη 

ζην La cause des enfants (2007, [1985]). ε απηή ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην 

πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ ςπρή ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, αθφκα θη αλ ε 

εκπεηξία είλαη ηφζν πξφσξε ψζηε λα παξακειεζεί θαη λα δηεξεπλεζεί κφλν 

ζε πξνβιεκαηηθά θαη ςπραλαιπηηθά-ζεξαπεπηηθά πιαίζηα. ε θάζε 

πεξίπησζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηεο, θαζνξίδεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηα γεγνλφηα, "ρξσκαηίδνληαο" νιφθιεξε ηελ 

ςπρηθή δσή ελφο ππνθεηκέλνπ. 

                                                 
6
 ρεηηθά κε ηελ ελ-λφεζε, δείηε παξαθάησ. 
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Η πνηφηεηα ηεο δηάζεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αηνκηθή ηδηνζπγθξαζία. 

εμαξηάηαη απφ δνκηθνχο, βηνινγηθνχο θαη βηνγξαθηθνχο παξάγνληεο (δειαδή 

ζηε δεχηεξε πεξίπησζε απφ ην άζξνηζκα ησλ εκπεηξηψλ, ηεο κάζεζεο θαη 

ησλ απνθηεζεηζψλ ζπλεζεηψλ), πνπ ζπρλά μεθεχγνπλ απφ ηελ 

ελδνζθφπεζε. Οη παζνινγηθέο κεηαβνιέο ηεο δηάζεζεο δηαθξίλνληαη απφ ηηο 

θπζηνινγηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο απφ: ηε κεγαιχηεξε έληαζε 

ηνπο, απνπζία επθφισο αλαγλσξίζηκσλ παξαγφλησλ ελεξγνπνίεζεο · απφ 

ηε δπζαλαινγία κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. ηελ 

επηκνλή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ε ζπλχπαξμε κε ζπκπηψκαηα 

ζσκαηηθά-βιαζηηθά θαη γλσζηηθά (απηέο νη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

δηάζεζεο, καλία θαη θαηάζιηςε, είλαη δηαηεηαγκέλεο ζηα άθξα ελφο 

θάζκαηνο, φπνπ ε θαλνληθφηεηα είλαη ίζε απφ ηελ εμχςσζε θαη ηελ 

εθηξνπή). 

 

Ο φξνο «ζηνξγή» πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο, ζηελ Φπρνινγία, γεληθά σο 

ζπλψλπκν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαη πξνηηκάηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν ζηελ εηδηθή 

βηβιηνγξαθία. ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ πξνζθφιιεζε θαη ηνλ ςπρνδπλακηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, γηα παξάδεηγκα, κε ηηο αηζζήζεηο ππνδεηθλχνληαη νη 

ςπρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ φιεο ηηο ζρέζεηο, μεθηλψληαο απφ 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο θξνληηζηή-παηδηνχ πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηε γέλλεζε 

(Cavalli, Liverta Sempio, & Marchetti, 2007, βιέπε ζην ηδηαίηεξα ζει. 348). 

Δπνκέλσο, κε ηελ ζηνξγή, ελλννχκε θάηη κεγαιχηεξν απφ ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ζην βαζκφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ λνπ καο 

ελφςεη ελφο γεγνλφηνο πνπ βηψλνπκε, αιιά θαη σο απάληεζε ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 

Ο φξνο ζπλαηζζεκαηηθφηεηα γεληθά ππνδεηθλχεη ην ζχλνιν ησλ 

απνθαινχκελσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 
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ςπρηθέο αληηδξάζεηο ελφο ππνθεηκέλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε επαηζζεζία κπνξεί 

λα γίλεη θαηαλνεηή σο ε ηθαλφηεηα ή ε πξνζπκία ηνπ αηφκνπ λα βηψζεη 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα (θφβνο, πφλν, ζπκφ, ζπκπάζεηα, αγάπε, 

κίζνο θ.ιπ.), ζεκαζία, δηάξθεηα, έληαζε θαη πνιχ κεηαβαιιφκελνπο ηφλνπο. 

γεγνλφησλ, ηφζν ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη εθείλεο ηνπ 

αηφκνπ ηνλ εαπηφ ηνπ. Η επαηζζεζία κπνξεί επίζεο λα νξηζηεί σο ε 

ππνθεηκεληθή "ηφλσζε" ησλ δηαλνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζε ζρέζε κε ην 

πιαίζην θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπκε. 

 

2.3 Ο ξόινο ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ ζηε κάζεζε 
 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νη κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη αληίζηνηρα ζηνλ ηνκέα 

ηεο λνεκνζχλεο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηλφηαλ λα αλήθνπλ ζε 

ρσξηζηνχο ηνκείο, κε νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο πνπ ζεσξνχζαλ αθφκε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα σο εκπφδην ζηε ινγηθή ζθέςε (Di Fabio, 2010). Μφιηο 

μεπεξάζηεθε απηή ε αληηζεηηθή αληίιεςε ράξε ζηελ έλλνηα ηεο «πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο» (Gardner 1983, Sternberg, 1985), απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90 κηιάκε 

γηα «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε», σο ζχλνιν γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ 

αιιειεπηδξά κε ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο έξρεηαη ζην πξνζθήλην 

κπξνζηά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ εαπηφ καο 

φζν θαη ηνπο άιινπο. Μέζα ζε απηφ, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αιιά ζηελά 

δηαζπλδεδεκέλεο δεμηφηεηεο, φπσο ε αληίιεςε, ε αμηνιφγεζε, ε επεμεξγαζία, ε 

ρξήζε θαη ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ίδησλ θαη ησλ άιισλ (Mayer & 

Salovey, 1997, Salovey & Mayer, 1990). Ο Goleman πηνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο απφ ηνπο Salovey θαη Mayer, εμεγψληαο πψο 

απηφ ην θαηαζθεχαζκα δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν γηα ην άηνκν ηφζν γηα ηελ 

αηνκηθή δηάζηαζε, φζν θαη γηα ηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζία, θαζψο θαη γηα ηηο 

ζρεζηαθέο αιιειεπηδξάζεηο (1995). Όπσο ζα δνχκε ιεπηνκεξψο φζνλ αθνξά 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθήο ελ-λφεζεο, ζηελ πξσηαξρηθή πξνζθφιιεζε, ε 
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ελεξγνπνίεζε θαη ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζε έλα νξηζκέλν ζηάδην ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο, είλαη ην απνηέιεζκα κηαο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο. γηα 

παξάδεηγκα, έλα παηδί ρακνγειά αλαγλσξίδνληαο ην ίδην εξέζηζκα πνπ είρε 

πξνεγνπκέλσο ελεξγνπνηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε 

(Slade, 2010). Δπηπιένλ, αλ θαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο γλσζηηθήο δηάζηαζεο είλαη αθφκα αλνηρηή, θαίλεηαη 

ζσζηφ λα δηαηεξεζεί φηη ην ζπλαίζζεκα ηαπηφρξνλα πξνσζεί, εκπλέεη θαη ζέηεη 

ππφ ακθηζβήηεζε ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (Sroufe, 1995, 2000, βι. 

Δηδηθφηεξα ζ. 204). Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξέπεη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο θαη αληίζηξνθα. Με άιια ιφγηα, 

«αλ δελ ζεσξνχζακε ηελ αχμεζε ηεο πξφβιεςεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ηεο ζθνπηκφηεηαο, αλ δελ ζθεθηνχκε ηελ θνηλσληθή κήηξα ζηελ νπνία 

αλαπηχζζεηαη απηή ε εμέιημε, ε θαηαλφεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ζα 

ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε» (ivi, ζει. 11- 12). Μπνξνχκε ζπλεπψο λα 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη «ε ζπλαηζζεκαηηθή δσή δελ ππάξρεη ζηελ 

θαζαξή ηεο θαηάζηαζε, φπσο κηα ινγηθή ρεηξνλνκία δελ είλαη μέλε πξνο έλα 

ξπζκφ ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο» (Montuschi, 1993, ζει. 19). 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκπεξηθνξά καο ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ ζπλαηζζεκαηηθή 

φζν θαη απφ γλσζηηθή άπνςε, ηφζν ψζηε ζηελ εθπαίδεπζε λα δηαηεξείηαη ε 

αδηαρψξηζηε ζπλαηζζεκάησλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη νξζνινγηζκνχ (Iori, 2006, 

Cambi, 2015). Μειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ επίζεο 

δείμεη φηη, ρσξίο ζπλαηζζήκαηα, ε γλψζε έρεη ιηγφηεξε ππνζηήξημε, αθνχ ράξε 

ζηε ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη γλψζεο κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αληακνηβψλ θαη ηηκσξηψλ, επηηπρηψλ θαη απνηπρηψλ, 

ηελ απνδνθηκαζία ησλ άιισλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ 

καο. Μπνξνχκε ινηπφλ λα κηιήζνπκε γηα ζπλαηζζεκαηηθή ζθέςε γηα λα 

ππνδείμνπκε φηη ε κεγάιε αιιειεπηθάιπςε κεηαμχ γλψζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ηε κλεκνληθή θαη ηε ιήςε 
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απνθάζεσλ: «ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζθέςε αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

κέζσ νινέλα θαη πην εμεπγεληζκέλσλ ηξφπσλ αλαγλψξηζεο δηιεκκάησλ θαη 

πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηελ εθεχξεζε αλαινγηθψο πην επέιηθησλ 

θαη θαηλνηφκσλ απαληήζεσλ »(Immordino-Yang, 2017, ζει. 37). Απφ απηή ηελ 

άπνςε, ην 1936 (1991), ν Piaget ππνζηήξημε 

 
μεθηλψληαο απφ ηελ πξν-ιεθηηθή πεξίνδν ππάξρεη ζηελφο παξαιιειηζκφο κεηαμχ ηεο 
αλάπηπμεο ηεο επαηζζεζίαο θαη εθείλεο ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αθνχ απηέο 
είλαη δχν αδηαίξεηεο πηπρέο θάζε δξάζεο: ζε θάζε ζπκπεξηθνξά, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ηα θίλεηξα θαη ν ελεξγεηηθφο δπλακηζκφο εμαξηψληαη απφ ηελ 
επαηζζεζία, ελψ νη ηερληθέο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ εκπιεθφκελσλ κέζσλ ζπληζηνχλ ηε 
γλσζηηθή πηπρή. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη ακηγψο πλεπκαηηθή δξάζε, νχηε θαζαξά 
ζπλαηζζεκαηηθέο πξάμεηο, αιιά πάληνηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ηφζν ζηηο 
ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αληηθείκελα φζν θαη ζε εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηα πξφζσπα, θαη ηα δχν ζηνηρεία παξεκβαίλνπλ, αθνχ ην έλα πξνυπνζέηεη ην άιιν 
(ivi, ζει. 215).  

 
 

θεπηφκελνη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο, είλαη εχθνιν λα θαηαιάβεηε πφζν ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη φρη κφλν ηε ζθαίξα ηεο γλψζεο (γηα 

παξάδεηγκα, ηηο ζθέςεηο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο πξνζδνθίεο θιπ.), αιιά θαη, 

ηδηαίηεξα, θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Αο πάξνπκε ζαλ παξάδεηγκα ηνλ θφβν λα 

θάλνπκε έλα ιάζνο: φζν πην παξψλ, ηφζν πην πηζαλφ ζα είλαη λα θάλεη ιάζνο, 

αθξηβψο επεηδή ε ζπλαηζζεκαηηθή ζθαίξα είλαη ηφζν δξαζηήξηα ψζηε λα 

εκπνδίδεη ηε γλσζηηθή, ε νπνία ζπλεπψο δελ είλαη ζαθήο θαη ζπγθεληξσκέλε ην 

έξγν. Απφ απηή ηελ θαηάζηαζε, πηζαλφλ λα πξνθχςεη έλα ιάζνο, ην νπνίν 

κπνξεί κφλν λα εληζρχζεη ηνλ θφβν λα θάλεη ιάζε, ζπληζηψληαο έηζη ηελ αξρή 

ελφο θαχινπ θχθινπ. Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο έθπιεμεο, ηεο 

πεξηέξγεηαο θ.ιπ. επεξεάδνπλ ηηο παξαζηάζεηο θαη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο 

δηαθνξεηηθά. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο αηζζάλεζηε επράξηζην 

ζπλαίζζεκα, ηα θίλεηξα ζα εληζρπζνχλ: ζπλεπψο, ζα είλαη επθνιφηεξν λα 

αμηνπνηήζεηε απνηειεζκαηηθά ηνπο πξνζσπηθνχο πφξνπο θαη ηηο δεμηφηεηέο 

καο. Πξάγκαηη, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, εθηφο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
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ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο, επεξεάδεη ζεκαληηθά ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη 

επίηεπμε ζηφρσλ, επλνψληαο κηα πιήξε ζπλαηζζεκαηηθή-ζρεζηαθή επεκεξία. 
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3. Η ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΟΛΛΗΗ ΚΑΙ Ο 
ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΦΡΟΝΣΙΣΩΝ ΣΗ 
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ    

  

3.1 Φξνληηζηέο θαη πξνζθόιιεζε 
 

Ο αγγινζαμνληθφο φξνο "θξνληηζηήο" έρεη πιένλ γίλεη κέξνο ηεο θνηλήο 

γιψζζαο γηα λα δειψζεη φηη "θάπνηνο θξνληίδεη θάπνηνλ", δειαδή απηφο πνπ 

αζθεί ηε θξνληίδα ζε θάπνηνλ πην επάισην. ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ ηνπ DREAM, ν φξνο θξνληηζηήο αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ 

θξνληίδνπλ θαζεκεξηλά ηα παηδηά, ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. Τπάξρνπλ πνιινί 

ηξφπνη θαη ρψξνη φπνπ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή απηήο ηεο ζηάζεο θξνληίδαο 

πνπ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά: κηιψληαο γηα ηνπο θξνληηζηέο, είλαη δπλαηφ λα 

αλαθεξζνχλ ηφζν νη γνλείο φζν θαη φιεο νη κνξθέο αλαθνξάο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ, κέζα ή έμσ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα. Ο θξνληηζηήο - είηε απηφο είλαη γνλέαο, εθπαηδεπηηθφο ή δάζθαινο - 

δηαδξακαηίδεη ζεκειηψδε ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

 

Η εηδηθή ζρέζε κεηαμχ θξνληηζηή θαη παηδηνχ νξίδεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία σο δεζκφο πξνζθφιιεζεο. Η έλλνηα ηεο πξνζθφιιεζεο 

πξνέξρεηαη απφ κειέηεο ζπκπεξηθνξάο ζε εζνινγηθά πιαίζηα (Lorenz, 1949, 

Harlow, 1958). Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Lorenz κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε ηε 

βηνινγηθή πξνδηάζεζε πξνο ηνλ δεζκφ πνπ είλαη δνκεκέλν κεηαμχ ησλ 

θνπηαβηψλ θαη ησλ πξψησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βιέπνπλ ζηελ θίλεζε - ην 

θαηλφκελν ηεο απνηχπσζεο - ελψ ε έξεπλα ηνπ Harlow δείρλεη ηελ πξνδηάζεζε 

ησλ λενγλψλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ άιιε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο 

γηα ηελ εγγχηεηα, ηελ θπζηθή επαθή θαη ηελ πξνζηαζία, θαη φρη κφλν ηελ έκθπηε 

ηξνθή. Απηά ηα θαηλφκελα ππνγξακκίδνπλ πσο, ζε έλα ελζηηθηψδεο επίπεδν, 
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ηείλνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ηδηαίηεξν είδνο ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κε 

έλα ζρήκα αλαθνξάο. Η πξνζθφιιεζε ζήκεξα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ζεσξείηαη σο πξσηαξρηθή βηνινγηθή αλάγθε. 

 

ε αληίζεζε κε ηελ ςπραλάιπζε, ην θίλεηξν πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία 

ζεκαληηθψλ δεζκψλ, γηα ηε Θεσξία ηεο Πξνζθφιιεζεο, βαζίδεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε εγγχηεηαο ελφο ελήιηθνπ αηφκνπ, ηθαλφ λα εγγπεζεί ηελ επηβίσζε θαη 

ηελ αζθάιεηα (Liotti, 1996). 

 

Ο John Bowlby νξίδεη ηελ πξνζθφιιεζε (1951, 1958, 1969, 1973, 1979, 

βιέπε επίζεο ην 1988), ηε ζπκπεξηθνξά ή ην ζχζηεκα ζπκπεξηθνξψλ πνπ απφ 

ηε γέλλεζε δίλεηαη ζηε ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ, κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε ελφο 

ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ησλ δχν (Ibidem, passim). Η πξνζθφιιεζε 

είλαη κηα ζρέζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ελζηηθηψδε ζηνηρεία πνπ έλα 

λενγέλλεην εθδειψλεηαη ζηαδηαθά (πηπίιηζκα, πξνζθφιιεζε, ρακφγειν θαη 

θιάκα), κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηνπ. Απηφο ν πξψηνο 

ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κε ηνλ θξνληηζηή (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε 

κεηέξα) αληηπξνζσπεχεη ην κνληέιν γηα ηε δεκηνπξγία πεξαηηέξσ κειινληηθψλ 

δεζκψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθφιιεζεο, είηε αζθαιήο είηε αλαζθαιήο. Οη 

λεπξνεπηζηήκεο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bowlby, έδεημαλ φηη, θαηά ην πξψην 

έηνο ηεο δσήο, νη εκπεηξίεο πξνζθφιιεζεο δηακνξθψλνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ (limbic system), νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο. 

 

Η ηθαλφηεηα λα απνδίδεηαη ζεκαζία ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζηελ εθδήισζε ηεο δηάζεζεο παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνδπλακηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία αξρίδεη κε ηελ πξνζθφιιεζε: δειαδή κε ηελ 

πξσηαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ λενγέλλεηνπ θαη ηνπ θξνληηζηή. Η πξνζάξηεζε 

είλαη έλα εγθάξζην δήηεκα πνπ θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ησλ 
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αλζξψπσλ. Μπνξεί λα νξηζηεί σο έλαο καθξνρξφληνο δεζκφο: κηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ επηζηξέθεη 

απηφ ην ζπλαίζζεκα. Απηφο ν δεζκφο δεκηνπξγείηαη κέζα απφ κηα θαζεκεξηλή, 

θνηλή "ηζηνξία" κεηαμχ ησλ ζεκάησλ. κηα νπζηαζηηθή αληαιιαγή εθείλε ηελ 

εκέξα κε ηελ εκέξα επαλαιακβάλεηαη, έηζη ζπληζηψληαο ξνπηίλεο πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ην παηδί. Μέζα απφ απηή ηελ «θαζεκεξηλή ηζηνξία 

αιιειεπίδξαζεο» κεηαμχ θξνληηζηή θαη παηδηνχ δεκηνπξγείηαη έλαο δεζκφο, ν 

νπνίνο απνηειεί έλα είδνο - πξνθαλψο ζεκαληηθφ - πξσηφηππν γηα ηηο 

κειινληηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

 

3.2 Υαξαθηεξηζηηθά, ζηπι θαη θάζεηο πξνζθόιιεζεο 
 

Ο δεζκφο ζχλδεζεο έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο Weiss (1982) 

πξνζδηνξίδεη ηξεηο βαζηθέο, δειαδή: 

 

 εγγύηεηα: ε πξνζθφιιεζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλαδήηεζε θπζηθήο 

εγγχηεηαο. Αξρηθά, φηαλ ην παηδί είλαη πξαγκαηηθά λεαξφ, ε εγγχηεηα 

είλαη βαζηθά θπζηθή. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, γίλεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθή, κέρξη ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ: έλαο 

ζηφρνο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλεμάξηεηα απφ ηε θπζηθή ηνπ 

παξνπζία. 

 άγρνο απνρωξηζκνύ: ζπκβαίλεη φηαλ απηφο ν δεζκφο δηαθφπηεηαη ή 

απεηιείηαη θαη είλαη ε αίζζεζε ηεο απψιεηαο θαη αλαδήηεζεο ηνπ 

θξνληηζηή. 

 αζθαιή βάζε: ε θηγνχξα παξέρεη κηα αζθαιή βάζε γηα ην παηδί, πνπ 

κπνξεί λα «απνδξάζεη» γηα λα εμεξεπλήζεη ηνλ θφζκν, αιιά ηαπηφρξνλα 

λα κπνξεί λα απνθαζίζεη λα επηζηξέςεη. Σν παηδί καζαίλεη λα δεη απηφλ 

ηνλ δεζκφ κε έλαλ επέιηθην ηξφπν: αξρηθά, ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά 

θπζηθή εγγχηεηα. κεηά απφ ηελ ηζηνξία "πνπ ρηίζηεθε καδί κε ηνλ 

ζεκαληηθφ θξνληηζηή, καζαίλεη λα δηαρσξίδεηαη κε επειημία, λα εμεξεπλά 
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θαη λα επηζηξέθεη ζηνλ ελήιηθα (= αζθαιή βάζε), φηαλ θηλδπλεχεη, ή φηαλ 

έρεη αλάγθε. Η αζθαιήο βάζε παξέρεη αζθάιεηα, ελψ ηαπηφρξνλα 

αλνίγεη ηα παηδηά ζηνλ θφζκν, ζηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ. Η αζθαιήο βάζε πνπ ζπληζηά ν θξνληηζηήο απνηειεί κηα 

ζεκειηψδε ζπλζήθε γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

πεξηβάιινληνο εθηφο νηθνγέλεηαο (Holmes, 2017). 

 
Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεζκνχ ζχλδεζεο είλαη επίζεο ηα αθφινπζα: 

 

 επηιεθηηθόηεηα: απηφο ν δεζκφο δελ εθδειψλεηαη κε φινπο αδηαθξίησο. 

ζε αληίζεζε, απαηηεί ηελ πξναλαθεξζείζα θαζεκεξηλή δσή, ε νπνία 

επηηξέπεη ζηα ζέκαηα λα νηθνδνκήζνπλ καδί κηα θνηλή "ηζηνξία" 

 επεμία θαη αζθάιεηα: ν δεζκφο εμαζθαιίδεη ηε θπζηθή εγγχηεηα, πξάγκα 

πνπ εγγπάηαη θπζηθή πξνζηαζία θαη ςπρνινγηθή αζθάιεηα, 

 ε δπαδηθή θαη ακθίδξνκε θύζε ηεο αλζξώπηλεο ζρέζεο: ην παηδί 

είλαη πξνδηάζεην λα παξακείλεη ζε ζρέζε θαη ην απνδεηθλχεη κε κηα ζεηξά 

απφ βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο (θιάκα, ρακφγειν θ.ιπ.), νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηηο απνζθεπέο ηνπ έκθπηεο δεμηφηεηεο. Μεγαιψλνληαο, ην 

παηδί εθαξκφδεη ζηαδηαθά θαη άιιεο απιέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

γίλνληαη νινέλα θαη πην δηαθνξνπνηεκέλεο (δείρλνπλ, θιπ.), ιεηηνπξγίεο 

γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ ελήιηθα: λα ζπκεζνχκε ινηπφλ 

απηφ ην ζρεηηθφ ζρήκα. Απηά ηα ζήκαηα ζέηνπλ ηνπο ελήιηθεο ζε δξάζε, 

ν νπνίνο κεηαβάιιεη ηελ πξνζνρή ηνπ / ηεο ζηα παηδηά, εξκελεχνληαο 

ηελ αλάγθε ηνπο θαη αληαπνθξηλφκελνο ζε απηφ ζε έλα ελδερφκελν 

ηξφπν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη θαη ν ελήιηθαο πνπ είλαη πξνδηάζεηνο 

λα αιιειεπηδξά κε ην παηδί: λα, κπνξνχκε λα πνχκε, λα 

"πξνζθνιιεζνχκε" ζην παηδί. ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ δεζκνχ, ην 

παηδί, κέζσ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ αληηδξάζεσλ, επηθνηλσλεί ηηο 
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αλάγθεο ηνπ κε ηνλ θξνληηζηή, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αληηδξά κε κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. 

 
Η πξνζθφιιεζε έρεη, σο ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηεο, ηελ θξνληίδα. Η πην 

ζεκαληηθή πηπρή, ζε απηή ηε δπαδηθή ζρέζε, αθνξά ηηο κνξθέο ησλ 

αληηδξάζεσλ ηνπ θξνληηζηή, θαζψο απηέο θαζνξίδνπλ απνηειεζκαηηθέο ή κε 

απνηειεζκαηηθέο κνξθέο θξνληίδαο (Sroufe, 1995, Δζη. 2000, βιέπε ηδηαίηεξα 

ζει. 27). Μηα νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα κηα αζθαιή πξνζθφιιεζε είλαη ε 

επαηζζεζία ηεο κεηέξαο, φπσο ε ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

κελχκαηα ηνπ παηδηνχ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά ακέζσο, εκθαηηθά, 

επαξθψο θαη ελδερνκέλσο αλαγλσξίδνληάο ηα σο ςπρηθά κέζα. Έρνπλ 

εληνπηζηεί αξθεηά ζηάδηα αλάπηπμεο δεζκψλ πξνζθφιιεζεο, φπσο: 

 

 πξν-πξνζθόιιεζε (πεξίπνπ 0-2 κήλεο): ην παηδί επηδεηθλχεη 

αδηάθξηηε ζεκαηνδφηεζε θαη πξνζεγγίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, 

 αλάπηπμε πξνζθόιιεζεο (πεξίπνπ 3-6 κήλεο): ην παηδί μεθηλά ηελ 

επηιεθηηθή αλαδήηεζε επαθήο θαη εγγχηεηαο κε ηνπο αξηζκνχο αλαθνξάο 

ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηνλ θξνληίδνπλ. 

 θαιά αλεπηπγκέλε πξνζθόιιεζε (πεξίπνπ 6-24 κήλεο): ην παηδί 

επηδεηθλχεη πξνζαλαηνιηζκέλν θαη πξνηηκεζηαθφ δεζκφ πξνο ηελ 

θηγνχξα πξνζθφιιεζεο, δηακαξηχξεηαη γηα ην ρσξηζκφ θαη δείρλεη θφβν 

απέλαληη ζηνπο μέλνπο. 

 ζρέζε αλάινγα κε ηνλ ζηόρν (> 24 κήλεο): ράξε θαη ζηα γλσζηηθά ηνπ 

επηηεχγκαηα, ην παηδί εζσηεξηθεχεη ηε κεηέξα σο κνξθή θαη ηε ζρέζε 

πνπ θαζηέξσζε κε απηφ ην ζρήκα, θαζηζηψληαο έηζη κηα πλεπκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε. Τπάξρεη έλα νηθνδφκεκα: ή θαιχηεξα, κηα ζπλ-

θαηαζθεπή ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ, ηνπ άιινπ, θαη ηεο ζρέζεο 

πνπ ζπγθξνηνχλ απηά ηα ππνθείκελα. 
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Οη πξναλαθεξζείζεο αλαπαξαζηάζεηο - πνπ νλνκάδνληαη Δζσηεξηθά Μνληέια 

Δξγαζίαο (IWM), πνπ εθθξάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ πξνζθφιιεζεο πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ην παηδί κε ην ζρήκα ηεο πξσηαξρηθήο πξνζθφιιεζεο (θαη 

άιισλ θξνληηζηψλ αλαθνξάο) - απνηεινχλ πλεπκαηηθά κνληέια ηνπ Δαπηνχ, 

ησλ άιισλ ζεκαληηθψλ θαη ηεο ζρέζεο κε απηφλ / ηεο, παίδνληαο έηζη έλα ξφιν 

πξσηνηχπσλ γηα ηηο κειινληηθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ. 

 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο θξνληηζηή-παηδηνχ, φπσο 

γλσξίδνπκε, νλνκάδεηαη ζπλεκκέλε, νη εξεπλεηέο ζηξάθεθαλ ζηελ Πεξίεξγε 

Καηάζηαζε (Ainsworth, & Whitting, 1969), κηα ηππνπνηεκέλε παξαηήξεζε γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθφιιεζεο παηδηψλ ειηθίαο 12- 18 κήλεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ δηαρσξηζκνχ απφ ηε κεηέξα ηνπο, ζε κε 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα είλαη δηαθνξεηηθά πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, αξρηθά νκαδνπνηεκέλα απφ ηνλ Ainsworth ζε ηξεηο κνξθέο 

πξνζθφιιεζεο, ζηηο νπνίεο αξγφηεξα ν Main and Solomon (1986) πξφζζεζαλ 

ην αλαζθαιέο-απνδηνξγαλσκέλν ζηπι. Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρνπλ θπξίσο 

ηέζζεξα ζηπι. πγθεθξηκέλα: 

 

 απνθπγή πξνζθόιιεζεο (Α): ε κεηέξα είλαη κε επαίζζεηε θαη 

απνξξίπηεηαη απφ ηα ζήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ην παηδί δελ εκπηζηεχεηαη 

λα ιάβεη επαξθή απάληεζε απφ απηήλ. ηελ πεξίεξγε θαηάζηαζε, ην 

παηδί θαίλεηαη απνζπαζκέλν, ππεξβνιηθά απηφλνκν θαη αξθεηά 

αδηάθνξν γηα ην ρσξηζκφ. Απηή ε ηππνινγία αλαγλσξίδεηαη φηαλ, ζε 

ζρέζε κε ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ, ε κεηέξα επαλεηιεκκέλα θαη ζηαζεξά 

απνθεχγεη λα δψζεη απάληεζε θαη ην παηδί πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο. 

 αζθαιήο πξνζθόιιεζε (Β): ε κεηέξα είλαη επαίζζεηε ζηα αηηήκαηα θαη 

ελδείμεηο δπζθνξίαο ηνπ παηδηνχ θαη ην παηδί δείρλεη κηα ηζνξξνπία 

κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα εγγχηεηα θαη ηεο αλάγθεο γηα εμεξεχλεζε. ηελ 

πεξίεξγε θαηάζηαζε ην παηδί παξνπζηάδεη ελδείμεηο δπζθνξίαο κε ην 

ρσξηζκφ, αιιά φηαλ ε κεηέξα ηνπ επηζηξέθεη, είλαη παξεγνξεκέλν. 
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Αληηκεησπίδνληαο ηελ αλάγθε πνπ εθθξάδεη ην παηδί, ε κεηέξα 

αληαπνθξίλεηαη θαηά ηξφπν ζπλεπή θαη ελδερφκελν. 

 ακθηιεγόκελε πξνζθόιιεζε (C): ε κεηέξα είλαη απξφβιεπηε ζηελ 

απάληεζε ζην παηδί θαη ην παηδί είλαη αβέβαην ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο κεηέξαο, παξαιείπνληαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζρέζε 

σο αζθαιή βάζε. ηελ πεξίεξγε θαηάζηαζε, ην παηδί δείρλεη κηα έληνλε 

δπζθνξία ζηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα θαη αηζζάλεηαη νχησο ή 

άιισο αλππφθνξα φηαλ επηζηξέςεη. 

 απνδηνξγαλωκέλε πξνζθόιιεζε (D): ε κεηέξα θπξηαξρείηαη απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην ηζηνξηθφ ηεο δσήο θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν επνκέλσο δελ 

εθαξκφδεη ζηαζεξέο ζηξαηεγηθέο. Σν παηδί θαηαδεηθλχεη κηα αληηθαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ζχγρπζε θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πεξίεξγε 

θαηάζηαζε. Δλψ νη ηξεηο πξψηεο κνξθέο είλαη φιεο πξνζαξκνζηηθέο, ε 

ηειεπηαία αλαγλσξίδεηαη πιένλ απφ ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία σο 

ηζρπξφο παξάγνληαο θηλδχλνπ ζε ςπρνπαζνινγηθφ επίπεδν. 

 
Η αζθαιήο πξνζθφιιεζε είλαη απηφ πνπ επλνεί πεξηζζφηεξν ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ παηδηνχ απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσληθήο, ζρεζηαθήο, καζεζηαθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, επεηδή ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηνλ ελήιηθα σο 

πξνβιέςηκν: σο δηαλνκέαο γλψζεο, δεμηνηήησλ, αζθάιεηαο, αηζζάλεηαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ "άμην αγάπεο" (Suess, Grossmann, & Sroufe, 1992). Αλ ην παηδί 

θαηαζθεπάζεη απηφ ην είδνο ζρεζηαθνχ κνληέινπ, ζα επεξεαζηνχλ θαη άιιεο 

κειινληηθέο ζρέζεηο, αλ θαη φρη κε έλαλ απιψο θαζνξηζηηθφ ηξφπν. Σν 

αλαπηπζζφκελν παηδί έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη δηάθνξνπο δεζκνχο 

πξνζθφιιεζεο, πνπ κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο ζρεζηαθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη 

ην φξακα ηνπ γηα ηνλ θφζκν: πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε πξνζθφιιεζε δελ 

είλαη κνλαδηθή θαη εληαία, θαζψο ππάξρεη λαη δεζκνχ ηεο πξσηνγελνχο 

πξνζθφιιεζεο. 
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3.3 πλαηζζεκαηηθή ελ-λόεζε(Mentalisation) 
 
Σα ζπλαηζζήκαηα, πξψηνλ, θαη ε ζηνξγή, ζε δεχηεξν ρξφλν, ιακβάλνπλ κηα 

ςπρνινγηθή ζεκαζία γηα ην ππνθείκελν, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ 

νλνκάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε. ηελ εμεηδηθεπκέλε βηβιηνγξαθία, γηα λα 

αλαθεξζνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελ-λφεζεο, αλάινγα κε ηελ 

πεηζαξρηθή πξννπηηθή, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο εθθξάζεηο, φπσο ε Θεσξία 

ηνπ Ννπ, ζην πιαίζην ηνπ Γλσζηηθηζκνχ θαη ε αληαλαθιαζηηθή ιεηηνπξγία, ζην 

πιαίζην ησλ εμειηθηηθψλ ςπρνινγηθψλ κειεηψλ (Cavalli, Liverta Sempio, & 

Marchetti, 2007, βιέπε εηδηθφηεξα ζ. 348). Με απηή ηελ ηειεπηαία έθθξαζε, 

ζπγθεθξηκέλα, ν Peter Fonagy θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ παξαπέκπνπλ ζηηο 

εθδειψζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ. 

 

Ο φξνο «ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε», πνπ απνξξέεη απφ ην ξήκα 

«λνεηηθνπνηψ» - πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα - 

έρεη πάξεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ζε κειέηεο πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηε Φπραλάιπζε κε ηε ζεσξία πξνζθφιιεζεο (Fonagy et al., 

1991). Η ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα εξκελεχεη θαλείο 

ηε δηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, σο ζπλέπεηα ησλ 

ζθφπηκσλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ (Slade, 2010). Ο Anthony Bateman θαη ν 

Peter Fonagy ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο «δηαλνεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα 

άηνκν εξκελεχεη ζησπεξά ή ξεηά ηηο πξάμεηο ηνπ ή ησλ άιισλ, έρνληαο έλα 

λφεκα βαζηζκέλν ζε ζθφπηκέο ςπρηθά θαηαζηάζεηο (επηζπκίεο, αλάγθεο, 

ζπλαηζζήκαηα, πεπνηζήζεηο θαη πξνζσπηθά θίλεηξα») 2004, ζει. 15-16). Απηέο 

νη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ. Δίλαη ινηπφλ ε 

θαληαζία πνπ ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ, δηαρσξίδνληαο απηφ πνπ είλαη εζσηεξηθφ 

ζηνλ εαπηφ καο θαη απηφ πνπ είλαη εμσηεξηθφ θαη θαηάιιειν γηα ηνλ άιιν, κε ηνλ 

νπνί ζπζρεηηδφκαζηε. (Fonagy et al., 2002). 
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Η ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε, ζπλεπψο, πεξηέρεη ηφζν κηα απην-αληαλαθιαζηηθή 

ζπληζηψζα, ε νπνία καο επηηξέπεη λα εθπξνζσπνχκαζηε ηφζν ζσκαηηθά φζν 

θαη δηαλνεηηθά, θαη δηαπξνζσπηθά, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαλφεζε 

ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Χζηφζν, γηα λα ζπκβεί ην 

δεχηεξν, είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε αλαπηχμεη ην πξψην. ην πιαίζην απηφ, ν 

Baldoni (2014) ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία - ζηελ εμέιημε ησλ εηδψλ - γηα ηελ 

αλάιεςε κίαο λνεηηθήο ςπρνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Πξάγκαηη, κε ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ βαζηά αμηνιφγεζε ησλ άιισλ, 

ηα αλζξψπηλα φληα δεκηνπξγνχλ ζρεηηθνχο πφξνπο. Απφ ηε κία πιεπξά, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε επλνεί ηελ ςπρνινγηθή εθπξνζψπεζε θαη ηνλ 

ζπκβνιηζκφ ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, παίδνληαο έηζη 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ςπρνζσκαηηθή ελζσκάησζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, απφ ηελ άιιε, φια απηά επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα ζηνράδεηαη ζηε 

ζθέςε ηνπ θαη ζπκπεξηθνξά θαη λα αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην 

ππνθείκελν ππεχζπλν γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ, ζπλεπαγφκελν ηελ απφθηεζε κηαο 

νινέλα θαη πην εμειηγκέλεο ηθαλφηεηαο λα παξάγεη δξάζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. 

 

Η ηθαλφηεηα ηνπ "λα πξνζέρνπκε ην κπαιφ καο" είλαη βαζηά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξσηνγελψλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξνέξρεηαη θαη αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη κφλν ζηηο πξψηκεο ζρέζεηο 

ζπζρεηηζκνχ (Ammaniti, & Gallese, 2014, Fonagy & Target, 2001). Πξφζθαηεο 

κειέηεο δείρλνπλ φηη εκπιέθνληαη νη ίδηεο πεξηνρέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθφιιεζεο (εηδηθά ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ). Απφ ηελ άπνςε ηεο 

Νεπξνεπηζηήκεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ίδηεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζεσξνχληαη σο ην λεπξηθφ ππφζηξσκα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

ελεξγνπνηνχληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθφιιεζεο, δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο ελ-λφεζεο. Όπσο 
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επηζεκαίλεη ν Baldoni, «νη εκπεηξίεο πξνζθφιιεζεο ζπκβάιινπλ [...] ζηε 

δηακφξθσζε ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, επεξεάδνληαο άκεζα ηελ 

σξίκαλζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

ελ-λφεζεο» (2014, ζ. 9). Απηφ επηβεβαηψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αλάπηπμε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελ-λφεζεο είλαη, ζπλεπψο, κηα δηαπξνζσπηθή δηαδηθαζία, 

ζηελ νπνία ε ηθαλφηεηα ηνπ θξνληηζηή, καδί κε ηελ επαηζζεζία ηνπ, ελεξγνχλ 

σο πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθφιιεζεο ηνπ θξνληηζηή-

παηδηνχ (βιέπε ibid.). ε δεζκφ πξνζθφιιεζεο, ην παηδί, πνπ αληηκεησπίδεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά "δνκεκέλν" 

απφ ηνλ θξνληηζηή. Μέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηνπηξηθήο αλάγλσζεο, ηεο 

θνηλήο πξνζνρήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιειεπίδξαζεο, ν θξνληηζηήο βνεζά 

ην παηδί λα ζθέθηεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ. κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην παηδί ζρεκαηίδεη 

ζηαδηαθά έλαλ εζσηεξηθφ εαπηφ θαη εθπξνζσπεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλαλ εθ 

πξνζέζεσο εθπξφζσπν (agent), πξνηθηζκέλν κε ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζθέςεηο. Μπνξεί επνκέλσο λα ζεσξεζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ελ-λφεζεο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο ζρεζηαθέο κεζφδνπο (επαηζζεζία, 

αληαπφθξηζε θαη δηαζεζηκφηεηα), κε ηηο νπνίεο ν θξνληηζηήο δηεξεπλά θαη 

επεμεξγάδεηαη ηνλ αληηιεπηφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ. Έλαο 

αζθαιήο δεζκφο πξνζάξηεζεο πξνδηαζέηεη ηα παηδηά λα επσθειεζνχλ απφ 

φιεο απηέο ηηο αιιειεπηδξαζηηθέο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηαπξνζσπηθήο δπλακηθήο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε φισλ 

εθείλσλ ησλ κεηα-γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ Δαπηνχ. Αληίζεηα, έλαο αλαζθαιήο δεζκφο πξνζθφιιεζεο, ν 

νπνίνο πξνυπνζέηεη ηελ έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηνπηξηθήο 

αλάγλσζεο, δελ επηηξέπεη ζην παηδί ηελ θνηλή θαηαλφεζε ησλ ςπρηθψλ ηνπ 

θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 

εαπηνχ. 
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Η ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε είλαη επνκέλσο ε βάζε ηεο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα δεμηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη 

μεθηλψληαο απφ ηελ πξσηαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θξνληηζηή θαη ηνπ παηδηνχ, 

φπνπ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζιίςεηο είλαη ην πιηθφ πνπ ελεξγνπνηεί ην δηάινγν 

κεηαμχ ησλ κπαιψλ ηνπο. Υάξε ζε απηφλ ηνλ "δηάινγν", ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

ζπγθηλήζεηο απνθηνχλ έλα λφεκα γηα ην παηδί. Η ζχγρξνλε λεπξνεπηζηεκνληθή 

έξεπλα επηβεβαίσζε απηφ πνπ έρεη ήδε ππνζηεξίμεη ν Bowlby ζρεηηθά κε ηα 

γλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ πνπ ζηεξήζεθαλ ηελ πξφσξε ζρέζε κε ηνπο 

θξνληηζηέο, δείρλνληαο φηη απηή ε ζηέξεζε έρεη λεπξνινγηθέο ζπλέπεηεο, νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ άζρεκα ηελ ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δεζκεπηηθά νκφινγα. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη απηέο νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ είλαη πιαζηηθέο. Χο εθ 

ηνχηνπ, λέεο εκπεηξίεο ζεηηθήο πξνζθφιιεζεο κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ 

αλάπηπμή ηνπο, αθφκε θαη κεηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ελφο παηδηνχ. 

Φπζηθά, φζν λσξίηεξα είλαη νη επηζθεπέο, ηφζν θαιχηεξα ζα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. Όπσο έρνπκε πεη, αθφκα θαη ηα πνιχ κηθξά 

παηδηά είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ λνπ πνπ 

θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα επεξεάδνπλ πηπρέο ησλ άιισλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αξρηθά ζησπεξή θαηαλφεζε, ε νπνία δίλεηαη ζηε ζρέζε κε ηνλ 

θξνληηζηή: έλα είδνο «νκαδηθήο ζθέςεο». Καη δεδνκέλνπ φηη ε ζρέζε απηή 

ιακβάλεη ρψξα κε βάζε ηα πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα, ε αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ελ-λφεζεο είλαη θαηαξράο κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ε ζθέςε 

απηή επηηξέπεη απφ θνηλνχ ηελ απφ θνηλνχ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ζέηνληαο ην ζεκέιην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα ξπζκίδεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. 

 

Σέινο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε εκθαλίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ράξε ζε κηα 

αζθαιή πξνζθφιιεζε, ζηελ νπνία ν θξνληηζηήο πξνσζεί ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαζξέθηε, επηηξέπνληαο έηζη ζην παηδί λα βηψζεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ 
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πξαγκαηηθφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, έλα παηδί κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα 

εζσηεξηθά πεδία απφ ηα εμσηεξηθά, αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα 

απφ εθείλε ηνπ θξνληηζηή ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έιιεηςε θαηνπηξηζκνχ 

δεκηνπξγεί κηα αλαζθάιεηα πξνζθφιιεζεο θαη, ζπλεπψο, έλα 

θαηαθεξκαηηζκέλν εαπηφ, κε ειιεηπή ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεο. 

 

3.4 Πξνζθόιιεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λόεζε ζε 
εθπαηδεπηηθά πιαίζηα: Ο ξόινο ηωλ θξνληηζηώλ 

 
Ο δεζκφο πξνζθφιιεζεο είλαη επίζεο εκθαλήο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο 

θαη ζηα ζρνιηθά πιαίζηα, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ / δαζθάισλ θαη παηδηψλ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηηο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο απφ ηε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο, 

φηαλ έλα παηδί εηζέξρεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ζρνιηθέο παξνρέο, ζπλαληά λέα 

ζηνηρεία θαζεκεξηλά παξφληα ζηε δσή ηνπ, φπσο εθπαηδεπηηθνί θαη δάζθαινη, 

κε ηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγήζεη κηα νηθεία ζρέζε κε ζηφρν ηε καζεζε (Alber, 

& Allen, 1987, Lynch, & Cicchetti, 1997). Οη εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Λνλδίλνπ έρνπλ αλαθαιχςεη φηη νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα γηα ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κάζεζε. Η ζρέζε κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ/ δάζθαιν είλαη επίζεο κηα ζρέζε θξνληίδαο-πξνζθφιιεζεο: 

πξάγκαηη, ν εθπαηδεπηηθφ / δάζθαινο κπνξεί λα εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία κηαο 

αζθαινχο βάζεο, απφ ηελ νπνία έλα παηδί κπνξεί λα θηλεζεί γηα λα εμεξεπλήζεη 

κε βεβαηφηεηα ην εθπαηδεπηηθφ / ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Η ζεηηθή πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ/ δαζθάινπ-παηδηνχ ραξαθηεξίδεηαη 

θπξίσο απφ δεζηαζηά, ππνζηήξημε θαη ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηζρπξέο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα αζθαιή βάζε γηα ηα 

παηδηά, πξνζθέξνληάο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία, πνπ εμαζθαιίδνπλ ζσζηή ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε. 
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ηα παηδηά, ε εμέιημε απηή εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξνληηζηψλ λα 

εηζέιζνπλ ζηνλ «θφζκν» ησλ παηδηψλ, δηαηεξψληαο ηελ ηαπηφρξνλα μερσξηζηά 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (θαη απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ηφζν ζην παηρλίδη φζν θαη 

ζηελ ζπδήηεζε). Δάλ ν θξνληηζηήο είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ζην παηδί κηα 

αλαπαξάζηαζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζήο ηνπ κε αξθεηή ζαθήλεηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα αξθεηά παηρληδηάξηθε γηα λα ην δερηεί, ην παηδί ζα θαηαλνήζεη 

πιήξσο (Slade, 2010, 24). Έλαο θξνληηζηήο ηθαλφο λα πξνάγεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζε ηνπ παηδηνχ είλαη επνκέλσο έλαο ελήιηθαο πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ έρεη αλαπηχμεη κηα θαιή ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεο θαη 

πνηνο κπνξεί λα ζθεθηεί ηελ ίδηα ηνπ ηελ εκπεηξία σο παηδί θαη ηνπο γνλείο ηνπ 

φηαλ ήηαλ παηδί (Ivi, ηδηαίηεξα ζει. 29). Απηή ε ηθαλφηεηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

γηα ηηο ςπρηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ιακβάλεηαη νλνκάδεηαη αληαλαθιαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Fonagy θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ, νη νπνίνη ην έζεζαλ ζην επίθεληξν ηνπ εζσηεξηθνχ κνληέινπ 

εξγαζίαο ηνπ θξνληηζηή. 

 

Ο Bolwby, ζηελ πξναλαθεξζείζα ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο, κίιεζε γηα ηα 

εζσηεξηθά κνληέια εξγαζίαο πνπ ην ππνθείκελν δεκηνπξγεί γηα λα εθπξνζσπεί 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, ράξε ζην νπνίν αληηιακβάλεηαη ηα γεγνλφηα, 

πξνβιέπεη ην κέιινλ θαη ρηίδεη ηα δηθά ηνπ έξγα . Απηά ηα εζσηεξηθά κνληέια 

αλαπηχζζνληαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο θαη ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο 

εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ, απφ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθφιιεζεο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ απηά ηα 

ζηνηρεία καδί (Baldoni, 2015). Σα Δζσηεξηθά Μνληέια Δξγαζίαο ηείλνπλ λα 

παξακέλνπλ ζηαζεξά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη φκσο ππφθεηληαη ζε 

ζπλερή δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο. κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο, ηφζν ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλάληεζεο κε άιιεο θηγνχξεο 

πξνζθφιιεζεο, θαη, γηα παξάδεηγκα, ζε απηέο κηαο ςπρνζεξαπείαο. 
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Η Arietta Slade (2010) πξνζπάζεζε λα αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ γνληψλ 

λα αληαλαθινχλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαλννχλ ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο 

εζσηεξηθήο εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ ηειεηνπνίεζε ελφο κνληέινπ 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Fonagy θαη αλέπηπμε ε Mary Mein. Χο 

απνηέιεζκα, ππάξρνπλ γνλείο πνπ έρνπλ κηα πνιχ αλαγσγηθή έλλνηα ηεο 

εζσηεξηθήο εκπεηξίαο ηνπ παηδηνχ, θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη ησλ δηθψλ ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άιινη γνλείο, δείρλνπλ λα έρνπλ κηα πςειή 

αληαλαθιαζηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο ςπρηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο θαη εθείλεο ηνπ παηδηνχ. κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο · κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ παηδηνχ. Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη εάλ ε κεηέξα είλαη ζε ζέζε «λα ζθεθηεί 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή εζσηεξηθή εκπεηξία ηνπ παηδηνχ» (ivi, ζει. 55), είλαη δπλαηφλ 

λα ζπλαρζεί κε βεβαηφηεηα κηα θαιή «πνηφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο 

πξνζθφιιεζεο» (Ibid. ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εκθαηηθή εκπεηξία πνπ δνχζε 

ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, ζε κηα ζρέζε θξνληίδαο, απνηέιεζε ην ζεκέιην γηα 

λα γίλνπλ ελζνπζηψδεηο θαη απνηειεζκαηηθνί "δηαλνκείο θξνληίδαο". Χζηφζν, αλ 

έλαο ελήιηθαο αληηιεθζεί φηη δελ έρεη θξνληηζηεί ζε κηα ελζπλαίζζεηε ζρέζε, 

κπνξεί λα απνθηήζεη εκπεηξηθέο ηθαλφηεηεο κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδξνκήο θαηάξηηζεο. 
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4. ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ - ΤΓΚΙΝΗΙΑΚΗ ΡΤΘΜΙΗ: 
ΑΝΑΣΟΥΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟΝ 
ΔΑΤΣΟ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΡΤΘΜΙΗ.  

 

4.1 Η δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο – ζπγθηλεζηαθήο 
ξύζκηζεο 

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο-

ζπγθηλεζηαθήο ξχζκηζεο ζην παηδί θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ ςπρνινγηθή 

εμέιημή ηνπ, είλαη απαξαίηεην λα ππελζπκίζνπκε φηη θαηά ηνπο πξψηνπο δψδεθα 

κήλεο ηεο δσήο, έλα παηδί δελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα θέξεη κηα ελδνζθφπεζε, 

αθνχ δελ κπνξεί λα θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ηη ζπκβαίλεη κέζα ηνπ θαη ηη 

ζπκβαίλεη έμσ. Χζηφζν, φπσο έρνπκε δεη παξαπάλσ, ν ίδηνο ήδε βηψλεη ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ζπλδέζεη κε ηνλ ίδην ηνλ 

εαπηφ ηνπ: ή ην παηδί δελ δίλεη λφεκα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο άιινπο, ιφγσ 

ηνπ φηη δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπ ππνθεηκέλνπ (ηνπ ίδηνπ) θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ). Χο εθ ηνχηνπ, ζε απηή ηελ πξψηε θάζε 

ηεο δσήο, ηα παηδηά βηψλνπλ κηα θαηάζηαζε "ζχληεμεο" κε ην εμσηεξηθφ, φπνπ 

ην ζεηηθφ έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ην αξλεηηθφ είλαη αξλεηηθφ. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ην ζψκα ηεο κεηέξαο παξάγεη κηα ζεηηθή επίδξαζε ζην παηδί, 

απηφ επηδηψθεηαη απφ απηφλ, ελψ άιιεο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχλ 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα απνξξίπηνληαη. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ελφο 

εαπηνχ μερσξηζηνχ απφ ηνπο άιινπο πεγαίλεη ρέξη-ρέξη κε ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα 

δηαρεηξίδεηαη επαξθψο. θαη ζηηο δχν δηαδηθαζίεο, ε ππνζηήξημε ησλ θξνληηζηψλ 

είλαη θξίζηκε: ε εκπεηξία ηνπ δεζκνχ πξνζθφιιεζεο είλαη ε βάζε ηνπο. 

 

Η ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θάπνηνπ θαη ε επαξθήο βίσζε 

ηνπο απνθηάηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νη ςπρνιφγνη θαη νη 
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λεπξνεπηζηήκνλεο νλνκάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο Tronick (2008) θαη Trevarthen (1997), ε «θφιια» ηεο πξψηεο 

κνξθήο ελδνεπηινγήο, νη πεγέο θηλήηξσλ θαη ε ξχζκηζε ηεο δηαπξνζσπηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ βξεθψλ. ε κηα πξψηε θάζε, πνπ νξίδεηαη σο απφ θνηλνχ 

ξχζκηζε, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ δηακνξθψλνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηνλ θξνληηζηή, κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθφο 

θαζξέθηεο. Η λεπξνεπηζηεκνληθή έξεπλα θαηέδεημε απφ θαηξφ ηνλ βαζηθφ ξφιν 

ησλ λεπξψλσλ-θαζξέπησλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηνπηξηθή ηνπο φξαζε 

(Gallese, 2005): πξάγκαηη, ε ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ησλ αηζζήζεσλ άιισλ αλζξψπσλ ελεξγνπνηψληαο ηα ίδηα λεπξηθά 

θπθιψκαηα, κε βάζε ηελ ππνεπνδεκηνπξγία. 

 

Η πνιχ πεξίπινθε δηαδηθαζία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θαηνπηξηζκνχ κπνξεί λα 

ζπλνςηζηεί κέζσ ηνπ αθφινπζνπ παξαδείγκαηνο: φηαλ έλα λενγέλλεην 

ρξεηάδεηαη ηξνθή, ππάξρεη κεηαβνιή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ, πνπ πξνθαιεί 

θπζηνινγηθή αδηαζεζία πνπ ηνλ θάλεη λα θιαίεη ή λα αλαηαξάζζεηαη . ε απηφ ην 

ζεκείν, έλαο επαίζζεηνο θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηθαλφο θξνληηζηήο φρη κφλν 

εξκελεχεη θαη ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ κσξνχ δίλνληάο ηνπ ηξφθηκα, αιιά 

ηαπηφρξνλα απεπζχλεηαη θαη ζην λενγέλλεην κε ηα θαηάιιεια ιφγηα θαη ηηο 

γαιήληεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ («πεηλάο, έηζη δελ είλαη; Σψξα ήξζε ε ψξα 

γηα ην κακ-κακ ζνπ;")? θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θξνληηζηήο απνδίδεη ζην 

παηδί ζθφπηκα κηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ 

ελήιηθα είλαη λα ζπληνληζηεί κε ηελ αλάγθε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηνπ 

παηδηνχ, πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζθαισζηά ή κηα ξχζκηζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο (Schore, 2005). Η 

επαλαιακβαλφκελε εκπεηξία ζπληνληζκνχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο ησλ 

θξνληηζηψλ παξάγεη ζηα παηδηά ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ. πλεπψο, ηφζν ε θπζηνινγηθή αληίιεςε ηεο πείλαο ηνπ παηδηνχ 

φζν θαη ε έγθαηξε αληαπφθξηζε ησλ θξνληηζηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο 
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ηνπ, θαζψο θαη ην επαθφινπζν αίζζεκα επεμίαο, ζηαδηαθά γίλεηαη έλα ζπλεηδεηφ 

- θαη θαηά ζπλέπεηα ςπρνινγηθφ - θαηλφκελν. Πεξίπνπ 14-18 κήλεο, εάλ ε 

δηαδηθαζία ζπξξχζκηζεο είλαη ζεηηθή, νη ζπλζήθεο δίδνληαη έηζη ψζηε ην παηδί λα 

αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, λα ηα απνδίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη, ζηαδηαθά, λα ηα ξπζκίδεη απηφλνκα. 

 

Η έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Tronick (1975) ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα 

παξαηήξεζεο γηα λα παξαηεξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κεηέξσλ-

παηδηψλ. ην πξσηφθνιιν πξνβιέπεη φηη ε κεηέξα αξρηθά αιιειεπηδξά 

απζφξκεηα κε ην παηδί, ελψ ζε κηα δεχηεξε ζηηγκή ζηακαηά μαθληθά λα κηιάεη, 

πηνζεηφληαο κηα νπδέηεξε έθθξαζε. Ο Tronick παξαηήξεζε φηη ην παηδί, ήδε 

φηαλ είλαη ηξηψλ κελψλ, αξρίδεη λα εκθαλίδεη δπζθνξία, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

εθθξαζηηθφηεηαο θαη ηεο κεηξηθήο απφθξηζεο. Υξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο 

δηακφξθσζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελεξγνπνίεζεο, φπσο αξρηθά 

ρακνγειψληαο, απμάλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηηο θσλεηηθέο ελέξγεηεο, γηα λα 

θσλάμεη ή λα νπξιηάδεη ζε θαηάζηαζε ζνβαξήο απνγνήηεπζεο. Σν παηδί 

απμάλεη ηα επίπεδα εγξήγνξζεο (αληηδξαζηηθφηεηα) φηαλ ε κεηέξα ζηακαηήζεη 

λα αιιειεπηδξά κε απηφ. Σν παηδί ζπρλά ελεξγνπνηεί κεραληζκνχο γηα λα 

απνθχγεη ηελ θαηάζηαζε απνγνήηεπζεο: π.ρ. βάδνληαο ηα δάρηπιά ηνπ ζην 

ζηφκα ηνπ ή θνηηάδνληαο καθξηά απφ ηε κεηέξα ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία 

ππνγξακκίδεη απνηειεζκαηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλππάξρεη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ησλ παηδηψλ, κε ην παηδί πνπ ζέηεη ζε εθαξκνγή 

ελεξγέο ζηξαηεγηθέο γηα λα αλαθηήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ θξνληηζηή ηνπ, 

ήδε ζε πνιχ κηθξή ειηθία. 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ θξνληηζηή ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη 

θεληξηθή, δείρλνληαο ηε ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθφιιεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη κειέηεο πνπ 

αθνινπζνχλ εθείλεο ηνπ Bowlby έδεημαλ πσο ε πξνζήισζε ζην ρσξίο άγρνο 
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δεκηνπξγεί ππεξβνιηθή ξχζκηζε ησλ ζειπθψλ παξαγφλησλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

απφθξπςε αξλεηηθψλ. Αληίζεηα, ε πξνζθφιιεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αγσλία παξάγεη έλα ειάηησκα ηεο ξχζκηζεο, κε έκθαζε ζηηο αξλεηηθέο 

ζπγθηλήζεηο, ελψ ην ζίγνπξν ζηηι επλνεί έλα αλνηρηφ θαη επέιηθην είδνο 

ξχζκηζεο. 

 

Οη κειέηεο γηα ηελ σξίκαλζε εγθεθάινπ πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία 

νπζηαζηηθά ζπκθσλνχλ κε φ, ηη έρεη αλαθεξζεί κέρξη ηψξα (Sowell et al., 2003, 

2004): ε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε θαη ζε εθείλεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (orbitofrontal cortex) είλαη 

αθφκα αλψξηκεο κέρξη ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, ζπλεγνξψληαο φηη ην παηδί 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε. 

Σέινο, είλαη εμίζνπ ελδηαθέξνλ λα δνχκε πψο απηή ε αλάγθε λα ζπλ-

ξπζκίδεηαη θαη λα ζπλνδεχεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ εμαθνινπζεί λα 

είλαη παξνχζα ζηνπο εθήβνπο (Immordino-Yang, 2016). Η σξίκαλζε ησλ 

δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο επηηπγράλεηαη κφλν γχξσ απφ ηελ ειηθία ηεο σξηκφηεηαο, φηαλ ην 

ππνθείκελν απνθηά ηε λεπξηθή θαη ςπρνινγηθή σξίκαλζε πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ απηφλνκε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Μέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή, ν 

ελήιηθαο ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, ηνπο θαισζνξίδεη, ηα 

νηθνδνκεί θαη ηα πεξηέρεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη απηέο νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

είλαη επαίζζεηεο ζηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο: θαζψο ν εγθέθαινο σξηκάδεη, ελζσκαηψλεη ηα εξεζίζκαηα πνπ 

βηψλνπλ. Οη ππεχζπλνη θαη πξννξαηηθνί θξνληηζηέο ζηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ εθθξάδεη ην παηδί ζα εγγπεζνχλ επνκέλσο ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ ελίζρπζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. 
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4.2 Έλαο "ζπλαηζζεκαηηθά ηθαλόο" θξνληηζηήο 
 

Απφ φ, ηη έρεη αλαθεξζεί έσο ηψξα, είλαη πξνθαλέο φηη ην παηδί αλαπηχζζεη ζην 

κπαιφ ηνπ αλαπαξαζηάζεηο ηξφπσλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ζρεζηαθψλ ζηπι πάλσ 

ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε "ζεκαληηθνχο άιινπο". Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη επνκέλσο ζαθέο πφζν 

ζεκειηψδεο είλαη γηα ηνλ θξνληηζηή λα είλαη θαη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, είηε είλαη επράξηζηεο είηε φρη. 

 

ηα εθπαηδεπηηθά επαγγέικαηα, φπνπ ε δηάζηαζε ηεο θξνληίδαο είλαη θεληξηθή, 

είλαη ζεκειηψδεο λα έρνπκε θαηά λνπ φηη είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζνπκε απφ 

ηελ πξνζσπηθή ζθέςε, ηελ απηνγλσζία θαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θ.ιπ.). ηνλ ηνκέα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, εηδηθφηεξα, είλαη απαξαίηεην λα δνπιέςνπκε κε ηνλ εαπηφ καο 

γηα λα ην θαηαιάβνπκε, έηζη ψζηε λα εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηεο ηεο θξνληίδαο, 

ηεο ελ-λφεζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη δηαρείξηζεο. 

 

ηε ζπλερή θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηα Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξμεη απηνζπλεηδεηφο πξνβιεκαηηζκφο, πξνσζψληαο ηηο λνεηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Η ηθαλφηεηα λα πξνβιεκαηηζηεί θαλείο 

είλαη έλα ζεκειηψδεο εξγαιείν παξέκβαζεο θαη ζρέζεο ζε εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα. Απηή ε δηαδηθαζία απηνγλσζίαο κπνξεί λα δηεγεξζεί κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. ηελ Ιηαιία, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο αλάιπζεο, ε νπνία δηέγεηξε 

δηάθνξεο ζθέςεηο θαη πξνζσπηθέο ζθέςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πξφζσπφ ηνπο θαη γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζρεζηαθέο 

ηνπο εκπεηξίεο. Απηή ε πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο 

εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηή / εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 
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εθπαηδεπηηθή ηνπ δξάζε: γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα παηδί παξνπζηάδεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπλαηζζεκάησλ, ηη ζπλαηζζήκαηα ελεξγνπνηνχληαη ζηνλ 

θξνληηζηή; Με πνηα εκπεηξία ζπλδέεηαη; Ση πηζηεχεη γηα απηφ ην ζπλαίζζεκα; 

Όια απηά ηα εξσηήκαηα βνεζνχλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπλδένληαη κε πην 

απνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα 

παηδηά, αθφκε θαη ηα πνιχ κηθξά ζε ειηθία, πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ρξφλνπ ηνπο ζε κε εμσ-νηθνγελεηαθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, έδσζε θαη πάιη 

ζεκαζία ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δαζθάισλ σο θνηλσληθνπνηεηέο 

ζπλαηζζεκάησλ. Απφ εθεί αξρίδεη κηα ζεηξά κειεηψλ, εηδηθά ζην ακεξηθαληθφ 

πιαίζην, πνπ έδεημαλ φηη φζν πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη δάζθαινη 

γλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδνπλ ηα παηδηά 

θαη ελζαξξχλνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο (Cozolino, 2013). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα εληνπίδνπλ, λα θαηαλννχλ, λα 

ξπζκίδνπλ θαη λα ζηνράδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο λα ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα ηδία ζπλαηζζήκαηά. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δάζθαινη δηαδξακαηίδνπλ έηζη ζεκειηψδε ξφιν ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Denham, 1998, Gordon, 1989, Lewis, & 

Saarni, 1985, Saarni, 1993). Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ πινπνηνχληαη ζθφπηκα απφ ηνπο ελήιηθεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην παηδί 

(γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, δάζθαινη) γηα λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, πνπ λνείηαη σο ε ηθαλφηεηα έθθξαζεο, αλαγλψξηζεο θαη ξχζκηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ. Σν παηδί έρεη ζπκπεξηθνξέο θαη ζίγνπξα είλαη πξνδηάζεην ζηελ 

απφθηεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηηο νπνίεο ελζσκαηψλεη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ελήιηθεο πνπ ηνλ θξνληίδνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ράξε ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο / δάζθαινο εθαξκφδεη θαη ζηηο 

ζαθείο δηδαζθαιίεο πνπ παξέρεη ζην παηδί, ην βνεζά ζηε ξχζκηζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο ηνπ. Μέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηα παηδηά 
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καζαίλνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο: πφηε λα ηα εθθξάζνπλ, πψο 

λα ηα νξίζνπλ κε βάζε ην ιεμηιφγην, πψο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, θαη πψο λα εξκελεχζνπλ ηα δηθά ηνπο, ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Δίλαη έλα παξάδεηγκα ζπλαηζζεκαηηθήο 

θνηλσληθνπνίεζεο: φζν πεξηζζφηεξν είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ επηζήκαλζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, ηφζν πεξηζζφηεξν βνεζάκε ηα παηδηά λα θάλνπλ ην ίδην θαη 

απηά. 

 

4.3 Γηαδηθαζίεο θαη ηύπνη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλωληθνπνίεζεο 
 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε είλαη 

νπζηαζηηθά νη εμήο: 

 

 κνληεινπνίεζε: απνηειεί έλα κηκεηηθφ κεραληζκφ κάζεζεο φπνπ ην 

παηδί, παξαηεξψληαο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο (ζπκπεξηθνξηθέο θαη κε) 

απαληήζεηο πνπ εθθξάδεη ν δάζθαινο ή ν εθπαηδεπηηθφο, καζαίλεη, αθφκε 

θαη ρσξίο ηελ εηδηθή πξφζεζε εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελήιηθα. Σν 

παηδί καζαίλεη απφ ηε ζρέζε θαη ην πιαίζην πνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

απαληήζεηο είλαη απνδεθηέο θαη αλακελφκελεο, καζαίλνληαο επίζεο πψο 

λα ηηο δηαρεηξηζηείηε. 

 

 πξνγύκλαζε: ζαθείο δηδαζθαιίεο ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα απφ 

εθπαηδεπηηθά ζηνηρεία πξνο ηα παηδηά, πνπ δηεγείξνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζεκαηηθά γεγνλφηα. κέζσ ηεο ζπδήηεζεο είλαη ζέκα 

αληαιιαγήο ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κε 

ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα. 
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 ζπγθπξηόηεηα: ελδερφκελεο θαη άκεζεο αληηδξάζεηο θαη απαληήζεηο, πνπ 

πηνζεηνχληαη ζε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο εληζρχζεηο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Η ελδερφκελε απάληεζε 

αληηζηνηρεί ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ή 

ηνλ θξνληηζή ζην παηδί. Οη Kitzmann θαη Howard (2011) ππνγξακκίδνπλ 

πσο ε ππνζηεξηθηηθή αλαηξνθνδφηεζε γλσζηνπνηεί ζην παηδί φηη είλαη 

θπζηνινγηθφ λα βηψλεη ζπλαηζζήκαηα, φηη κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί θαη φηη 

ν ελήιηθαο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζ' απηνχο ρσξίο λα είλαη 

ζπγθινληζκέλνο. Απηφο ν ηξφπνο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ αηφκνπ, ελψ ν απνθιεηζκφο ηεο 

αλάδξαζεο (απφζπαζε, ειαρηζηνπνίεζε) ζπλδέεηαη κε ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ πηνζεηεί ην 

παηδί (θαηαζηνιή, απνθπγή). 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξεηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

κπνξνχκε λα πνχκε ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο. Γηα λα βνεζήζεη ην παηδί λα κάζεη 

ηνλ θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είλαη ζεκαληηθφ ζηελ θαζεκεξηλή δσή λα 

θαηαλνήζεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε κεκνλσκέλα 

γεγνλφηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα εληνπίζεη ην ζπλαίζζεκα θαη επηθεληξσζεί ζε 

απηφ. Όηαλ ζέιεηε λα βνεζήζεηε ην παηδί ζαο λα κάζεη ηνλ θφζκν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, είλαη ζέκα εζηίαζεο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο κηαο 

δεδνκέλεο ζηηγκήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, πξνζπαζνχκε λα επηζεκάλνπκε ηελ 

εηδηθή θαηάζηαζε, ππνζέηνληαο θαη αληαλαθιψληαο ηελ πξνεγνχκελε 

αληίδξαζε. Με ηελ επηζήκαλζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζην 

πξνεγνχκελν, εθηειείηαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε, ε νπνία είλαη 

θαηάιιειε γηα ηε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ / δαζθάινπ θαη παηδηνχ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ / δαζθάινπ ζηε δηαρείξηζε 
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ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ είλαη επίζεο έλαο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληθνπνίεζε. Ο ελήιηθαο είλαη έλα πξφηππν γηα ην παηδί, 

ν νπνίνο παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο 

αλαπξνζαξκφδεη. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα δψζνπκε ζαθείο ελδείμεηο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ηνλ ηξφπν ξχζκηζήο 

ηνπο (π.ρ. κε πεξηνξίδνληαο ηνλ εαπηφ καο λα παξνηξχλεη ηα παηδηά λα κελ 

θσλάδνπλ ζηελ ηάμε!), Αιιά βνεζψληαο ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη ε βάζε νξηζκέλσλ αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ: 

"Γελ ρξεηάδεηαη λα θσλάδεηε ζηελ ηάμε παξαθαιψ, γηαηί ..."). Δπνκέλσο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δαζθάινπο, λα αλαξσηεζεί 

πνηα είλαη ε αληίδξαζε πνπ πξνθαιεί ην ζπλαίζζεκα πνπ εθθξάδεη ην παηδί, 

λα ξσηήζεη πψο γίλεηαη δεθηφ θαη λα επηζηξέςεη ζην παηδί. Ο Denham θαη 

άιινη κειεηεηέο (2007) ππνγξακκίδνπλ φηη αλ έλα παηδί δεη κε γνλείο πνπ 

εθθξάδνπλ ζπλήζσο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή φηη εάλ εθθξάδνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ην θάλνπλ κε αζθάιεηα - δειαδή φηαλ γίλνληαη ζπκσκέλνη ή 

ιππεκέλνη, δηαηεξνχλ ζπλεηδεηή δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο - θαη ηφηε 

μέξνπλ πψο λα θαισζνξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, θαη κπνξνχλ λα 

κηιάλε γη 'απηά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ελζαξξπληηθέο αληηδξάζεηο ζηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηφηε ην παηδί γίλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ηθαλφ. Σν κνληέιν ηεο 

ησλ κεηα-ζπλαηζζεκάησλ ππνδειψλεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο πνπ 

έρνπλ νη θξνληηζηέο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

παηδηψλ θαη νη απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ ηα 

παηδηά ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα παηδηά θνηλσληθνπνηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα: ν ελήιηθαο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη, λα δερηεί θαη λα 

ξπζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θη έηζη αλαγλσξίδεη, δέρεηαη θαη ξπζκίδεη ηα 

παηδηά ηνπ (Gottman, Katz, & Hooven, 1996). Μπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε 

δχν βαζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο (δειαδή δχν θηινζνθίεο, κε ηηο 

νπνίεο νη ελήιηθεο ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα), φπσο νη εμήο: 
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 ην ζηπι πξνγύκλαζεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε έλα ζηπι κε ην νπνίν ν 

ελήιηθαο αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, ηα θαισζνξίδεη, 

ζεσξψληαο φηη φια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη έγθπξα θαη κάιηζηα αθξηβψο ε 

παξνπζία δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ βηψλεηαη σο επθαηξία γηα ηνλ 

ελήιηθα λα βξεζεί θνληά ζην παηδί, λα βηψζεη ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν σο 

ζπλαηζζεκαηηθφο θνηλσληνπνηεηήο. Ο ελήιηθαο είλαη επαίζζεηνο, ζεβαζηφο 

θαη ελζπλαίζζεηνο κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, ελεξγψληαο γηα λα 

ηνλ βνεζήζεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα ξπζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα 

κηιήζεη δηαθνξεηηθά, λα ζέζεη φξηα, ππνδεηθλχνληαο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Μεξηθέο βαζηθέο πεπνηζήζεηο απηνχ ηνπ χθνπο είλαη: 

"Καισζνξίδσ ηνπο θφβνπο ησλ παηδηψλ, αθφκε θαη φηαλ αδπλαηνχλ λα ην 

επηθνηλσλήζνπλ", ή "φηαλ έλα παηδί είλαη ζπκσκέλν, ήξζε ε ψξα λα είλαη 

βξεζψ πην θνληά ζε απηφ". 

 

 ην ζηπι απνκάθξπλζεο /απαμίωζεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη αλη 'απηνχ 

ζηελ έιιεηςε ζπλεηδεηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ ελήιηθα γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη εθείλσλ ηνπ άιινπ, κε κηθξφηεξε ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα δπζάξεζησλ. 

Απηφ ην ζηπι ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θφβν ηεο απψιεηαο ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ειέγρνπ: κπξνζηά ζην ζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ, αηζζάλεηαη φηη ν ξφινο 

ηνπ είλαη ακθηζβεηνχκελνο. Οη ζπλήζεηο ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο απηνχ ηνπ 

ζηπι είλαη λα αγλνήζνπκε θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, θαζεζπράδνληάο ηνπο φηη απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζα εμαθαληζηνχλ γξήγνξα ρσξίο λα αθήζνπλ 

απνηειέζκαηα. Οξηζκέλεο ηππηθέο πεπνηζήζεηο είλαη: "φηαλ έλα παηδί 

θνβάηαη, πξνζπαζψ λα ηνπ απνζπάζσ ηελ πξνζνρή", "βνεζάσ ηα παηδηά 

λα μεπεξάζνπλ γξήγνξα ζηηγκέο ζιίςεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε θάηη άιιν". 
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Σα δχν πξναλαθεξζέληα ζηπι έρνπλ βξεζεί ζε έξεπλεο γηα γνλείο, αιιά 

πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο κνξθέο κπνξνχλ 

λα βξεζνχλ θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη δαζθάινπο, νη νπνίνη είλαη επίζεο 

ζπλαηζζεκαηηθνί θνηλσληθνπνηεηέο (Ciucci, Baroncelli & Toselli, 2015). Απηφ 

πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη πην πξνζεθηηθνί ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη αλαγλσξίδνπλ, θαισζνξίδνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, είλαη απηνί πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, βηψλνπλ επίζεο κεγαιχηεξε 

αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο σο ζπλαηζζεκαηηθνί θνηλσληθνπνηεηέο. 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο / δάζθαινο κε πξνζνρή ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζε δχν επίπεδα: ην παηδί γεκίδεη κε 

απηνπεπνίζεζε θαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη επίζεο πην 

απνηειεζκαηηθφο. Η απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο 

ζπλαηζζεκαηηθνί θνηλσληθνπνηεηέο αληηζηνηρεί ζηελ αληίιεςε φηη είλαη ζε ζέζε 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα θαη λα 

κάζνπλ πψο λα ηνπο βνεζήζνπλ λα γλσξίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, εθθξάδνληάο ηα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΔ 
ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

 

5.1 Δλδνπξνζωπηθέο θαη δηαπξνζωπηθέο δεμηόηεηεο 
 

Μειέηεο έρνπλ αλαιχζεη ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί / δάζθαινη. Μεηά ηελ πξφηαζε ηνπ 

Vaello (2009), νη δεμηφηεηεο απηέο είλαη: 

 

Γηαπξνζωπηθέο δεμηόηεηεο 

 

 απηνγλωζία: ε ηθαλφηεηα λα ζθέπηεηαη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

δηαζέζεηο ηνπ αηφκνπ, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην επάγγεικα θαη ην επίπεδν αλεζπρίαο. 

 απηνέιεγρνο: ηθαλφηεηα λα εκπνδίδεη παξνξκεηηθέο αληηδξάζεηο, ζθέςεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ βιάβεο · 

 απηνεθηίκεζε: ζχλνιν εθηηκήζεσλ γηα ηνλ εαπηφ πνπ ζπλδέεηαη 

νπζηαζηηθά κε ηελ αίζζεζε φηη αμίδεη θάηη (αίζζεζε ηθαλφ λα θάλεη θάηη) θαη 

φηη άιινη ζεσξνχλ φηη αμίδνπκε. 

 απηνθίλεζε: ηθαλφηεηα λα αλαιάβεη λένπο ζηφρνπο θαη πξσηνβνπιίεο θαη 

λα απειεπζεξψζεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο · 

 ην ζηπι θαηαινγηζκνύ: ν ηξφπνο γηα λα εμεγήζεη θαλείο ηηο δηθέο ηνπ 

απνηπρίεο θαη επηηπρίεο. 

 αλζεθηηθόηεηα: ε ηθαλφηεηα λα μεπεξαζηνχλ νη αληημνφηεηεο, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. 
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Γηαπξνζωπηθέο ηθαλόηεηεο: 

 

  δηεθδίθεζε: ηθαλφηεηα λα δηεθδηθεί θαλείο ηα δηθαηψκαηά ηνπ ρσξίο λα 

παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. λα εμεηάζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 

ρσξίο λα εγθαηαιείςεη ην δηθφ ηνπ, λα έρεη αιιεινζεβαζκφ· 

 επηθνηλωλία: δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πξνθνξηθψλ ή κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ, 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 

 ελζπλαίζζεζε: ηθαλφηεηα λα ζπλδένληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο άιινπο, λα 

ηνπο θαηαλννχλ.  

 δηαρείξηζε ηωλ ζπγθξνύζεωλ: ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

κε δηαινγηθφ, δεκηνπξγηθφ θαη εηξεληθφ ηξφπν. 

 επηξξνή ή δύλακε: ηθαλφηεηα λα παξάγεη αιιαγέο ζηηο ζπκπεξηθνξέο, 

ζθέςεηο ή ζπλαηζζήκαηα άιισλ αλζξψπσλ. 

 δηαπξαγκάηεπζε: ηθαλφηεηα επίηεπμεο ζπκθσληψλ θαη επηζηξνθήο ζηφρσλ 

πνπ είλαη πξνθαλψο αζπκβίβαζηνη κε ηελ επειημία ησλ ζέζεσλ θαη ηε 

κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ. 

 

Όια απηά απαηηνχλ έλαλ θαιά ππνζηεξηδφκελν, ππεχζπλν, «ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη ζρεζηαθά» εμεηδηθεπκέλν, έκκεζν, απηνειεγρφκελν, πξνεηνηκαζκέλν, ηζρπξφ 

θαη ηαθηηθφ εθπαηδεπηηθφ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο, πνπ είλαη ινηπφλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ απιφ «ηερληθφ» ηεο εθπαίδεπζεο. 
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ΜΔΡΟ II: 
 

Η Δξεπλα γηα Σν Πξνγξακκα Dream: Δξγαιεηα 
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1. Μεζνδνινγία ηεο νκάδαο εζηίαζεο    
        

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δηζαγσγή, ε εκπεηξηθή έξεπλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΠ1, δηεμήρζε κε 

ηε κέζνδν ηεο νκάδαο εζηίαζεο: κηα κεζνδνινγία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

βαζηζκέλε ζε κηα ζπδήηεζε κέζα ζε κηα νκάδα, απφ έλαλ εγέηε, ν νπνίνο 

αλαπηχζζεη «νκαδηθή ζπλέληεπμε». Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο κπνξεί 

λα βξεζεί ζηελ πιαηθφξκα DREAM (www.dream-edu.eu)  

 

Οη νκάδεο εζηίαζεο επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο δεζηήο θαη θηιφμελεο 

αηκφζθαηξαο: βαζίδνληαη ζηελ αλαζηνιή ηεο θξίζεο θαη ζηελ ελεξγεηηθή 

αθξφαζε (Rogers, 1970, 1976). Οη νκάδεο εζηίαζεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ην πψο ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη, παξέρνληαο επίζεο κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ κειεηήζεθαλ. Οη νκάδεο εζηίαζεο είλαη έλα είδνο 

«νκαδηθήο ζπλέληεπμεο» πνπ δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπιιακβάλεη βαζχηεξεο θαη ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο θαη πνπ δηεγείξεη ηα 

εκπιεθφκελα ζέκαηα λα αιιειεπηδξνχλ, λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο θαη λα 

αληαλαθινχλ, αληηπξνζσπεχνληαο έηζη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν απην-

θαηάξηηζεο. 

 

Οη νκάδεο εζηίαζεο δηεμάγνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη: 

 

1. έλαλ ζπληνληζηή/ παξαηεξεηή → ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηεί 

έλα δνκεκέλν πξφηππν, ππνζηεξίδνληαο ηε ζπδήηεζε θαη ηελ εθ λένπ 

εθθίλεζε, έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη φρη κφλν ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ε ζχγθξηζε θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη 

ηδεψλ. 
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2. έλαλ ή πεξηζζφηεξνη βνεζνί ηνπ ζπληνληζηή/ παξαηεξεηή → θάζε 

παξαηεξεηήο παξαηεξεί, θαηαγξάθεη νπηηθά ή ερεηηθά ηε δπλακηθή θαη 

ηηο θχξηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εζηίαζεο. 

 

Απφ ηελ άπνςε ηνπ θαζνξηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπο, νη νκάδεο εζηίαζεο 

γεληθά αλαπηχζζνληαη ζε 4 θάζεηο: 

1. ζρεδηαζκφο θαη νξηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο, 

2. δηεμαγσγή νκάδσλ εζηίαζεο, 

3. κεηαγξαθή ησλ ζπδεηήζεσλ, 

4. αλάιπζε δεδνκέλσλ.  

ε φιεο ηηο ρψξεο εηαίξνπο, νη νκάδεο εζηίαζεο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζρεηηθά κε ηελ ειηθηαθή νκάδα 0-10, έιαβαλ ρψξα 

ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017. Η κέζε δηάξθεηα θάζε εζηίαζεο ήηαλ πεξίπνπ δχν 

ψξεο. Κάζε νκάδα εζηίαζεο, κε ηε ζπγθαηάζεζε θάζε ζπκκεηέρνληα, έρεη 

βηληενζθνπεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαγξαθεί, ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζή 

ηεο. ε θάζε εζηίαζε, δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηηγκέο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

 

1. ππνδνρή: ν ζπληνληζηήο παξνπζηάδεηαη, εμεγψληαο ηνπο εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο, κε ζηφρν λα θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αηζζάλνληαη άλεηα, 

ελεξγνπνηψληαο κηα θηιηθή αηκφζθαηξα, εκπηζηνζχλε θαη ακνηβαία 

εθηίκεζε. 

 

2. παξνπζίαζε ηωλ «εξεζηζκάηωλ»: ν ζπληνληζηήο εηζάγεη ην γεληθφ 

ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαιψληαο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ κε απηφ ην ζέκα ζηα 

ζρνιεία ηνπο ή ζε Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Φξνληίδαο. 

 



 

 
68 

 
 
Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

3. ζπδήηεζε: ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ ζηάδην θάζε νκάδαο εζηίαζεο, 

δεδνκέλνπ φηη πξφζθεξε ζε φινπο ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ. 

 

4. ζπκπεξάζκαηα: θάζε νκάδα εζηίαζεο ηειείσζε κε κεξηθέο αλνηρηέο 

εξσηήζεηο πνπ επέηξεςαλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα ζηα νπνία δελ είραλ εκβαζπλζεί 

αξθεηά ή είραλ παξακείλεη αλεπίιπηα. 

 

Όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εζηίαζεο, 

αθνξνχζαλ: 

 

 ηελ έλλνηα θαη ηηο πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο, 

 ηελ ηήξεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ· 

 ηελ αθξφαζε ησλ παηδηψλ παηδηά; 

 ην λφεκα ηεο "επεκεξίαο" ζε Σκήκαηα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Φξνληίδαο θαη ζρνιείν, ηφζν γηα ηα παηδηά φζν θαη γηα ηνπο ελήιηθεο. 

 ηε ζπκθηιίσζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλχπαξμε 

θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ θαη ηελ νξγαλσηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή 

δηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθψλ ππεξεζηψλ · 

 δηαθνξά / ζρέζε κεηαμχ "θαλφλσλ" θαη "νξίσλ". 

 θαλφλεο θαη / ή νη ζηφρνη πνπ ζεσξνχληαη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο · 

 ελαιιαθηηθνί ηξφπνη θαη ζηξαηεγηθέο φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα παηδηά σο 

επίπνλε θαη θνπξαζηηθή. 

 πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη "πίζσ απφ θάζε καζεηή 

ππάξρεη πάληα έλα παηδί". 



 

 
69 

 
 
Project DREAM 
Αλάπηπμε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ελόο κνληέινπ  
Σπλαηζζεκαηηθήο Εθπαίδεπζεο 
Κσδηθνο: 2016-1-IT02-KA201-024123 

 

 λα δηεξεπλήζνπκε απηέο ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ 

ηνπο ελήιηθεο λα αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ζαθψο δηαθνξεηηθά. 

 "νκαδηθή δνπιεηά": εξγαζία ζε νκάδα κε παηδηά, ζπλαδέιθνπο θαη 

γνλείο. 

2. Δξωηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο εηζεξρόκελωλ 
θαη ηειηθώλ γλώζεωλ  

    
 
Γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ ΠΠ2, ρξεζηκνπνηήζεθε 

κεηθηή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή κεζνδνινγία. ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο θαη ην πιέγκα παξαηήξεζεο. Όζνλ 

αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην, απνηειεί έλα θαηάιιειν εξγαιείν ηφζν γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ θαη κεηά ηελ θαηάξηηζε φζν θαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κεηά απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

είλαη ε ζρεηηθή ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα θαη 

ε κεγαιχηεξε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία γηα λα 

απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ εξεπλήζεθε. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ έλα αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην, ρσξηζκέλν ζε 41 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ζπκπιεξσκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ζηνπο νπνίνπο δηνξγαλψζεθε πξηλ θαη κεηά ηε θάζε ηεο 

θαηάξηηζεο. Η αλάιπζε ησλ ιεθζέλησλ δεδνκέλσλ δηεμήρζε ρξεζηκνπνηψληαο 

ην πξφγξακκα ππνινγηζηή "IBM SPSS Statistics Version 25". Η κε 

παξακεηξηθή δνθηκή ππνγεγξακκέλεο θαηάηαμεο Wilcoxon ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε κέηξεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ πξηλ απφ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηά απφ απηήλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 
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Ολνκαηεπψλπκν  

Βαζκίδα Παηδηθφο ηαζκφο  Νεπηαγσγείν  Γεκνηηθφ  

ρνιείν  

Ηιηθία καζεηψλ 0-4  4-6  6-12  

Γηδαθηηθή εκπεηξία > 5 ρξφληα  > 10 ρξφληα  > 15 ρξφληα  < 15 ρξφληα  

 
 
 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  
 
 

 ΑΛΗΘΔΙΑ ΛΑΘΟ 

Σν λα έρεηο ζπλαηζζήκαηα είλαη πξντφλ/ζέκα εκπεηξίαο   

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη έλα πεξίπινθν, πνιπδηάζηαην θαηλφκελν    

Σα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία, ηφζν ελδνπξνζσπηθή 
φζν θαη δηαπξνζσπηθή 

  

Σα ζπλαηζζήκαηα βνεζνχλ ζηελ επηβίσζε    

Όια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη πξσηαξρηθά    

Σα ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνληαη ζε λεπξνθπζηνινγηθέο, ζσκαηηθέο θαη 
ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο. 

  

Σα πξσηνγελή / πξσηαξρηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη παξφληα ζε φινπο ηνπο 
αλζξψπνπο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία 

  

Η ληξνπή είλαη έλα πξσηαξρηθφ ζπλαίζζεκα   

Σα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα πνιηηηζκηθή 
δηάζηαζε 

  

Η δηάζεζε αθνξά ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δηαξθνχλ ζην ρξφλν 
ή επαλαιακβάλνληαη  

  

Η αίζζεζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο ζεκαίλεη λα βηψλεηο έλα έληνλν δηαξθέο 
ζπλαίζζεκα  

  

Οη αηζζήζεηο ζπληζηνχλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λόεζεησλ 
ζπλαηζζεκάησλ  

  

Η πξνζθφιιεζε ζην θξνληηζηή είλαη έλαο ζπλαηζζεκαηηθά ζεκαληηθφο 
δεζκφο πνπ δηαξθεί ζην ρξφλν  

  

Η πξνζθφιιεζε ζηνλ θξνληηζηή εμππεξεηεί θπξίσο ιφγνπο ζίηηζεο    

Η πξνζθφιιεζε ζην θξνληηζηή ρηίδεηαη (δεκηνπξγείηαη) απφ ηηο 
απαληήζεηο πνπ δίλεη ν ελήιηθαο ζηηο αλάγθεο πνπ εθθξάδεη ην παηδί 

  

Σα παηδηά καζαίλνπλ απφ κφλα ηνπο πψο λα ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 
ηνπο 
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Η αληίδξαζε ηνπ ελήιηθα ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
ην παηδί γηα λα εθαξκφζεη ηηο δηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο κε εθνχζην ηξφπν  

  

Μηα αλαζθαιήο πξνζθφιιεζε ζηνλ θξνληηζηή πξνθαιεί κία 
«πξνβιεκαηηθή» ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε  

  

Η ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ είλαη ην πξφηππν ησλ ζρέζεσλ πξνζθφιιεζεο 
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

  

ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο δελ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ δεζκνί 
πξνζθφιιεζεο κε θξνληηζηέο άιινπο εθηφο απφ ηελ κεηέξα  

  

Ο επαγγεικαηίαο θξνληηζηήο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ  

  

Η ζπλαηζζεκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεείλαη κηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα 
θαη δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

  

Η πλαηζζεκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεζεκαίλεη λα εξκελεχεη θαλείο 
ηηο πξνζσπηθέο αιιά θαη  ζπκπεξηθνξέο άιισλ κε βάζε ηηο ςπρηθέο 
θαηαζηάζεηο  

  

Η ζπλαηζζεκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεεπίζεο αθνξά κηα 
δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε 

  

Η ζπλαηζζεκαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζρέζε 
πξνζθφιιεζεο κε ηνλ θξνληηζηή.  

  

Οη πξψηεο εκπεηξίεο ζπλαηζζεκαηηθή ελ-λφεζεο ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ ν 
ελήιηθαο δηδάζθεη ην παηδί λα ζθέθηεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

  

Η ζηνραζηηθή ιεηηνπξγία είλαη έλα ζπζηαηηθφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ελ-
λφεζεο.  

  

Η ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη ηηο εζσηεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 
ηνπ παηδηνχ ζρεηίδεηαη κε θαιή πνηφηεηα πξνζθφιιεζεο  

  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηελ εζσηεξηθή εκπεηξία ηνπ παηδηνχ γηα 
λα επλνεζεί κηα θαιή ζρέζε καδί ηνπ 

  

Σα ζπλαηζζήκαηά αλήθνπλ ζε έλα πεδίν αλάπηπμεο πνπ δελ έρεη θακία 
ζρέζε κε ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία  

  

Όηαλ παίξλνπκε απνθάζεηο, αμηνινγνχκε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη 
ππφ ην πξίζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληψζακε  

  

Σα παηδηά απνθηνχλ λέεο γλψζεηο απνθιεηζηηθά ράξε ζηηο γλσζηηθέο 
ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ 

  

Η ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη γλψζεο (γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο) είλαη 
εκθαλήο ζηηο δηαδηθαζίεο κλήκεο θαη εθκάζεζεο. 

  

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ν ελήιηθαο επεξεάδνπλ ηηο καζεζηαθέο 
δηαδηθαζίεο ησλ παηδηψλ 

  

Ο ελήιηθαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφηεηεο απηνγλσζίαο θαη απηνέιεγρνπ 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

  

Ο ελήιηθαο, ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά, δελ πξέπεη λα θξίλεη ηηο δηθέο ηνπ 
επηηπρίεο ή απνηπρίεο. 

  

Ο ελήιηθαο, ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα παηδηά, πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο 
δηεθδηθεηηθφηεηαο θαη ελζπλαίζζεζεο θαη εθείλεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

  

Ο ελήιηθαο πξέπεη λα απνθεχγεη λα επεξεάδεη ηα παηδηά κε ζθνπφ λα 
ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ή ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα 
ζπλαηζζήκαηα 

  

Δίλαη θαζήθνλ ηνπ ελήιηθα λα ελζαξξχλεη θαη λα ππνζηεξίδεη ην παηδί θαηά 
ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ 

  

Όηαλ αληηκεησπίδεη ιάζε, παξαιείςεηο ή καζεζηαθά θελά ησλ παηδηψλ, ν 
ελήιηθαο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο / έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη 
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ππνηηκεηηθέο θξίζεηο 

Δίλαη θαζήθνλ ηνπ ελήιηθα λα ζεζπίζεη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάθηεζε 
(απνθαηάζηαζε) ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ ή κηαο νκάδαο παηδηψλ 

  

 

3. Πιέγκα παξαηεξήζεο     

 
Όζνλ αθνξά ην πιέγκα παξαηήξεζεο, πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηνλ παηδαγσγηθφ ηνκέα απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη ε 

νπνία εθηηκήζεθε ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα ράξε ζηε ζπλεηζθνξά 

ηεο Urie Bronfenbrenner πνπ επέκεηλε ζηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα γηα παηδηά. Η παξαηήξεζε βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπιιάβεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ σο εξεπλεηή θαη φρη σο απιφ "πνκπφ πεξηερνκέλνπ". Η κέζνδνο 

παξαηήξεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζηελ έξεπλα φζν θαη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε πξνυπνζέηεη ηελ 

απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ππνζέζεσλ, ηνλ νξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ 

παξαηήξεζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο νκάδαο ειέγρνπ επηπξφζζεηα ηνπ 

πεηξακαηηθνχ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κάζεηε 

παξαπάλσ γηα ηα ππνθείκελα κε ηα νπνία εξγάδεζηε, ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο 

γηα λα αλακνξθψζεηε ην ζρεδηαζκφ θαη λα πξνζδηνξίζεηε πην απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο παξέκβαζεο. 

 

Η παξαηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

DREAM δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ πεηξάκαηνο θαη επνκέλσο πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθπαίδεπζε. ηελ αξρή, γηα λα αληρλεχζεη ηα ζηηι θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θαλνληθήο πνξείαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζην ηέινο 

ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηπρφλ αιιαγψλ ζηα πξναλαθεξζέληα ζηπι 

θαη ζπκπεξηθνξέο. 
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Οη παξαηεξήζεηο δηαηξέζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πνπ 

επηιέρζεθαλ κέζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο ηάμεο / ηκήκαηνο: 

 

 ζηηγκέο γλσζηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηφλ ηνλ ηχπν 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη δεισκέλε ηελ εθπαηδεπηηθή πξφζεζε. 

 ζηηγκέο θνηλσληθνχ-ζρεζηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απηφ ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο παξφκνην κε ην ειεχζεξν παηρλίδη θαη ηελ 

αδφκεηε ζπδήηεζε, ην νπνίν φκσο βιέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ / δαζθάισλ θαη παηδηψλ σο έλαλ θεληξηθφ άμνλα. 

 

Η επηινγή λα παξαηεξεζεί κηα θπξίσο γλσζηηθή ζηηγκή θαη κηα θπξίσο 

θνηλσληθν-ζρεζηαθή πξνεθχςε απφ ηελ αλάγθε επαιήζεπζεο εάλ νη 

εθπαηδεπηηθνί/ δάζθαινη αληηιακβάλνληαη νξηζκέλεο ζηηγκέο σο πην 

ζπλαξηεζηαθέο κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο-ζρεζηαθήο ζθαίξαο, ελψ 

άιιεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ καζαίλνπλ πξνθαιψληαο 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή-ζπγθηλεζηαθή πηπρή λα πεξάζεη ζην παξαζθήλην ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαηήξεζεο, θαηαξηίζηεθε έλα ζπγθεθξηκέλν πιέγκα, 

ρσξηζκέλν ζε πέληε καθξν-δείθηεο/ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο, κε βάζε ηηο 

πξφζθαηεο έξεπλεο ζηελ Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία, Παηδαγσγηθή θαη 

Νεπξνεπηζηήκε, πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ / δαζθάινπ 

ζε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αγάπεο. Σν πιέγκα επηθπξψζεθε απφ 

εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο πίλαθαο 

ειέγρνπ, φζν θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ζηα 

ηκήκαηα ή ηηο ηάμεηο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ. 

Σν παξαηεξνχκελν πιέγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήηαλ αξζξσκέλν ζχκθσλα 

κε πέληε ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ «ζηάζε» ελφο «ζπλαηζζεκαηηθά 

ηθαλνχ» επαγγεικαηία. πγθεθξηκέλα, νη ιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο: 
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1. Φάρλεη θαη πξνάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή 

2. Πξνάγεη ζηα παηδηά ηε γλψζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα θαη ησλ δηα-

ππνθεηκεληθψλ ζρέζεσλ 

3. Πξνάγεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα «απνδέρνληαη» ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη λα «κέλνπλ» κε ην ζπλαίζζεκά ηνπο. 

4. Αλαγλσξίδεη ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε παηδηνχ 

5. Δλζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη ην παηδί θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο 

 
Οη πέληε ιεηηνπξγίεο ρσξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε 21 δείθηεο (5 γηα ην πξψην, 7 

γηα ην δεχηεξν, 1 γηα ηελ ηξίηε θαη γηα ηελ ηέηαξηε ιεηηνπξγία θαη ηέινο 7 γηα ην 

πέκπην). Κάζε δείθηεο αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη 

λα ηεξείηαη. Κάζε παξαηεξεηήο, γηα θάζε κηα απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο, έρεη 

επηζεκάλεη ηε ζπρλφηεηα ("πνηέ", "ζπάληα", "κεξηθέο θνξέο", "ζπρλά", θ.α.) θαη 

έρεη θαηαγξάςεη ιφγνπο ή ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεηηθφ δείθηε. 

 

Παξαθάησ βξίζθεηαη ην πξφηππν ηνπ πιέγκαηνο παξαηήξεζεο: 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

1.     Φάρλεη θαη 
πξνάγεη ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή 
επαθή 

1.1 Δθδειψλεη 
ζεκάδηα 
ζπλαηζζήκαηνο 
φηαλ αιιειεπηδξά 
κε ηα παηδηά 
(ρακνγειά, ηα 
ρατδεχεη, ηα 
ζεθψλεη ζηα ρέξηα, 
θ.ιπ.) 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 
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1.2 Όηαλ κηιάεη θαη 
απεπζχλεηαη ζηα 
παηδηά, θαηεβαίλεη 
ζην επίπεδν ησλ 
καηηψλ ηνπο 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

1.3 Αθνχεη ηα 
παηδηά ρσξίο λα ηα 
δηαθφπηεη, δίλνληάο 
ηνπο ηνλ ρξφλν πνπ 
ρξεηάδνληαη 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

1.4 Αιιειεπηδξά κε A B 
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ηα παηδηά κε 
γιπθχηεηα ζηε 
θσλή θαη ζηηο 
ρεηξνλνκίεο ηνπ/ηεο 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

1.5 Όηαλ 
αιιειεπηδξά κε ηα 
παηδηά, δηαηεξεί 
βιεκκαηηθή επαθή 
καδί ηνπο 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

 
        

2. Πξνάγεη ζηα 
παηδηά ηε γλψζε 
ηνπ 
ζπλαηζζεκαηηθνχ 
ηνκέα θαη ησλ δηα-

2.1 Αληηιακβάλεηαη 
θαη ιεθηηθνπνηεί ηηο 
ζπλαηζζεκαηηθέο 
εθδειψζεηο ησλ 
παηδηψλ (π.ρ. 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 
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ππνθεηκεληθώλ 
ζρέζεωλ 

βνεζάεη λα 
αληηιεθζνχλ ηα 
ζεκάδηα ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ 
ησλ παηδηψλ θαη ηα 
ζεκάδηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ 
ην πιαίζην π.ρ. 
ζρνιείν πνπ 
μεθηλνχλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη 
ζηα νπνία 
εκπιέθνληαη ηα 
παηδηά,  
αλαδηαηππψλεη ηηο 
εξσηήζεηο ησλ 
παηδηψλ,  δηεπξχλεη 
ηα ιεγφκελά ηνπο/ 
ηηο εθδειψζεηο 
ηνπο) 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

2.2 Δλζαξξχλεη ηα 
παηδηά λα 
πηνζεηήζνπλ 
ζπλαηζζεκαηηθά 
πξφηππα 
ζπκπεξηθνξηθήο 
πξνζνρήο πξνο 
άιια παηδηά πνπ 
δνπλ δχζθνιεο ή 
ζηξεζνγφλεο 
ζηηγκέο (π.ρ. κε 
νπηηθή ή/θαη θπζηθή 
εγγχηεηα, 
παξεγνξηά, 
αγθαιηέοθιπ) 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

2.3 Θπκάηαη 
επεηζφδηα/ 
θαηαζηάζεηο θαη 
δίλεη παξαδείγκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε 
παξφκνηεο 
θαηαζηάζεηο, ζηηο 
νπνίεο νη 
ζπλαηζζεκαηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο 
απνδείρζεθαλ 
ρξήζηκεο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηψπηζε 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 
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δχζθνισλζηηγκψλ  Παξαηεξήζεηο 

2.4 Θπκάηαη 
επεηζφδηα/ 
θαηαζηάζεηοθαη 
δίλεη παξαδείγκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε 
παξφκνηεο 
θαηαζηάζεηο ησλ 
ζπλαηζζεκαηηθψλ 
εθδειψζεσλ θαη 
εθθξάζεσλ ελφο 
παηδηνχ 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

 
               

3.     Πξνάγεη ηελ 
ηθαλφηεηα ησλ 
παηδηψλ λα 
«απνδέρνληαη»ηε  
ζπλαηζζεκαηηθή 
ηνπο θαηάζηαζε 
θαη λα «κέλνπλ» κε 
ην ζπλαίζζεκά 
ηνπο. 

3.1  Πξνζθέξεη 
κηθξέο ζηηγκέο θαηά 
ηηο νπνίεο έλα παηδί 
κπνξεί λα βηψζεη ηε 
δηθή ηνπ 
ζπλαηζζεκαηηθή 
θαηάζηαζε «κφλν 
ηνπ» (ζην πιαίζην 
ηεο δηθήο ηνπ 
«δψλεο 
αζθαιείαο»), 
δηαηεξψληαο 
ηαπηφρξνλα 
βιεκκαηηθή επαθή 
θαη ρσξίο πνηέ λα 
ην εμαλαγθάδεη  

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 
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4.     Αλαγλσξίδεη 
ηελ αηνκηθφηεηα 
θαη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηα θάζε 
παηδηνχ  

4.1  Η πξφνδνο, νη 
ζεηηθέο ελέξγεηεο, νη 
πξνηηκήζεηο θαη ηα 
ελδηαθέξνληα θάζε 
παηδηνχ 
εθθξάδνληαη κε 
ιέμεηο θαη 
επηβεβαηψλνληαη 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

 
               

5.     Δλζαξξχλεη 
θαη ππνζηεξίδεη ην 
παηδί θαηά ηελ 
εθηέιεζε κηαο 
εξγαζίαο 

5.1 Τπνζηεξίδεη ηα 
θίλεηξα ηνπ 
παηδηνχ, 
πηνζεηψληαο κηα 
ελζαξξπληηθή 
ζηάζε 
(ελζαξξχλνληάο ην) 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 
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5.2 Γηαηεξεί έλα 
βιέκκα γεκάην 
πξνζνρή θαη 
ελδηαθέξνλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ απφ ην παηδί 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

5.3 Όηαλ 
αληηκεησπίδεη 
πηζαλά ιάζε ηνπ 
παηδηνχ, καζεζηαθά 
θελά, αβεβαηφηεηεο, 
θαιεί ην παηδί λα 
ςάμεη καδί ηνπ/ηεο 
γηα ηε ιχζε / ζσζηή 
απάληεζε 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

 A B 
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5.4 Όηαλ 
αληηκεησπίδεη 
πηζαλά ιάζε ηνπ 
παηδηνχ, καζεζηαθά 
θελά, αβεβαηφηεηεο, 
θάλεη ππνηηκεηηθέο 
θξίζεηο γηα ην 
«πξφζσπφ/άηνκν» 
ηνπ. 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

5.5 Πξνάγεη ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ 
παηδηνχ λα 
ζπλδέζεη 
ζπγθεθξηκέλεο 
γλψζεηοπνπ έρνπλ 
ήδε απνθηεζεί κε 
πξνεγνχκελεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέ
λσλ ησλ 
εμσζρνιηθψλ 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 

       

Παξαηεξήζεηο 

5.6 Δπηλνεί 
ζηξαηεγηθέο γηα λα 
μαλαθεξδίζεη ηελ 
πξνζνρή ελφο 
παηδηνχ ή / θαη ηεο 
ηάμεο 

A B 

1 2 3 4 5 0 1 

Πνηέ πάληα 
Μεξηθέο 
θνξέο 

πρλά Πάληα 
Πξνο 
ιίγα 

παηδηά 

Πξνο 
φια ηα 
παηδηά 
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Παξαηεξήζεηο 
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