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Τπεχζπλε δήισζε:
Βεβαηψλνπκε φηη είκαζηε ζπγγξαθείο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη
φηη θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρακε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη
πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. Δπίζεο
έρνπκε αλαθέξεη ηηο φπνηεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο θάλακε ρξήζε
δεδνκέλσλ, ηδεψλ ή ιέμεσλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη αθξηβψο είηε
παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηψλνπκε φηη απηή ε πηπρηαθή εξγαζία
πξνεηνηκάζηεθε απφ εκάο πξνζσπηθά εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ ΑΣΔΗ
Θεζζαινλίθεο.

Μαπξνπνχινπ Μπξζίλε
Σεξθελιή Διηζζάβεη- Θεξεζία
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα επηζεκάλνπκε ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε ζηηο
νηθνγέλεηέο καο γηα φια φζα καο έρνπλ πξνζθέξεη ζηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ θαη
θνηηεηηθψλ καο ρξφλσλ θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπο ζε θάζε καο επηινγή.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνπκε ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα ηελ
αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπο, γηα ην ζεκαληηθφ ρξφλν πνπ καο αθηέξσζαλ θαη ηηο
πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο κεηέδσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο απηήο
γηαηί ρσξίο ηε βνήζεηά ηνπο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο.
Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε γηα αθφκε κία θνξά ηελ επηβιέπνπζα
θαζεγήηξηα θα. Αλαζηαζία Φάιηε γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ
ρξφλνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδαγσγψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηεο
νπηηθήο ηνπο, αλαθνξηθά κε ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο
θπξηφηεξνο ζηφρνο πνπ ηίζεηαη είλαη ε εμέηαζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδαγσγψλ γηα ην
ππφ κειέηε θαηλφκελν θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ γηα λα θαιιηεξγήζνπλ
ηελ ελζπλαίζζεζε ζηα παηδηά.
Σν δείγκα απνηειείηαη απφ έμη παηδαγσγνχο, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε
παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο
πξνζεγγίζηεθαλ πνηνηηθά θαη ε ζπιινγή ηνπο έγηλε κε ηε ρξήζε αηνκηθψλ
ζπλεληεχμεσλ, ελψ ε επεμεξγαζία ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο
εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο.
χκθσλα κε ηα επξήκαηα, νη παηδαγσγνί: (α) εθθξάδνπλ απνζπαζκαηηθέο
γλψζεηο γηα ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο, (β) πηζηεχνπλ φηη
ε ελζπλαίζζεζε εθθξάδεηαη απφ ηα παηδηά θπξίσο κέζσ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο, (γ)
απνδίδνπλ ηηο επζχλεο γηα ηε δπζθνιία ζπλεξγαζίαο ηφζν ζηνπο γνλείο φζν θαη ζηνπο
ίδηνπο, θαη (δ) εθαξκφδνπλ πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο. Σέινο, (ε) ε απνπζία
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, δπζρεξαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ησλ
παηδαγσγψλ θαη θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ επηκφξθσζή ηνπο είηε ηελ παξνπζία άιισλ
εηδηθψλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Σα επξήκαηα ζα επεξεάζνπλ

ζην κειινληηθφ

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη ελίζρπζεο ηεο
ελζπλαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο αγσγήο, ελζπλαίζζεζε κεηαμχ
παηδηψλ, εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε
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ABSTRACT
The current paper is an exploration of the beliefs and opinions on behalf of
preschool pedagogists’regarding empathy between children, as well as the
examination of the educators’ points of view on their role in the enhancement of this
phenomenon. The main goal is to examine the pedagogists’ perceptions on the matter
and on the strategies they implement so as to cultivate empathy in toddlers.
The sample consists of six preschool educators, who work in nurseries in
Eastern Thessaloniki. The data of the research has been approached with a qualitative
method its collection has been carried out with the hermeneutic analysis of the
phenomenological approach.
According to the results, the pedagogists: a)express partial knowledge on the
concept of empathy and its extensions, b)believe that empathy is mostly expressed in
the children’s bodily language through movement, c) consider parents as well as
themselves responsible for any difficulty they might face in their cooperation with the
toddlers, d)implement a variety of intervention strategies. Finally, as this study
suggests, the absence of scientific knowledge holds back the effectiveness of the
pedagogists’ actions and urgently calls for their education on the matter, or the
presence of other experts in the nursery schools. The results of this research have
substantial implications for the future planning and application of intervention
programs pertaining to the enhancement of empathy.
Key words: preschool pedagogists/educators, empathy amongst children,
phenomenological analysis
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ εξγαζία απηή κε ηίηιν «Δλζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο: Ο ξφινο ησλ παηδαγσγψλ», πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο
πηπρηαθήο ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηεο ζρνιήο επαγγεικάησλ πγείαο θαη
πξφλνηαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο, κε
επηβιέπνπζα ηελ θαζεγήηξηα θα. Φάιηε Αλαζηαζία. Ζ ζεκαηηθή ηεο εξγαζίαο απηήο
αληιείηαη απφ ην ρψξν ηεο Πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο ζρεηίδεηαη
κε ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ
παηδηψλ αθελφο απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ παηδαγσγηθή
πξαγκαηηθφηεηα, αθεηέξνπ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Παξάιιεια,
ν ξφινο ηνπ/ηεο παηδαγσγνχ ήηαλ θαη παξακέλεη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο αλαθνξηθά
κε ηε ζπκβνιή ηνπ/ηεο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή, ε
παξνχζα εξγαζία εζηηάδεηαη ζηνπο/ζηηο παηδαγσγνχο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο
ηνπο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα
πιαίζηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ.
ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, κεηά ηελ εηζαγσγή παξαηίζεληαη θάπνηνη
νξηζκνί κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο θνηλφο ηφπνο
θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε. ην ηξίην
θεθάιαην αλαπηχζζνληαη θάπνηεο απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ επηρεηξνχλ λα
εμεγήζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Οη εηδήκνλεο, ζχκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο, ζπλδένπλ ηελ ελζπλαίζζεζε κε ηα επίπεδα εζηθήο
αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζηθήο
εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε. Πξνηείλνληαη
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο/ζηηο παηδαγσγνχο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο ζηα
παηδηά, πξάμε πνπ ζα έρεη σο επαθφινπζν ηελ ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα ηεο
ελζπλαίζζεζεο.
ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην δηαδξαζηηθφ θίλεκα εθπαίδεπζεο
ραξαθηήξα, ην νπνίν εθαξκφδεηαη δπλεηηθά ζε πξνζρνιηθή ηάμε. ην έθην θεθάιαην
αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο. Παξνπζηάδνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε
λα απνθηήζνπλ νη αλαγλψζηεο κηα ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηελ ελζπλαίζζεζε. Δπίζεο,
αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ
θαζψο θαη νη ηξφπνη θαιιηέξγεηάο ηεο. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε ζεσξία ηνπ Martin Hoffman
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γηα ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Σέινο
πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο ψζηε λα αλαδεηρζεί ε πνηφηεηα απηήο ηεο ζρέζεο. ην έβδνκν θεθάιαην
πξαγκαηνπνηείηαη ε θξηηηθή ησλ ζεσξηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ψζηε λα αλαδπζνχλ νη
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ.
ην φγδνν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
Γηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, παξαηίζεληαη ιεπηνκέξεηεο
ζρεηηθέο κε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο παηδαγσγνχο θαη ην εξγαιείν πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο
δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγηθήο κεζφδνπ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζνληαη ηα βήκαηα
θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο πνπ
πξνηείλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο, θαζψο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο
κέζνδνη ειέγρνπ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.
ην έλαην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
ηεο έξεπλαο, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη
ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Σν δέθαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Αθνινπζεί ην
θνκκάηη ηεο αλαζηνραζηηθφηεηαο, ζην νπνίν νη εξεπλήηξηεο αλαθέξνληαη ζηνπο
αηνκηθνχο παξάγνληεο ηεο δσήο ηνπο, πνπ ζεσξνχλ πηζαλφ λα επεξέαζαλ φια ηα ζηάδηα
ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, επηζεκαίλνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο
έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.
Σν θεθάιαην θαη ε εξγαζία θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε ηξφπσλ αμηνπνίεζεο θαη
εθαξκνγήο ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη
ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο. Σέινο,
αθνινπζνχλ ζην παξάξηεκα ε δνκή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ν πίλαθαο κε ηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ.
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2. ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΖΘΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΧΝ
ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη νη νπνίνη παξαηίζεληαη σο
εμήο:

2.1 Ζζηθή


Ζζηθή (ε), ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο νξζήο ή ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο.



H εζηθή είλαη έλλνηα δεκηνπξγεκέλε απφ ηνλ άλζξσπν θαη αθνξά θαλφλεο γηα ην
ηη είλαη θαιφ θαη ηη είλαη θαθφ. Ζ ιέμε εηπκνινγηθά πξνέξρεηαη απφ ην "ήζνο" πνπ
ζεκαίλεη "ραξαθηήξαο" κε ηελ επξεία έλλνηα. Ο αληίζηνηρνο φξνο ζηα αγγιηθά
"morality" πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε mores πνπ ζεκαίλεη customs, δειαδή
ζπλήζεηεο. (Ραδήο, 2012)



Ζζηθή είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο θχζεο θαη ηεο αμίαο ησλ ελλνηψλ «θαιφ»,
«θαθφ», «πξέπεη», «νξζφ», «ιάζνο», θιπ., θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ
δηθαηνινγνχλ θαη δηθαηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε νηηδήπνηε. (Sade, 2012)

2.2 Ζζηθή αλάπηπμε
«Ηζηθή αλάπηπμε, νη αιιαγέο ζηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηε
δηθαηνζύλε θαη γηα ην ηη είλαη ζσζηό θαη ηη ιάζνο, θαζώο θαη νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά
πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εζηθήο.» (Feldman, 2009, ζ. 337) Ζζηθή αλάπηπμε είλαη ν
ηξφπνο πνπ ν άλζξσπνο παξακεξεί ηηο εγσθεληξηθέο αλάγθεο θαη ηάζεηο ηνπ θαη ελεξγεί
ζεηηθά σο πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ.

2.3 Ζζηθή εθπαίδεπζε
Ζζηθή εθπαίδεπζε (ε), παξέρεη ζηα παηδηά βνήζεηα ψζηε λα απνθηήζνπλ αξεηέο
θαη εζηθέο ζπλήζεηεο, θαζψο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο γηα αγάπε,
ζπλαηζζεκαηηθή πιεξφηεηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα δήζνπλ κεκνλσκέλα θαιέο δσέο
θαη παξάιιεια λα γίλνπλ παξαγσγηθνί, ζπκβάιινληαο σο κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπο.
Φπζηθά, νη θαινί άλζξσπνη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ εζθαικέλεο ζπκπεξηθνξέο. πρλά
δελ είλαη εχθνιν λα γλσξίδνπλ ηη είλαη εζηθά ζσζηφ. (Rikowski, 2006)
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2.4 Δθπαίδεπζε ραξαθηήξα
«Η εθπαίδεπζε ραξαθηήξα είλαη έλα εθπαηδεπηηθό θίλεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ
θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Δίλαη ε πξνιεπηηθή
πξνζπάζεηα παηδηθώλ ζηαζκώλ, πεξηνρώλ θαη θξαηώλ λα ελζηαιάμνπλ ζηα παηδηά
ζεκαληηθέο αμίεο ππξήλα, δενληνινγίαο θαη επηδόζεσλ, όπσο ε θξνληίδα, ε εηιηθξίλεηα, ε
επηκέιεηα, ε ακεξνιεςία, ε επζύλε θαη ν ζεβαζκόο γηα ηνλ εαπηό θαη ηνπο άιινπο»
(Davidson, 2008). Ζ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα παξέρεη καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο γηα εζηθά
δεηήκαηα πνπ πξνθαινχλ απμαλφκελε αλεζπρία ζηελ θνηλσλία καο θαη ζην ρψξν ηεο
Πξνζρνιηθήο αγσγήο.

2.5 Ζζηθά δηιήκκαηα
«Ηζηθά δηιήκκαηα, ζπγθξίζεηο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα λα δηθαηνινγνύλ ηελ εζηθή ησλ
επηινγώλ ηνπο.» (Elliott, 2008, ζ. 131)

2.6 Δλζπλαίζζεζε


«Δλζπλαίζζεζε (ε) ηαπηνπνίεζε κε ή εκπηζηεπηηθή εκπεηξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή
ησλ ζθέςεσλ ελόο άιινπ πξνζώπνπ» (Crosser, 2007)



«Σην πιαίζην ηεο πξώηκεο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο, ε ηθαλόηεηα ηνπ/ηεο
παηδαγσγνύ λα αηζζάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ ή ηνπ γνλέα, λα θαηαλνεί
ηη αηζζάλεηαη ην παηδί ή ν γνλέαο, λα επηθνηλσλεί δείρλνληαο ηελ θαηαλόεζε πξνο
απηνύο θαη λα απαληάεη κε ηξόπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο.» (Peck,
2012, ζ. 6)

2.7 Πξνζρνιηθή αγσγή
Ο φξνο «Πξνζρνιηθή» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηνζεηήζεη ηελ πεξίνδν
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ πνπ αξρίδεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ σο ηελ είζνδν ηνπ ζην Γεκνηηθφ
ζρνιείν, δειαδή ηελ ειηθία ησλ πέληε ή έμη εηψλ. Ο φξνο «Αγσγή» ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα πεξηγξάςεη ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη ελήιηθεο, νη γνλείο, νη παηδαγσγνί θαζψο θαη
ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηζηηθφ πεξηβάιινλ ζην παηδί. ηφρνο ηεο αγσγήο είλαη λα
βνεζήζεη ην παηδί λα αλαπηπρζεί νιφπιεπξα θαη λα ελζσκαησζεί επθνιφηεξα ζην
πεξηβάιινλ πνπ δεη. (Βηδάιε, 2007)
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3. ΤΠΑΡΥΟΤΔ ΘΔΧΡΗΔ
3.1 Jean Piaget
Ίζσο θαλείο άιινο λα κελ έρεη επεξεάζεη ηε ζθέςε καο γηα ηε γλσζηηθή
αλάπηπμε φζν ν Piaget. Γελλεκέλνο ζην Neuchatel ηεο Διβεηίαο, ην 1896, ν Piaget
εθπαηδεχηεθε σο βηνιφγνο, θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζθέςε
ηνπ γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Σνλ ελδηέθεξαλ πνιχ νη δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ηα
παηδηά ζε εζθαικέλεο απαληήζεηο ζε έξγα ινγηθήο, θαη ζηξάθεθε ζηελ αλάιπζε ηεο
αλαπηπζζφκελεο λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ. Μέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, ην 1980, ν Piaget
εμαθνινπζνχζε λα αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ έξεπλα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο.
πσο αλαθέξεη ν Elliott (2008) ζην βηβιίν «Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία», ν Piaget
ηφληζε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε έρεη ηέζζεξα ζηάδηα, ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ
νηθνδνκείηαη επάλσ ζην πξνεγνχκελν. Ζ γλσζηηθή ιεηηνπξγία αξρίδεη θαζψο ηα βξέθε
αληαπνθξίλνληαη ζε φηη κπνξνχλ λα αγγίμνπλ, λα γεπζνχλ ή λα δνπλ. Ζ ηθαλφηεηα λα
ρξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια θαη λα ζθέπηνληαη αθεξεκέλα απμάλεηαη ζε θάζε επφκελν
ζηάδην έσο φηνπ, ζηελ ελήιηθε δσή, κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη λα
εμεηάδνπλ ππνζεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
Ο Piaget ππνζηήξημε φηη ε λνεκνζχλε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
αληαπνθξηλφκαζηε ζην πεξηβάιινλ καο ζρεκαηίδνληαο γλσζηηθέο δνκέο. Ηζρπξίζηεθε φηη
δχν ςπρνινγηθνί κεραληζκνί, ε πξνζαξκνγή θαη ε νξγάλσζε, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ καο δνκψλ θαη απνηεινχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ζηαζεξέο. Ζ
πξνζαξκνγή απνηειείηαη απφ ηελ αθνκνίσζε θαη ηε ζπκκφξθσζε. Με ηνλ φξν
αθνκνίσζε πξαγκαηνπνηείηαη ε ελζσκάησζε ελλνηψλ ζηηο λνεηηθέο δνκέο ηνπ
αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ θαζψο θαη ε αιιαγή ηνπο γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηηο δνκέο απηέο. Με
ηνλ φξν ζπκκφξθσζε λνείηαη ε κεηαβνιή ηεο γλψζεο πνπ πξνζιακβάλεηαη αιιά θαη ε
ίδηα ε γλψζε επηθέξεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ δηεξγαζία πξνζαξκνγήο απνηειεί ην
επίθεληξν ηεο εξκελείαο ηνπ Piaget γηα ηε κάζεζε. Ζ έλσζε λένπ πιηθνχ ζηηο
ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο θαη ε αθνκνίσζε ηνπ απνθαιείηαη εμηζνξξφπεζε. Θα
γίλνπλ ιάζε αιιά αιιειεπηδξψληαο κε ην πεξηβάιινλ ζα δηνξζσζνχλ θαη ζα
κεηαβιεζνχλ νη γλσζηηθέο δνκέο. Ζ λνεηηθή δσή είλαη νξγαλσκέλε.
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Ζ νξγάλσζε θαη ε πξνζαξκνγή είλαη αδηαρψξηζηεο. πσο ππνζηήξημε ν Piaget,
απηέο είλαη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο δηεξγαζίεο ελφο θαη κφλν κεραληζκνχ. Κάζε λνεηηθή
πξάμε ζρεηίδεηαη κε άιιεο παξφκνηεο πξάμεηο, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζηελ έλλνηα ηνπ
ζρήκαηνο πνπ αλαθέξεη ν Piaget. Σα ζρήκαηα είλαη νξγαλσκέλα πξφηππα ζθέςεο θαη
πξάμεο, δειαδή γλσζηηθέο δνκέο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπληζηνχλ κηα νξγαλσκέλε
κνλάδα. Σα ζρήκαηα καο βνεζνχλ λα πξνζαξκνζηνχκε ζην πεξηβάιινλ θαη είλαη
νξζφηεξν λα ηα ζεσξνχκε σο εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
εκπεηξηψλ καο. «Σπλνπηηθά, ηα εξεζίζκαηα έξρνληαη από ην πεξηβάιινλ θαη θηιηξάξνληαη
κέζσ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζηαζεξώλ, ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο νξγάλσζεο. Οη ιεηηνπξγηθέο
ζηαζεξέο ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξεζίζκαηα γηα λα ζρεκαηίζνπλ λέεο δνκέο ή λα κεηαβάιινπλ
ηηο ππάξρνπζεο. Τν πεξηερόκελν ή ε ζπκπεξηθνξά κεηαβάιιεηαη ιόγσ ησλ αιιαγώλ ζηηο
γλσζηηθέο δνκέο θαη δεκηνπξγνύληαη ηα ζρήκαηα.». (Elliott, 2008, ζζ. 127-138)
3.1.1 ηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο
ην βηβιίν «Δθπαηδεπηηθή ςπρνινγία», ν Elliott (2008) παξνπζίαζε ηα εμήο
ηέζζεξα ζηάδηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget: ην
αηζζεζηνθηλεηηθφ, ην πξνινγηθφ, ην ζπγθεθξηκέλν ινγηθφ θαη ην ηππηθφ ινγηθφ. πσο
αλαθέξεη αλαιπηηθά ν Hilgard, ζην ζηάδην αηζζεζηνθηλεηηθήο λφεζεο, ην παηδί μερσξίδεη
ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηα αληηθείκελα. Αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο θνξέα θαη αξρίδεη λα
ελεξγεί κε πξφζεζε. ην δεχηεξν ζηάδην καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα θαη λα
αλαπαξηζηά αληηθείκελα κε εηθφλεο θαη ιέμεηο. Ζ ζθέςε εμαθνινπζεί λα είλαη
εγσθεληξηθή. (Hilgard, 2003)
Δλ ζπλερεία ζην ηξίην ζηάδην κπνξεί λα ζθεθηεί ινγηθά ζρεηηθά κε ηα
αληηθείκελα θαη ηα γεγνλφηα. ην ηέηαξην ζηάδην κπνξεί λα ζθεθηεί αθεξεκέλεο
πξνηάζεηο θαη λα δνθηκάζεη ζπζηεκαηηθά ππνζέζεηο. Ζ ειηθία ζηελ νπνία ην θάζε παηδί
θηάλεη ζε θάζε ζηάδην πνηθίιιεη, αιιά ε δηαδνρή ησλ ζηαδίσλ είλαη πάληα ε ίδηα. Με
άιια ιφγηα, ε ζεσξία ηνπ Piaget είλαη ζηαζεξνχ ζηαδίνπ, πνηθίιεο ειηθίαο. Κάζε παηδί
πξέπεη λα πεξάζεη ην αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην πξηλ ην πξνινγηθφ, ην πξνινγηθφ ζηάδην
πξηλ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηθφ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηθφ πξηλ ην ηππηθφ ινγηθφ.
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο αιιειελεξγνχζεο επηδξάζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην πέξαζκα ηνπ
παηδηνχ απφ ηα ζηάδηα.
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Οη επηδξάζεηο απηέο είλαη ε σξίκαλζε, ε εκπεηξία, νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο
θαη ε εμηζνξξφπεζε. Χξίκαλζε ζεκαίλεη θπζηθή αλάπηπμε, εηδηθά ηνπ κπτθνχ θαη ηνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Piaget πίζηεπε φηη ππάξρνπλ δχν ηχπνη εκπεηξηψλ. Ο πξψηνο
ηχπνο αθνξά ηελ ελέξγεηα πάλσ ζε αληηθείκελα, επί παξαδείγκαηη γηα λα θαζνξίζεη ην
παηδί πνην απφ ηα δχν αληηθείκελα είλαη πην βαξχ, ηα ζεθψλεη θαη ζπγθξίλεη ην βάξνο
ηνπο. Ο δεχηεξνο ηχπνο εκπεηξίαο αλαθέξεηαη ζε φ, ηη καζαίλεη απφ ηελ απιή ρξήζε ησλ
αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, φπσο θαη λα ηνπνζεηήζεη ην παηδί δέθα βφηζαια, ζε
επζεία γξακκή ή θχθιν, ηα βφηζαια δελ παχνπλ λα είλαη δέθα. Κνηλσληθέο
αιιειεπηδξάζεηο είλαη νη γλψζεηο πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά κέζα ζην πνιηηηζκηθφ ηνπο
πιαίζην. Οη γνλείο ηνπο δηαβάδνπλ βηβιία, νη παηδαγσγνί ηνπο καζαίλνπλ ηε δηδαθηέα
χιε, επίζεο καζαίλνπλ θαη απφ άιια παηδηά. Σέινο, ε εμηζνξξφπεζε αλαθέξεηαη ζε κηα
δηεξγαζία απηφ-ξχζκηζεο, ζηελ νπνία ππάξρεη ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
αθνκνίσζεο θαη ζπκκφξθσζεο.
3.1.2 Μέζνδνο πξνζέγγηζεο Piaget ζηελ Ζζηθή αλάπηπμε
Ο Piaget πίζηεπε φηη παξαηεξψληαο ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ θαη θάλνληαο
εξσηήζεηο γηα ηνπο θαλφλεο ηνπ, παξείρε έλα ξεαιηζηηθφ «εξγαζηήξη ηεο δσήο» γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εζηθψλ αξρψλ. ην βηβιίν ηνπ, «Ζ Ζζηθή θξίζε ηνπ
παηδηνχ» (Piaget, 2013), κειέηεζε παηδηά ελψ έπαηδαλ ην παηρλίδη «αγαικαηάθηα». Σν
γεγνλφο φηη κφλν αγφξηα έπαημαλ απηφ ην παηρλίδη ζεσξήζεθε ειιηπέο σο πξνο ηα γεληθά
επξήκαηα, έηζη κειέηεζε θαη θνξίηζηα ελψ έπαηδαλ «θξπθηφ». Ζ πην ζεκαληηθή
παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα αγφξηα, γεγνλφο πνπ δέρηεθε επηθξίζεηο.
Ο Piaget ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζε ηελ πξαθηηθή ηερληθή ηεο ππνηηζέκελεο
αθέιεηαο. Πξνζπνηνχληαλ φηη δελ γλψξηδε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ψζηε λα ηνπο
εμεγήζνπλ ηα παηδηά θαη λα δεη πσο αληηιακβάλνληαη ηνπο θαλφλεο θαη πφζν ηνπο ηεξνχλ
αλάινγα κε ην ειηθηαθφ ζηάδην πνπ βξίζθνληαη. ε πξψηε ζθέςε, θαίλεηαη πεξηηηφ φηη ν
Piaget πίζηεπε φηη κπνξνχζε λα κάζεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο εζηθήο αλάπηπμεο
κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ παηρληδηνχ. Αιιά φπσο ν Ginsburg θαη ν Opper (1988,
ζει.96) ζεκεηψλνπλ «Σε ζηελή επηζεώξεζε θαίλεηαη όηη νη θαλόλεο δηέπνπλ ην παηρλίδη
«αγαικαηάθηα» θαη θαζνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ Ηζηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη θαλόλεο
ειέγρνπλ πσο νη αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμύ ηνπο, όζνλ αθνξά ελέξγεηεο πνπ απνηεινύλ
ην παηρλίδη, θαζνξίδνπλ ηα αηνκηθά δηθαηώκαηα, θαη είλαη πνιηηηζηηθό πξντόλ πνπ πεξλάεη
από γεληά ζε γεληά. Οη θαλόλεο αλαπηύρζεθαλ επξέσο από ηα παηδηά.
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Δπνκέλσο, ε αληίιεςε ηνπ παηδηνύ γηα ην παηρλίδη ππόθεηηαη ζηε κηθξή επηξξνή ησλ
ελειίθσλ». (Ginsburg, 1988)
Μία ζεκαληηθή ππνζεκείσζε άμηα αλαθνξάο φπσο ραξαθηεξίδεη ν Fleming
(2006) ζην άξζξν ηνπ, είλαη ε κειέηε ζηξαηεγηθψλ παηρληδηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί
λα επηηεπρζεί ε κάζεζε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ «ζεσξία ηνπ παηρληδηνχ» κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κε δηηηφ ηξφπν, είηε κε ηελ εθαξκνγή εγσηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ
σθεινχλ κφλν ην άηνκν, είηε κε ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ σθεινχλ φιε ηελ νκάδα.
Μηα δεχηεξε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Piaget ζηε κειέηε ηεο Ζζηθήο
θαηαλφεζεο ήηαλ ε αλαθνξά ζχληνκσλ ζελαξίσλ ζηα νπνία πεξηέγξαθε αλάξκνζηεο
ζπκπεξηθνξέο απφ έλα παηδί ή απφ έλαλ ελήιηθα. Έπεηηα παξνπζίαδε ζηα παηδηά πηζαλέο
νξζέο πξάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνλείκνπλ δηθαηνζχλε ζηνλ παξαβάηε θαη δεηνχζε
απφ ηα παηδηά λα ηνπ πνπλ πνηεο ήηαλ δίθαηεο, πνηεο φρη θαη γηαηί. Δπί παξαδείγκαηη, έλα
παηδί παξακειεί κηα δνπιεηά κεηά απφ επαλαιακβαλφκελεο παξαθιήζεηο, πνηα είλαη ε
θαηάιιειε ηηκσξία ή ζπκκφξθσζε; Δδψ ν Piaget δηαθξίλεη ηελ εμηιέσζε θαη
ακνηβαηφηεηα σο ζηξαηεγηθέο ηηκσξίαο. Ζ εμηιέσζε ζεκαίλεη φηη εθαξκφδνληαη κνξθέο
ηηκσξεηέαο δξάζεο ψζηε ν παξαβάηεο λα πιεξψζεη ην ηίκεκα ηεο παξάβαζεο. Αληίζεηα,
ε ακνηβαηφηεηα ζπλεπάγεηαη ηελ νξζή ξχζκηζε ησλ πξαγκάησλ. Με ηελ ακνηβαηφηεηα ην
παηδί έξρεηαη αληηκέησπν κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη θαηαλνεί ηελ αλάγθε λα
ζπκπεξηθέξεηαη κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν.
3.1.3 ηάδηα εζηθήο αλάπηπμεο ζύκθσλα κε J.Piaget
Ο Piaget παξαηήξεζε ηέζζεξα ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο θαηαλφεζεο απφ
πιεπξάο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξαηήξεζε ηνπ
παηρληδηνχ ηνπο. Σν πξψην ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη σο «Αηζζεζηνθηλεηηθή πεξίνδνο
αλάπηπμεο», ην νπνίν αθνξά παηδηά κηθξφηεξα απφ ηεζζάξσλ εηψλ. ε απηφ ην ζεκείν ηα
παηδηά απιψο ρεηξίδνληαη ηα «αγαικαηάθηα» κε ηνπο φξνπο ησλ πθηζηάκελσλ
κεραληζκψλ ηνπο. Σν παηρλίδη είλαη αηνκηθή πξνζπάζεηα.
ην δεχηεξν ζηάδην, κεηαμχ ηεζζάξσλ θαη επηά εηψλ, ην παηρλίδη είλαη
εγσθεληξηθφ. Σα παηδηά δελ θαηαλννχλ πιήξσο ηνπο θαλφλεο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη ε
αίζζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηνπ αληαγσληζκνχ. Σν εγσθεληξηθφ παηδί ζην
πξνιεηηνπξγηθφ ζηάδην θαίλεηαη λα θάλεη κνλνιφγνπο αληί γηα αιεζηλνχο δηαιφγνπο,
απηή ε παξαηήξεζε δελ θαίλεηαη λα εθπιήζζεη.
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Σν ηξίην ζηάδην, ειηθίαο επηά κέρξη δέθα εηψλ, ραξαθηεξίδεηαη σο «Αξρηθή
ζπλεξγαζία». Ζ αιιειεπίδξαζε είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθή θαη νη θαλφλεο έρνπλ
θαηαθηεζεί. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε επηζεκνπνηείηαη κέζσ ησλ θαλφλσλ ηνπ
παηρληδηνχ. Σν παηδί καζαίλεη θαη θαηαιαβαίλεη εμίζνπ ηε ζπλεξγαηηθή θαη
αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά. Παξφια απηά ε θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ ελφο παηδηνχ
κπνξεί λα δηαθέξεη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, έηζη ε ακνηβαία θαηαλφεζε
παξακέλεη αηειήο.
ην ηέηαξην ζηάδην, ειηθίαο δψδεθα εηψλ, ε ζπλεξγαζία είλαη πην ζνβαξή θαη ην
παηδί θαηαιαβαίλεη ηνπο θαλφλεο κε λνκηθφ ηξφπν. Ο Piaget νλφκαζε απηφ ην ζηάδην
«Πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία», ζην νπνίν ηα παηδηά απνιακβάλνπλ ηε ηαθηνπνίεζε ησλ
κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ

κε βάζε ηνπο θαλφλεο, δεκηνπξγνχλ λένπο θαη ηνπο

επεμεξγάδνληαη. Πξνζπαζνχλ, αθφκε, λα βξνπλ ιχζεηο γηα ηα απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Αιιά απφ ηελ άπνςε ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο απηφ ην ζηάδην
επηθαιχπηεη ην επίζεκν ιεηηνπξγηθφ ζηάδην ηνπ Piaget, έηζη εδψ ε αλεζπρία έγθεηηαη
ζηελ αθαίξεζε θαη ηελ πηζαλφηεηα εηζρψξεζεο ζηε θαληαζία ηνπ παηδηνχ.
Ζ έξεπλα ηνπ Piaget ζηελ εζηθή θξίζε βαζίδεηαη ηφζν ζηελ θξίζε ησλ παηδηψλ
πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εζηθά ζελάξηα φζν ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κέζα ζην παηρλίδη.
Με ηνπο φξνπο ηεο εζηθήο θξίζεο, ν Piaget παξαηήξεζε φηη ηα κηθξφηεξα παηδηά ειηθίαο
ηέζζεξα έσο επηά εηψλ, ζθέθηνληαη κε φξνπο εζηθνχ ξεαιηζκνχ είηε εζηθήο εηεξνλνκίαο.
Απηνί νη φξνη ππνδειψλνπλ έλαλ απνιπηαξρηζκφ, ζηνλ νπνίν ε εζηθή δηέπεηαη απφ
θαλφλεο πνπ είλαη ζηαζεξνί θαη ακεηάβιεηνη. Ζ ελνρή θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο
παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ θαη φρη απφ ηελ πξφζεζε.
Σν δεχηεξν ζηάδην ησλ εζηθψλ θξίζεσλ έξρεηαη αξγφηεξα, ζπλήζσο ζε ειηθία
δέθα εηψλ, φηαλ ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη θαλφλεο έρνπλ απζαηξεζία θαη
δηακνξθψλνληαη κε ακνηβαία ζπλαίλεζε γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο θαη ηζφηεηαο. Απηφ
ηζρχεη εμίζνπ γηα ηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο, ηνπο θαλφλεο παηρληδηνχ θαη ηα
νηθνγελεηαθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Σα κεγαιχηεξα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη νη
θαλφλεο δελ είλαη ζηαζεξνί θαη απφιπηνη, αιιά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ αλάινγα κε ηελ
αλάγθε. Ο Piaget νλφκαζε απηή ηε δεχηεξε βαζκίδα εζηθή απηνλνκία.
Γηα άιιε κηα θνξά, ν εγσθεληξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή εηεξνλνκία, θαζψο
ην παηδί δελ κπνξεί λα δεη θαλφλεο απφ ηελ επξχηεξε πξννπηηθή ελφο άιινπ παηδηνχ ή
ελήιηθνπ ή ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη. Αληίζηξνθα, ε εζηθή απηνλνκία απαηηεί αθξηβψο κηα
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ηέηνηα ηθαλφηεηα. Δπίζεο, ν Piaget ζεκείσζε φηη ηα ζηάδηα ηεο εζηθήο θαηαλφεζεο δελ
είλαη δηαθξηηά. Σα παηδηά γίλνληαη ηθαλά γηα θάπνηεο απηφλνκεο θξίζεηο ελψπηνλ ησλ
άιισλ, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζηάδηα ηεο εζηθήο
αιιειεπηθαιχπηνληαη ζε θάπνην βαζκφ.
Δλ ζπλερεία, ζχγθξηλε ηα ζηάδηα ηεο εζηθήο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη
νδεγήζεθε ζε παξαιιειηζκνχο θαη δηαθνξέο. Καη ηα δχν έρνπλ ζηάδηα εζηθήο
εηεξνλνκίαο θαη απηνλνκίαο. Αιιά ην γεγνλφο φηη ην παηρλίδη ησλ θνξηηζηψλ είλαη απιφ,
δπζθνιεχεη ηε ζχγθξηζε. Ο Piaget δήισζε φηη ε πην επηδεξκηθή παξαηήξεζε είλαη
επαξθήο λα δείμεη φηη ε λνκηθή αίζζεζε είλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε ζηα κηθξά θνξίηζηα.
Γελ βξέζεθε θαλέλα παηρλίδη γηα θνξίηζηα κε ηφζνπο θαλφλεο, ζσζηή θαη ζπλεπήο
νξγάλσζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ θαλφλσλ φπσο ζηα «αγαικαηάθηα», επνκέλσο ε
ζχγθξηζε είλαη δχζθνιε.
Ο Piaget ππνζηήξημε φηη ηα θνξίηζηα δελ ελδηαθέξνληαη γηα λνκηθή επεμεξγαζία
φζν ηα αγφξηα θαη φηη ε λνκηθή αίζζεζε είλαη πνιχ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε ζηα θνξίηζηα
παξά ζηα αγφξηα. Σν αλαπηπμηαθά πξνεγκέλν επίπεδν απηφλνκεο εζηθήο ησλ θνξηηζηψλ,
νξγαλψζεθε απφ ηηο αλεζπρίεο γηα ακνηβαηφηεηα θαη ζπλεξγαζία. Ο Piaget έβιεπε κηα
απζηεξή λνκηθή αίζζεζε γηα ζηαζεξνχο θαλφλεο ζηα αγφξηα, πνπ άθελαλ ειάρηζην
πεξηζψξην γηα θαηλνηνκία θαη αλνρή σο κέξνο ηεο ιηγφηεξν εμειηγκέλεο κνξθήο
εηεξνλνκηθήο εζηθήο.
Οπφηε δελ είλαη μεθάζαξν φηη ν Piaget ζεσξνχζε ηα θνξίηζηα ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλα απφ ηα αγφξηα επεηδή ζθέθηεθε φηη ηα θνξίηζηα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ
αλεθηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία κε ηνπο θαλφλεο θαη ηε ζπλεξγαζία. Σέινο, φπσο αλαθέξεη
ν Fleming (2006) ζην άξζξν ηνπ: «Δπνκέλσο, νη παξαηεξήζεηο ηνπ Piaget ππνδειώλνπλ
όηη παξαηεξνύζε θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θύισλ, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είδε
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ εζηθή θαηαλόεζε ησλ θνξηηζηώλ, θαηά θάπνην ηξόπν πην
πξνρσξεκέλε από απηή ησλ αγνξηώλ». (ζει. 6)

3.2 Sigmund Freud
Ο Sigmund Freud ήηαλ Απζηξηαθφο λεπξνιφγνο, γλσζηφο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ζεσξηψλ θαη ηερληθψλ ηεο ςπραλάιπζεο. Ο Sigmund Freud γελλήζεθε ζηελ απζηξηαθή
πφιε Freiberg, ζηηο 6 Μαΐνπ 1856. Αλέπηπμε ηε ςπραλάιπζε, κηα κέζνδν κέζσ ηεο
νπνίαο έλαο αλαιπηήο απνζπκπηέδεη ηηο αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο κε βάζε ηνπο
ειεχζεξνπο ζπζρεηηζκνχο, ηα φλεηξα θαη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ αζζελνχο. Οη ζεσξίεο ηνπ
11

ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηε ιίκπηλην θαη ην εγψ, κεηαμχ άιισλ, ήηαλ κεξηθέο απφ
ηηο ζεκαληηθφηεξεο αθαδεκατθέο έλλνηεο ηνπ 20νχ αηψλα.
ηαλ ήηαλ ηεζζάξσλ εηψλ, ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθφκηζε ζηε Βηέλλε, ηελ πφιε
φπνπ έδεζε θαη εξγάζηεθε γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Έιαβε ην πηπρίν ηνπ
ην 1881 ελψ αξξαβσληάζηεθε θαη παληξεχηεθε ηελ επφκελε ρξνληά. Ο γάκνο ηνπ έθεξε
έμη παηδηά, ε κηθξφηεξε θφξε ηνπ, Άλλα, έγηλε δηαθεθξηκέλε ςπραλαιχηξηα. Μεηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπ, ν Freud εγθαηέζηεζε ακέζσο κηα ηδησηηθή πξαθηηθή θαη άξρηζε λα
ζεξαπεχεη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Θεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ πξσηίζησο
επηζηήκνλα παξά γηαηξφ, πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεη ην ηαμίδη ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο
θαη εκπεηξίαο.
Οη πνιιέο ζεσξίεο ηνπ Freud, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ γηα ηελ «ςπρηθή
ελέξγεηα», ην ζχκπιεγκα ηνπ Οηδίπνδα θαη ηε ζεκαζία ησλ νλείξσλ, αλακθηζβήηεηα
επεξεάζηεθαλ απφ άιιεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ηεο επνρήο ηνπ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ
αλζξψπνπ απφ ηνλ Charles Darwin σο πξννδεπηηθφ ζηνηρείν ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ
ελέπλεπζε ζίγνπξα ηε δηεξεχλεζε ηνπ Freud γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ,
ε δηαηχπσζε κηαο λέαο αξρήο απφ ηνλ Helmholtz, δειψλνληαο φηη ε ελέξγεηα ζε
νπνηνδήπνηε δεδνκέλν θπζηθφ ζχζηεκα είλαη πάληα ζηαζεξή, επεξέαζε ηηο
επηζηεκνληθέο έξεπλεο ηνπ Freud ζην αλζξψπηλν κπαιφ. Σν έξγν ηνπ έρεη δερηεί ηφζν
επηδνθηκαζίεο φζν θαη απνδνθηκαζίεο, αιιά θαλέλαο δελ έρεη επεξεάζεη ηελ επηζηήκε
ηεο ςπρνινγίαο ηφζν έληνλα φζν εθείλνο. Ο Freud έθπγε απφ ηελ Απζηξία γηα λα μεθχγεη
απφ ηνπο Ναδί ην 1938. Πέζαλε ζηελ Αγγιία ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1939 ζε ειηθία 83
εηψλ, αθνχ δήηεζε απφ ηνλ γηαηξφ ηνπ κηα ζαλαηεθφξα δφζε κνξθίλεο κεηά απφ κηα
καθξά θαη νδπλεξή κάρε κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ζηφκαηνο. (Cherry, 2016)
Ο Fleming (2006) αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ, ηελ πξννπηηθή γηα ηελ εζηθή
αλάπηπμε, ε νπνία έρεη κειεηεζεί ζε βάζνο. Ο Freud πίζηεπε φηη ην «εγψ», ην
νξζνινγηζηηθφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο κεγαιψλεη δηαθνξεηηθά απφ ηελ πξσηφγνλε
ηαπηφηεηα, ε νπνία βαζίδεηαη ζην έλζηηθην. Ζ ηαπηφηεηα είλαη ην ζπζηαηηθφ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ιεγφκελε «αξρή ηεο απφιαπζεο». Παξφλ ζηελ
γέλλεζε, ε ηαπηφηεηα ρξεηάδεηαη απιψο ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε. Σν «εγψ» αλαπηχζζεηαη
αξγφηεξα πξνο απάληεζε ζηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε άιια ιφγηα, ην βξέθνο
πξέπεη λα κάζεη λα θαζπζηεξεί ηελ ηθαλνπνίεζε.
Ο Freud ζεσξνχζε φηη γχξσ ζηελ ειηθία ησλ ηξηψλ κε έμη εηψλ, ην παηδί
αλαπηχζζεη ζεμνπαιηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ γνλέα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Απηφ εηζάγεη
έλα ζηνηρείν αληαγσληζκνχ θαη αληηπαιφηεηαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Σν κηθξφ
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θνξίηζη, γηα παξάδεηγκα αηζζάλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε αληαγσληζκφ κε ηελ κεηέξα ηεο γηα
ηελ ζηνξγή πνπ ζα δερηεί απφ ηνλ παηέξα ηεο. Ζ δπλακηθή κε ηελ νπνία ην παηδί επηιχεη
απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο αλαθέξεηαη σο ην Οηδηπφδεην ζχκπιεγκα ζηα αγφξηα θαη ζχλδξνκν
ηεο Ζιέθηξαο ζηα θνξίηζηα. Δλ ζπληνκία, ιφγσ ηνπ άγρνπο, ην παηδί πξνζπαζεί λα
θαηαπηέζεη θαη λα απνβάιιεη απφ ηε ζπλείδεζε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, κε ηα νπνία ν
Freud πίζηεπε φηη καζαίλεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα κε ηνλ γνλέα ηνπ αληίζεηνπ
θχινπ, ην θνξίηζη κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ην αγφξη κε ηε κεηέξα ηνπ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην παηδί αλαπηχζζεη κία ζπλείδεζε αιιηψο ππεξεγψ, ην
κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θαηαλνεί ην «πξέπεη θαη δελ πξέπεη». Σα αγφξηα ινηπφλ,
αλαπηχζζνπλ ην θφβν ηνπ επλνπρηζκνχ θαη ηα θνξίηζηα ην θφβν ηνπ πένπο θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. Δπεηδή νη θφβνη επλνπρηζκνχ ησλ αγνξηψλ ήηαλ
κεγαιχηεξνη, ην πξφβιεκα ηεο επίιπζεο ήηαλ πην δχζθνιν θαη έηζη αλέπηπμαλ
ηζρπξφηεξα ππεξεγψ απφ φ, ηη ηα θνξίηζηα. Φαηλνκεληθά ν Freud είδε ηνπο άλδξεο πην
νξζνινγηθνχο θαη πην εζηθνχο ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα
δηθαηνζχλε. Αληίζεηα είδε ηηο γπλαίθεο λα επεξεάδνληαη επθνιφηεξα απφ ην ζπλαίζζεκα.
Απηφ ζήκαηλε φηη νη γπλαίθεο είραλ θάπνηεο ειιείςεηο ζηελ θαηαλφεζε ηεο εζηθήο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο.

3.3 Lawrence Kohlberg
Ο Lawrence Kohlberg γελλήζεθε ζην Bronxville ηεο Νέαο Τφξθεο ζηηο 25
Οθησβξίνπ 1927. Φνίηεζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν θαη κε πςειά βαζκνινγεκέλα
ζρφιηα εμαηξέζεθε απφ πνιιά απαηηνχκελα καζήκαηα θαη έιαβε ην πηπρίν ηνπ ζε έλα
ρξφλν. Έιαβε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ζηε Φπρνινγία απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγνπ ην
1958. Ζ δηαηξηβή ηνπ βαζίζηεθε ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηηο εζηθέο επηινγέο ησλ εθήβσλ
αγνξηψλ θαη νδεγήζεθε ζε κηα δσή αθηεξσκέλε ζηελ εμεξεχλεζε ηεο εζηθήο.
Σν 1959, ν Kohlberg πξνζρψξεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Yale σο
βνεζφο θαζεγεηή ςπρνινγίαο. Σν 1962 επέζηξεςε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν σο
βνεζφο θαζεγεηή. Γηα αξθεηά ρξφληα εξγάζηεθε σο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο θαη
δηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Φπρνινγίαο Παηδηψλ ζην παλεπηζηήκην. Σν
ππφινηπν ηεο θαξηέξαο ηνπ πέξαζε σο θαζεγεηήο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο
ςπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard κεηαμχ 1968 θαη 1987. Ο Kohlberg
παληξεχηεθε ηε Lucy Stigberg ην 1955 θαη ην δεπγάξη είρε δχν γηνπο. Απηνθηφλεζε ην
1987, κεηά απφ κηα καθξά κάρε κε θαηάζιηςε ζε ζπλδπαζκφ κε νδπλεξά ζπκπηψκαηα
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απφ έλα ηξνπηθφ παξάζηην, απφ ην νπνίν πξνζβιήζεθε ζην Belize ην 1971. ηακάηεζε ην
απηνθίλεηφ ηνπ, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ηα έγγξαθα αλαγλψξηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κπήθε
ζηα θξχα λεξά ηνπ ιηκαληνχ ηεο Βνζηψλεο. (Yoon, 2016)
3.3.1 Έξγν
Ο Lawrence Kohlberg ζαχκαδε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Piaget, ν νπνίνο κειέηεζε
ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ εζηθή. Αλ ν Piaget αληηκεηψπηδε ηα παηδηά σο κηθξνχο
ινγηζηέο, ν Kohlberg ηνπο έβιεπε σο εζηθνχο θηιφζνθνπο. Αληίζεηα κε πνιινχο
ςπρνιφγνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ζέκαηα εζηθήο φπσο ν Freud θαη αξγφηεξα ν Albert
Bandura ζηελ έξεπλα ηνπ κε ηε παξαηήξεζε ηεο κάζεζεο θαη ησλ πξνηχπσλ, ν Kohlberg
πίζηεπε φηη δελ ήηαλ εθηθηφ λα κειεηήζεη ηελ εζηθή θαηαλφεζε ρσξίο λα αζρνιεζεί
επίζεο κε ηε θηινζνθία ή πην ζπγθεθξηκέλα κε ην ηη ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ε εζηθή.
πσο αλαθέξεη ν Fleming (2006), ν Kohlberg αμηνιφγεζε ηελ εζηθή δεηψληαο
απφ ηα παηδηά λα απαληήζνπλ ζε κεξηθά εζηθά δηιήκκαηα, ζηα νπνία δελ είλαη πάληα
μεθάζαξν ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο. Γελ εζηίαδε ζηελ απάληεζε ησλ παηδηψλ γηα ην αλ
θάπνηεο πξάμεηο ήηαλ νξζέο ή ιαλζαζκέλεο, αιιά ζηελ αηηηνινγία, ζην πσο έθηαζαλ ζε
απηφ ην ζπκπέξαζκα. Ζ ηζηνξία ηνπ Heinz είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά ζελάξηα :
«Κάπνπ ζηελ Δπξώπε, κία γπλαίθα είλαη εηνηκνζάλαηε από κηα ζπάληα κνξθή θαξθίλνπ.
Υπάξρεη έλα θάξκαθν πνπ κπνξεί λα ηεο ζώζεη ηε δσή. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ξαδίνπ
θαη ην έρεη αλαθαιύςεη έλαο θαξκαθνπνηόο πνπ δεη ζηελ ίδηα πόιε. Η παξαζθεπή ηνπ
θαξκάθνπ είλαη δαπαλεξή, αιιά ν θαξκαθνπνηόο ρξεώλεη δεθαπιάζηα ηηκή ηνπ θόζηνπο.
Πιεξώλεη $ 200 γηα ην ξάδην θαη ρξεώλεη $2000 γηα κηα κηθξή δόζε, δέθα θνξέο δειαδή
πεξηζζόηεξν από όζν ηνπ θνζηίδεη. Ο ζύδπγνο ηεο άξξσζηεο γπλαίθαο, ν Heinz, έηξεμε ζε
όινπο ηνπο γλσζηνύο ηνπ γηα λα δαλεηζηεί ρξήκαηα, αιιά θαηάθεξε ζπγθεληξώζεη κόλν
$1000, ηα κηζά από όζα ηνπ ρξεηάδνληαη. Δμήγεζε ζην θαξκαθνπνηό όηη ε γπλαίθα ηνπ
πεζαίλεη θαη ηνλ παξαθάιεζε λα ηνπ πνπιήζεη ην θάξκαθν θζελόηεξα ή έζησ λα ηνλ αθήζεη
λα ηνπ εμνθιήζεη ηα ρξήκαηα αξγόηεξα. Ο θαξκαθνπνηόο ηνπ απάληεζε: «ρη, εγώ
αλαθάιπςα ην θάξκαθν θαη ζθνπεύσ λα γίλσ πινύζηνο από απηό». Οπόηε, πάλσ ζηελ
απειπηζία ηνπ, ν Heinz δηέξξεμε ην θαξκαθείν θαη έθιεςε ην θάξκαθν γηα ηε γπλαίθα ηνπ.
Τη πξέπεη λα θάλεη ν ζύδπγνο;»
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3.3.2 ηάδηα εζηθήο αλάπηπμεο ζύκθσλα κε L.Kohlberg
Με βάζε ηε κειέηε ηνπ γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζε ηέηνηα δηιήκκαηα, ν
Kohlberg δηεχξπλε ηα δχν ζηάδηα ηνπ Piaget ζε έμη, νξγαλσκέλα ζε ηξία επίπεδα. Κάζε
επίπεδν απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα σο εμήο.
Δπίπεδν 1: Πξνζπκβαηηθή εζηθή (ηέζζεξα έσο δέθα εηψλ). Σν πξνλνεηηθφ παηδί
αληηκεησπίδεη ηελ εζηθή ππφ ηνπο φξνπο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αλππαθνήο ζηνπο θαλφλεο
ηνπ ελήιηθα ψζηε λα απνθχγεη ηελ ηηκσξία. Οη ζπκπεξηθνξέο είλαη είηε «θαιέο» είηε
«θαθέο» θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο, κε άιια ιφγηα, ε ζπκπεξηθνξά θαζνδεγείηαη
απφ ηελ επηβξάβεπζε θαη ηελ ηηκσξία. Σν παηδί ζε απηφ ην ζηάδην δελ θαηαλνεί ηνπο
θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο.


Σν πξψην ζηάδην νλνκάδεηαη «ηηκσξία θαη ππαθνή». Τπαθνή ζηνπο γνλείο αιιηψο
απηέο νη ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο ησλ αξρψλ, ζα ηηκσξήζνπλ ηα παηδηά.
Θεσξνχλ, ινηπφλ φηη ε ηηκσξία πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Σν παηδί εμαθνινπζεί λα
κελ κπνξεί λα δεη ηνλ θφζκν απφ ηελ νπηηθή γσλία άιισλ (εγσθεληξηθφηεηα
Piaget), ε ζπκπεξηθνξά θαζνδεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αξρή ηεο
επραξίζηεζεο ηνπ Freud (θπξηαξρείηαη απφ ηελ ηαπηφηεηα), αλ θαη ην εγψ αξρίδεη
λα αλαδχεηαη θαζψο ην παηδί θαηαιαβαίλεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί
δηαθξηηηθφηεηα.



ην δεχηεξν ζηάδην ην παηδί θαηαλνεί φηη ππάξρεη ακνηβαίν φθεινο κε ηε
ζπλεξγαζία. Απηφ ην ζηάδην νλνκάδεηαη «Σν φξγαλν» είηε «Πξνζνρή ζην
λνχκεξν έλα» είηε «Ση ζα θεξδίζσ». Σν παηδί είλαη ιηγφηεξν εγσθεληξηθφ ζε απηφ
ην ζηάδην, αλαγλσξίδνληαο φηη εάλ είλαη θαιφ απέλαληη ζηνπο άιινπο ηφηε ζα
δερηεί ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά. Τπάξρεη ηψξα ε ηδέα φηη φινη αλαδεηνχλ ηηο δηθέο
ηνπο αλάγθεο, αιιά φηη νη ζσζηέο θνηλσληθέο αληαιιαγέο είλαη ζε βάζε
«νθζαικφ αληί νθζαικνχ». ε γεληθέο γξακκέο, ε αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο έρεη
αλαπηπρζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε απηφ ην ζηάδην.
Δπίπεδν 2: πκβαηηθή εζηθή (δέθα έσο δεθαηξία εηψλ). ε απηφ ην ζηάδην ην

παηδί αξρίδεη λα θαηαλνεί ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη απνθηάεη κία πην αληηθεηκεληθή
πξννπηηθή γηα ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο. Ο Freud εμίζσζε απηφ ην επίπεδν κε ην ππεξεγψ ή
ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπλείδεζεο. ε απηά ηα ζηάδηα, ε εγσθεληξηθφηεηα ηνπ Piaget
εμαθαλίδεηαη εμ νινθιήξνπ.
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Σν ηξίην ζηάδην νλνκάδεηαη «Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο» ή «θαιφ θνξίηζη/αγφξη». Ο
θχξηνο παξάγνληαο πνπ ελζαξξχλεη ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά είλαη ε θνηλσληθή
απνδνρή απφ εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην παηδί.



Ζ δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ είηε ην «λφκνο θαη ηάμε» είλαη ζχληνκεο
αιιά εχζηνρεο πεξηγξαθέο ηνπ ηέηαξηνπ ζηαδίνπ. Απηή ε αίζζεζε ηεο ηάμεο
γεληθεχεηαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Ζ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο είλαη θξίζηκε
εδψ.
Δπίπεδν 3: Μεηαζπκβαηηθή εζηθή (δεθαηξία εηψλ θαη άλσ). ε απηφ ην επίπεδν,

ε έκθαζε δελ δίλεηαη πιένλ ζε ζπκβαηηθά θνηλσληθά πξφηππα εζηθήο, αιιά ζε
πξνζσπηθέο ή εμηδαληθεπκέλεο αξρέο.


Σν πέκπην ζηάδην νλνκάδεηαη «Κνηλσληθή αληίζεζε». Ζ θαηαλφεζε φηη νη λφκνη
θαη νη θαλνληζκνί δεκηνπξγνχληαη πξνο ην ακνηβαίν φθεινο φισλ ησλ πνιηηψλ.
Οη λφκνη πνπ είλαη άδηθνη, πξέπεη λα αιιάμνπλ. Οη άλζξσπνη ζε απηφ ην ζηάδην
ππνζηεξίδνπλ δεκνθξαηηθέο δξάζεηο.



Απηφ είλαη ην έθην ζηάδην «Παγθφζκηεο δενληνινγηθέο αξρέο». Σν ζσζηφ θαη ην
ιάζνο δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο λφκνπο, αιιά απφ ηελ αηνκηθή
ζθέςε γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά. Σν ζσζηφ θαη ην ιάζνο ηζρχεη εμίζνπ γηα
φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο, εθηφο απφ ην φηη νη ζχγρξνλνη εζηθνί
θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο θαηάζηαζεο. ηη ζεσξείηαη ιάζνο γηα πνιιέο
πεξηζηάζεηο, δηθαηνινγείηαη γηα άιιεο. Οπζηαζηηθά, νη πξνζσπηθέο εζηθέο αμίεο
έρνπλ ην πξνβάδηζκα πάλσ απφ θάζε λφκν θαη ζχκβαζε. Με άιια ιφγηα, νη λφκνη
είλαη ρξήζηκνη κφλν φηαλ ππεξεηνχλ ην θνηλφ θαιφ. Ο Kohlberg πίζηεπε φηη ιίγνη
άλζξσπνη θηάλνπλ ζε απηφ ην ζηάδην. (Elliott, 2008)
Ζ ζεσξία ηνπ Kohlberg είλαη κία γλσζηηθή εμέιημε, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηελ

εζηθή θαηαλφεζε επεηδή πίζηεπε φηη ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηηο εζηθέο αξρέο αθνχ
πξψηα ηηο ζθεθηνχλ. Ζ εμέιημε ησλ ζηαδίσλ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απιή
σξίκαλζε ή αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν παηδί πξέπεη λα αληηκεησπίζεη απηά
ηα εζηθά δεηήκαηα θαζψο πξνθχπηνπλ θαη φπσο ζπκβαίλεη κε ηoλ Piaget, πξνθχπηεη
αληζνξξνπία, γηα παξάδεηγκα φηαλ ην παηδί ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε ηηκσξία γηα κηα αθνχζηα
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παξάβαζε είλαη άδηθε. Οχηε θαη ν Kohlberg πίζηεπε φηη ε εζηθή θαηαλφεζε νθείιεηαη
θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθκάζεζε θνηλσληθψλ ηάζεσλ, δηφηη νχηε νη γνλείο νχηε νη
νκφηηκνη κπνξνχλ λα δηδάμνπλ λέα κνληέια ζθέςεο.
Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Kohlberg, ε νπνία βαζίζηεθε ζηε κειέηε νγδφληα
ηεζζάξσλ αγνξηψλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ζπλέρηζε λα κειεηά ηηο επφκελεο δχν
δεθαεηίεο ζηε δηαρξνληθή έξεπλα. Χο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο έξεπλαο, εμεπγέληζε
ηε κεζνδνινγία ηνπ. Δπίζεο αθαίξεζε ην έθην ζηάδην απφ ην εξεπλεηηθφ ηνπ πξφγξακκα,
επεηδή ιίγνη άλζξσπνη θαίλεηαη λα θηάλνπλ ζε απηφ. Δπνκέλσο, αλ θαη απηφ ην ζηάδην
δελ έρεη κειεηεζεί θαιά, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί θάπνην ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ. Αιιά
είλαη θαιφ λα ζπκφκαζηε φηη ν κέζνο άλζξσπνο δελ θηάλεη νχηε ην πέκπην ζηάδην, ε
κεηά-ζπκβαηηθή εζηθή είλαη ζπάληα, αθφκε θαη κεηαμχ ησλ ελειίθσλ. (Fleming, 2006)

3.4 Carol Gilligan
χκθσλα κε ην άξζξν ηεο Ball (2010), ε Carol Gilligan γελλήζεθε ζηε Νέα
Τφξθε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ 1936. Φνίηεζε ζην θνιέγην Swarthmore γηα ην
πξνπηπρηαθφ ηεο πξφγξακκα ζηελ Αγγιηθή ινγνηερλία, απνθνίηεζε ην summa cum laude
ην 1958. Αθνινχζεζε ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία ζην Radcliffe College.
Σν 1961 πήξε ην πηπρίν ηεο θαη επίζεο παληξεχηεθε ηνλ Jim Gilligan, ηαηξφπξνπνλεηή κε ηνλ νπνίν έρνπλ ηξία παηδηά. Έπεηηα κεηαθέξζεθε ζην Harvard γηα ην
δηδαθηνξηθφ ηεο ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. Ζ δηαηξηβή ηεο είρε ηίηιν «Απαληήζεηο ζηνλ
πεηξαζκφ: Μηα αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ». Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηεο απφ ην Harvard ην
1964, αλέιαβε δηδαθηηθή ζέζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν γηα δχν ρξφληα θαη
επέζηξεςε ζην Harvard ην 1967. Ήηαλ εθείλε ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα δηδάζθεη
παξάιιεια κε ηνλ Erik Erikson, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη σο επηξξνή ζηε ζθέςε ηεο.
Άξρηζε επίζεο λα εξγάδεηαη σο βνεζφο έξεπλαο γηα ηνλ Lawrence Kohlberg, έλα άιιν
πξφζσπν ην νπνίν αλαγλσξίδεη σο ζεκαληηθή επηξξνή, παξά ηηο επηθξίζεηο ηεο γηα ην
έξγν ηνπ.
Ζ Gilligan πέηπρε γηα πξψηε θνξά κεγάιε αλαγλψξηζε απφ ηηο ςπρνινγηθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξσηνπνξηαθνχ βηβιίνπ ηεο ην 1982, «In
A Different Voice». Απηφ ην βηβιίν ήηαλ έλα θνκκάηη νξφζεκν γηα ηνπιάρηζηνλ δχν
ιφγνπο. Πξψηνλ, ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε γελίθεπζε ηεο ζεσξίαο ηεο εζηθήο ηνπ
Kohlberg θαη, δεχηεξνλ, ηείλεη κηα λέα κνξθή θεκηληζηηθήο θξηηηθήο. Ζ ςπρνινγία,
ζχκθσλα κε ηελ Gilligan, αγλννχζε ηηο θσλέο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ κηζνχ αλζξψπηλνπ
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γέλνπο. Ζ θεκηληζηηθή δηαθνξά, φπσο απνθαιείηαη ε πξννπηηθή ηεο, ππνγξακκίδεη ηηο
δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ, αιιά ηζρπξίδεηαη φηη δελ
κπνξεί λα ηνπο απνδνζεί θξίζηκε αμία. (Ball, 2010)
3.4.1 Έξγν
Σν βηβιίν ηεο Carol Gilligan ηνπ 1982 «In a different voice» είλαη πιένλ
θιαζηθή βηβιηνγξαθία ζηνλ θιάδν ηεο Φπρνινγίαο. ε απηφ, ε Gilligan ακθηζβήηεζε ηε
ςπρνινγία γηα ην ζηελφ ζεμηζκφ ηεο ζηε κειέηε ησλ αλδξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε
γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ζηα δχν θχια. Οη άληξεο ςπρνιφγνη, ζεσξνχζαλ
φηη ην αξζεληθφ ήηαλ ην «πξσηφηππν» ηνπ είδνπο. Απηή ε ππφζεζε αληαλαθιάηαη θαη ζε
απηφ πνπ ζεσξείηαη ζήκεξα ε ζεμηζηηθή γιψζζα ηεο πξψηκεο ινγνηερλίαο, φπνπ έλα
ηππηθφ αληηθείκελν κειέηεο αλαθέξεηαη πάληνηε σο "απηφο".
ήκεξα, νη θνηηεηέο κπνξεί λα ζεσξνχλ πεξίεξγν λα βιέπνπλ βηβιία κε ηίηινπο
φπσο «Ζ αλαδήηεζε ηνπ λφκνπ γηα ηνλ άληξα θαη ε αλαδήηεζε ηνπ άληξα γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ», αληίζηνηρα απφ ηνπο ππαξμηαθνχο ςπρνιφγνπο Viktor Frankl (1959/1984) θαη Rollo
May (1953). Γηαηί λα κελ αληηθαηαζηαζεί ν φξνο “άληξαο” κε ηνλ φξν “άλζξσπν”. Αιιά
ηφηε ππήξρε πάληνηε ε πξνεηδνπνίεζε φηη ν "άληξαο" ήηαλ ην φλνκα ηνπ είδνπο καο, ην
νπνίν βέβαηα πεξηειάκβαλε θαη ηηο γπλαίθεο.
Αιιά ην βηβιίν ηεο Gilligan ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα θεκηληζηηθή θξηηηθή
ησλ θαζεκεξηλψλ ζεμηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ. ην έξγν ηεο αλέπηπμε ζεσξεηηθέο ηδέεο.
Κπξίσο γηα ηνπο παξφληεο ζθνπνχο, φηη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο δηαθέξνπλ ζηηο
αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εζηθή θαηαλφεζε. Ηζρπξηδφηαλ φηη, ελψ ηα αγφξηα θαη νη άλδξεο
αζρνινχληαη κε κηα εζηθή πνπ βαζίδεηαη ζε θαλφλεο θαη αθεξεκέλεο αξρέο ηεο
δηθαηνζχλεο, ηα θνξίηζηα θαη νη γπλαίθεο βαζίδνληαη ζε θξνληίδα θαη ζπκπφληα.
πγθξάηεζε ηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο κε ηελ εζηθή ηεο δηθαηνζχλεο ηνπ Kohlberg θαη
θαηέθξηλε ηνλ Kohlberg, ν νπνίνο ηφληδε κφλν ηε κία πιεπξά ηεο εμίζσζεο, δειαδή ηελ
αξξελσπή.
Ζ Gilligan παξαζέηεη (1982, ζει. 18): Οη γπλαίθεο θαίλνληαη λα είλαη αλεπαξθείο
ζηελ εζηθή αλάπηπμε όηαλ κεηξηέηαη από ηελ θιίκαθα ηνπ Kohlberg, νη θξίζεηο ηνπο
θαίλεηαη λα απνηεινύλ παξαδείγκαηα ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο αιιεινπρίαο ηνπ ζηαδίνπ ηνπ
θύινπ. Σε απηό ην ζηάδην, ε εζηθή ζρεδηάδεηαη κε δηαπξνζσπηθνύο όξνπο θαη ε θαινζύλε
ηζνδπλακεί κε ηε βνήζεηα θαη ηελ επραξίζηεζε άιισλ. Απηή ε αληίιεςε πεξί θαινζύλεο
ζεσξείηαη από ηνλ Kohlberg σο ιεηηνπξγηθή ζηε δσή ησλ ώξηκσλ γπλαηθώλ ζην βαζκό πνπ
18

ε δσή ηνπο ιακβάλεη ρώξα ζην ζπίηη. Αιιά εδώ ππάξρεη έλα παξάδνμν, γηαηί ηα ίδηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ παξαδνζηαθά νξίζεη ηελ “θαινζύλε” ησλ γπλαηθώλ, ε θξνληίδα
θαη ε επαηζζεζία ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, είλαη απηά πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ
αλεπαξθείο ζηελ εζηθή αλάπηπμε. Σηελ εθδνρή ηεο εζηθήο αλάπηπμεο ηνπ Kohlberg,
σζηόζν, ε αληίιεςε ηεο σξηκόηεηαο πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηεο δσήο ησλ αλδξώλ θαη
αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαζία ηεο εμαηνκίθεπζεο ζηελ αλάπηπμή ηνπο.
Οπφηε ε Gilligan ππνζέηεη φηη ε θιίκαθα ηνπ Kohlberg ζπζηεκαηηθά θάλεη
δηαθξίζεηο απέλαληη ζηηο γπλαίθεο, γεληθψο, ηνπνζεηψληαο ηεο ρακειφηεξα ζηελ θιίκαθα
εζηθήο. Δδψ είλαη κεξηθέο απφ ηηο αλαθνξέο ηεο γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ελφο θνξηηζηνχ
(Amy) θαη ελφο αγνξηνχ (Jake), θαη ησλ δχν ειηθίαο έληεθα, ζηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο ζην
δίιεκκα Heinz.
Γνεηεπκέλνο απφ ηε δχλακε ηεο ινγηθήο (Jake) εληνπίδεη ηελ αιήζεηα ζηα
καζεκαηηθά, ε νπνία ιέεη "είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ είλαη απνιχησο ινγηθφ".
Θεσξψληαο ην εζηθφ δίιεκκα λα είλαη «ζαλ καζεκαηηθφ πξφβιεκα κε αλζξψπνπο», ν
ίδηνο δεκηνπξγεί κηα εμίζσζε θαη πξνρσξά γηα λα επεμεξγαζηεί ηε ιχζε. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, ν Jake πξνζπάζεζε λα δπγίζεη ηελ αμία κηαο δσήο ζε αληηπαξαβνιή κε ηα
ρξήκαηα πνπ ζα θέξδηδε ν θαξκαθνπνηφο απφ ηελ πψιεζε ηνπ θαξκάθνπ.
Ο ινγηζκφο ηεο Amy είλαη πην ακθηιεγφκελνο θαη ζα βαζκνινγνχληαλ
ρακειφηεξα ζηελ θιίκαθα ηνπ Kohlberg. Χζηφζν, είλαη πξνζεθηηθή θαη αληηθαηνπηξίδεη
επίζεο ηελ εζηθή ηεο πεξίζαιςεο. ηελ εξψηεζε εάλ ν Heinz ζα έπξεπε λα θιέςεη ην
θάξκαθν πνπ απάληεζε: «Λνηπόλ, δελ ην λνκίδσ. Θα κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ θαη άιινη
ηξόπνη εθηόο από ηελ θινπή ηνπ, ζα κπνξνύζε λα δαλεηζηεί ηα ρξήκαηα ή λα πάξεη δάλεην ή
θάηη ηέηνην, αιιά πξαγκαηηθά δελ ζα έπξεπε λα θιέςεη ην θάξκαθν αιιά νύηε ζα έπξεπε λα
πεζάλεη ε ζύδπγόο ηνπ». Ζ Gilligan ήηαλ πξνζεθηηθή ψζηε λα δείμεη φηη ε Amy θαη ν Jake
δελ ηαηξηάδνπλ κε ζηεξεφηππα θνξίηζηα θαη αγφξηα, ε Amy ήζειε λα γίλεη επηζηήκνλαο
ελψ ν Jake δάζθαινο Αγγιηθψλ.
Ζ θνηλή ινγηθή είηε ε θαζεκεξηλή εκπεηξία, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Fleming
(2006), κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά δηαθνξέο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο νη άληξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πξνζεγγίδνπλ ηελ εζηθή φζνλ αθνξά ηε
ζρεηηθή ζηάζκηζε ηεο δηθαηνζχλεο έλαληη ηεο πεξίζαιςεο. Αιιά ε ιεγφκελε θνηλή
ινγηθή θαη ζπλεζηζκέλε εκπεηξία κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλεο αληηιήςεηο
θαη ζηεξεφηππα. Έηζη ην πξαγκαηηθφ εξψηεκα είλαη ηη δείρλεη ε πξαγκαηηθή έξεπλα; Ζ
εηθφλα εδψ δελ είλαη αθξηβήο. Αλακηγλχεηαη θαη ε ππφζεζε φηη νη δηαθνξέο θχινπ ζηελ
εζηθή θαηαλφεζε παξακέλνπλ ακθηζβεηήζηκεο, κε κεξηθέο κειέηεο λα ππνδειψλνπλ φηη
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ππάξρνπλ ηέηνηεο δηαθνξέο θχινπ. Αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο δελ ηζρχνπλ θαη ε
ππνζηήξημε γηα ηελ δηαηξηβή ηεο Gilligan κέρξη ζήκεξα ζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ αδχλακε.
Ζ Gilligan ρξεζηκνπνίεζε κεκνλσκέλα πεξηπησζηαθέο κειέηεο, φπσο απηέο ηνπ
Jake θαη ηεο Amy γηα λα ζηεξίμεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο, καδί κε έλα ζφξπβν πνιηηηζκηθψλ
«θνηλψλ ινγηθψλ» πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ
καδί κε πεξηνξηζκέλα εκπεηξηθά δεδνκέλα. Χζηφζν, νη πεξαηηέξσ κειέηεο, ζε γεληθέο
γξακκέο, δελ θαηάθεξαλ λα επηβεβαηψζνπλ ηηο ηδέεο ηεο. Χζηφζν, νη αληηιήςεηο ηεο
Gilligan γηα ηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο ζε ζρέζε κε ηελ εζηθή ηεο δηθαηνζχλεο κπνξνχλ λα
δηαηεξήζνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη ίζσο λα πξνηείλνπλ φηη ν Kohlberg κπνξεί λα αγλννχζε
κηα ζεκαληηθή πεγή εζηθήο ινγηθήο παξακέλνληαο ζην ήζνο ηεο θξνληίδαο ή
ηνπιάρηζηνλ δίλνληαο ηνπ ιηγφηεξν βάξνο απφ ηε δηθαηνζχλε ζηελ ηεξαξρία ηνπ.
(Fleming, 2006)

3.5 Albert Bandura
Ο Pajares (2004) ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα γηα ηνλ Albert Bandura δειψλεη
φηη είλαη ζχγρξνλνο ςπρνιφγνο πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή ςπρνινγία. Μεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζεσξία
ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πην επξέσο αλαθεξφκελνπο ςπρνιφγνπο
φισλ ησλ επνρψλ.
Ο Albert Bandura γελλήζεθε ζηελ Αικπέξηα ηνπ Καλαδά, ζηε κηθξή πφιε
Mundare. Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζή ηνπ ήηαλ δηεξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή, θαζψο ην
ζρνιείν πνπ παξαθνινχζεζε ππήξραλ κφλν δχν δάζθαινη θαη είρε πεξηνξηζκέλνπο
πφξνπο γηα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ο Bandura ην είδε απηφ σο πιενλέθηεκα, θαζψο
αλαγθάζηεθε λα ζηεξηρζεί ζηε δηθή ηνπ δηεμνδηθή παξαηήξεζε ηνπ θφζκνπ γχξσ ηνπ,
γηα λα θαηαιάβεη ηηο έλλνηεο πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ηελ πεξαηηέξσ γλψζε ηνπ.
ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή, ν Bandura κπήθε ζην Παλεπηζηήκην
“British Columbia”, αθνζηψζεθε ζηελ θαξηέξα ηνπ επηιέγνληαο κηα ηάμε ςπρνινγίαο σο
ζπκπιήξσκα γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. Κέξδηζε ην πηπρίν ηνπ ζε κφιηο ηξία
ρξφληα θαη ηνπ απνλεκήζεθε ην βξαβείν Bolocan ζηελ ςπρνινγία. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο
ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Iowa φπνπ έιαβε ην κάζηεξ θαη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ. Δλψ ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Iowa, ν Bandura ζπνχδαζε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Kenneth Spence θαη
επεξεάζηεθε απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ Clark Hull.
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Άξρηζε λα αλαπηχζζεη έλα ζχλνιν ζεσξεηηθψλ θαη αλαιπηηθψλ δεμηνηήησλ θαη
ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζηνπο ςπρνιφγνπο κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
ςπρηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ςπραλάιπζεο. Ο Bandura
εληαζζφηαλ ελ ζπληνκία ζην Κέληξν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Wichita Kansas θαη ηειηθά
άξρηζε λα δηδάζθεη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford ην 1953, φπνπ παξέκεηλε απφ ηφηε.
ήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ επίηηκνπ θαζεγεηή. (Pajares, 2004)
3.5.1 Κνηλσληθή κάζεζε
ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, ν Albert Bandura δειψλεη φηη ε
ζπκπεξηθνξά απνθηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο παξαηήξεζεο ηεο
κάζεζεο. Σα παηδηά παξαηεξνχλ φηη νη άλζξσπνη γχξσ ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο. Απηφ θαίλεηαη ζην δηάζεκν πείξακα ηεο θνχθιαο Bobo.
Σα άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη νλνκάδνληαη κνληέια. ηελ θνηλσλία ηα παηδηά
πεξηβάιινληαη απφ πνιιά κνληέια πνπ αζθνχλ επίδξαζε, φπσο νη γνλείο κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα, νη ραξαθηήξεο ζηελ ηειεφξαζε ησλ παηδηψλ, νη θίινη κέζα απφ ηελ νκάδα
ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ζην ζρνιείν. Απηά ηα κνληέια παξέρνπλ παξαδείγκαηα
αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη θαη θαινχληαη πξνο κίκεζε.
Γίλνπλ πξνζνρή ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη θσδηθνπνηνχλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Αξγφηεξα κπνξεί λα ηε κηκεζνχλ, δειαδή λα ηελ αληηγξάςνπλ.
πλήζσο έλα παηδί ζα αλαπαξάγεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ε θνηλσλία ηνπ ζεσξεί
θαηάιιειε γηα ην θχιν ηνπ.
Πξψηνλ, ην παηδί έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κηκεζεί αλζξψπνπο πνπ
είλαη παξφκνηνη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη πην πηζαλφ λα κηκεζεί ηε
ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Γεχηεξνλ, νη άλζξσπνη
γχξσ απφ ην παηδί ζα αληαπνθξηζνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ κηκείηαη είηε κε ελίζρπζε
είηε κε ηηκσξία. Δάλ έλα παηδί κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο κνληέινπ θαη νη ζπλέπεηεο
είλαη ε επηβξάβεπζε, ην παηδί είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα εθηειεί ηε ζπκπεξηθνξά. Δάλ
ν γνλέαο βιέπεη έλα κηθξφ θνξίηζη λα θξνληίδεη ην αξθνπδάθη ηεο θαη ηεο πεη «κα ηη
επγεληθφ θνξίηζη είζαη εζχ», απηφ αληακείβεη ην παηδί θαη ην θαζηζηά πην πηζαλφ φηη ζα
επαλαιάβεη ηε ζπκπεξηθνξά.
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Ζ ελίζρπζε κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή θαη κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή
αξλεηηθή. Δάλ ην παηδί ζέιεη ηελ επηδνθηκαζία απφ γνλείο ή ζπλνκειίθνπο, απηή ε
επηδνθηκαζία είλαη κηα εμσηεξηθή ελίζρπζε, αιιά ην αίζζεκα ηεο επηπρίαο ιφγσ ηεο
επηδνθηκαζίαο είλαη εζσηεξηθή ελίζρπζε. Έλα παηδί ζα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ
πηζηεχεη φηη ζα επηθέξεη ηελ επηδνθηκαζία επεηδή απηφ επηζπκεί. Θεηηθή ή αξλεηηθή, ε
εζσηεξηθή ελίζρπζε ζα έρεη κηθξφ αληίθηππν εάλ ε ελίζρπζε πνπ πξνζθέξεηαη εμσηεξηθά
δελ ηαηξηάδεη κε ηηο αλάγθεο ελφο αηφκνπ. Ζ ελίζρπζε ζα νδεγήζεη ζε αιιαγή ζηε
ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ.
Σξίηνλ, ην παηδί ζα ιάβεη επίζεο ππφςε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζε άιινπο αλζξψπνπο
φηαλ απνθαζίδεη λα αληηγξάςεη ή λα κελ αληηγξάςεη ηηο ελέξγεηεο θάπνηνπ. Απηφ είλαη
γλσζηφ σο εκπηζηεπηηθή ελίζρπζε. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθφιιεζε ζε
ζπγθεθξηκέλα κνληέια πνπ έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη ακεηβφκελεο. Σα παηδηά ζα
έρνπλ κηα ζεηξά απφ κνληέια κε ηα νπνία ζα ηαπηηζηνχλ. Απηνί κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη
απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, φπσο νη γνλείο ή ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα, ζα κπνξνχζαλ
αθφκε λα είλαη ραξαθηήξεο θαληαζίαο ή άλζξσπνη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
Ζ αλαγλψξηζε γίλεηαη κε έλα άιιν άηνκν, ην κνληέιν θαη πεξηιακβάλεη ηελ
πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρεη παξαηεξήζεη, αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ ηνπ
αηφκνπ κε ην νπνίν ηαπηίδεηαη. Ο φξνο αλαγλψξηζε φπσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε ζεσξία
ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο είλαη παξφκνηνο κε ηνλ θξνυδηθφ φξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
ζχκπιεγκα ηνπ Οηδίπνδα. Γηα παξάδεηγκα, θαη νη δχν πεξηιακβάλνπλ εζσηεξίθεπζε ή
πηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο άιινπ αηφκνπ. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπκπιέγκαηνο ηνπ Οηδίπνδα ην παηδί κπνξεί λα ηαπηηζηεί κφλν κε ην γνλέα ηνπ ίδηνπ
θχινπ, ελψ ζηε Θεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ην άηνκν, παηδί ή ελήιηθαο κπνξεί
δπλεηηθά λα κηκεζεί νπνηνδήπνηε άηνκν. Ζ ηαπηνπνίεζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε
κίκεζε, θαζψο ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ελψ ε
κίκεζε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηελ αληηγξαθή κηαο εληαίαο ζπκπεξηθνξάο.
Ο Bandura πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη είλαη ελεξγνί επεμεξγαζηέο πιεξνθνξηψλ
θαη ζθέθηνληαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Ζ
παξαηεξεηηθή κάζεζε δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ δελ ππήξραλ νη
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηά ηα ςπρηθά ζηνηρεία δηακεζνιαβνχλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο
γηα λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ απνθηάηαη κηα λέα απφθξηζε.
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Δπνκέλσο, ηα άηνκα δελ παξαθνινπζνχλ απηφκαηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο
κνληέινπ θαη ηε κηκνχληαη. Τπάξρεη θάπνηα ζθέςε πξηλ απφ ηε κίκεζε θαη απηή ε
εθηίκεζε νλνκάδεηαη δηακεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία. Απηφ ζπκβαίλεη κεηαμχ ηεο
παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο κίκεζεο ή κε απφθξηζεο.
Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ
Bandura. Πξψηε είλαη ε πξνζνρή. Γηα λα κηκεζεί ην παηδί κηα ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα
ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Έπεηηα ε δηαηήξεζε. Ζ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα παξαηεξεζεί,
αιιά δελ είλαη πάληα αμηνκλεκφλεπηε θάηη πνπ πξνθαλψο εκπνδίδεη ηε κίκεζε. Δίλαη
επνκέλσο ζεκαληηθφ λα δηακνξθσζεί κηα κλήκε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα εθηειεζηεί
αξγφηεξα απφ ηνλ παξαηεξεηή. Μεγάιν κέξνο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο δελ είλαη άκεζν,
επνκέλσο απηή ε δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Αθφκε
θαη αλ ε ζπκπεξηθνξά αλαπαξαρζεί ιίγν κεηά ηελ εκθάληζή ηεο, πξέπεη λα ππάξρεη κηα
κλήκε πνπ λα είλαη ζεκείν αλαθνξάο.
Αθνινπζεί ε αλαπαξαγσγή, δειαδή ε ηθαλφηεηα λα εθηειείηαη κηα
ζπκπεξηθνξά πνπ κφιηο απνδείρζεθε απφ ην κνληέιν. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπκπεξηθνξέο
ζε θαζεκεξηλή βάζε πνπ είλαη άμηεο πξνο κίκεζε αιιά απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ.
Δίκαζηε πεξηνξηζκέλνη απφ ηε θπζηθή καο ηθαλφηεηα. Έηζη αθφκε θαη αλ ζέινπκε λα
αλαπαξάγνπκε ηε ζπκπεξηθνξά, δελ κπνξνχκε. Απηφ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο καο γηα ην
αλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην κηκεζνχκε ή φρη. Σέινο, ην θίλεηξν δειαδή, ε βνχιεζε λα
εθηειεζηεί ε ζπκπεξηθνξά. Οη αληακνηβέο θαη νη ηηκσξίεο πνπ αθνινπζνχλ κηα
ζπκπεξηθνξά αξθνχλ γηα λα πηνζεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ παξαηεξεηή. Δάλ ε
εκπηζηεπηηθή ελίζρπζε δελ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηνλ παξαηεξεηή, ηφηε
δελ ζα κηκεζεί ηε ζπκπεξηθνξά. (Mcleod, 2011)
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3.5.2 Πείξακα Bobo doll
Ο Bandura (1961) δηεμήγαγε κηα κειέηε γηα λα δηεξεπλήζεη εάλ νη θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο φπσο ε επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα απνθηεζεί κε παξαηήξεζε θαη κίκεζε. Οη
Bandura θαη Ross εμέηαζαλ ηξηάληα έμη αγφξηα θαη ηξηάληα έμη θνξίηζηα απφ ην
λεπηαγσγείν ηνπ παλεπηζηεκίνπ Stanford ειηθίαο κεηαμχ ηξία θαη έμη εηψλ.
Αξρηθά, νη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ηα παηδηά γηα ην πφζν επηζεηηθά ήηαλ
παξαηεξψληαο ηα ζην λεπηαγσγείν θαη έθξηλαλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε
ηέζζεξηο θιίκαθεο βαζκνινγίαο πέληε ζεκείσλ. Σφηε ήηαλ δπλαηφ λα ηαηξηάδνπλ ηα
παηδηά ζε θάζε νκάδα, ψζηε λα έρνπλ παξφκνηα επίπεδα επηζεηηθφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλή
ηνπο ζπκπεξηθνξά.
Υξεζηκνπνηήζεθε έλα εξγαζηεξηαθφ πείξακα, ζην νπνίν ε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή ρεηξαγσγήζεθε ζε ηξεηο ζπλζήθεο. Πξψηε ζπλζήθε ην επηζεηηθφ κνληέιν πνπ
εκθαλίζηεθε ζε είθνζη ηέζζεξα παηδηά. Γεχηεξε ζπλζήθε ην κε επηζεηηθφ κνληέιν πνπ
παξνπζηάζηεθε ζε είθνζη ηέζζεξα παηδηά θαη Σξίηε ε θαηάζηαζε ειέγρνπ, ε νπνία δελ
εκθάληζε θαλέλα κνληέιν θαη εθαξκφζηεθε επίζεο ζε είθνζη ηέζζεξα παηδηά.
Σν πξψην ζηάδην νλνκάζηεθε «Πξφπιαζκα». ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ηα
παηδηά παξνπζηάζηεθαλ μερσξηζηά ζε έλα δσκάηην πνπ πεξηείρε παηρλίδηα θαη έπαηδαλ κε
κεξηθέο εθηππψζεηο παηάηαο θαη θσηνγξαθίεο ζε κηα γσλία γηα δέθα ιεπηά, ελψ είθνζη
ηέζζεξα παηδηά, δψδεθα αγφξηα θαη δψδεθα θνξίηζηα παξαθνινχζεζαλ έλα αξζεληθφ ή
ζειπθφ κνληέιν ην νπνίν ζπκπεξηθέξνληαλ επηζεηηθά πξνο έλα παηρλίδη πνπ νλνκάδεηαη
«θνχθια Bobo». Μία άιιε νκάδα,

είθνζη ηεζζάξσλ παηδηψλ, δψδεθα αγνξηψλ θαη

δψδεθα θνξηηζηψλ εθηέζεθε ζε έλα κε επηζεηηθφ κνληέιν πνπ έπαηδε κε ήζπρν θαη
ζπγθξαηεκέλν ηξφπν αγλνψληαο ηελ θνχθια Bobo γηα δέθα ιεπηά. Σα ηειεπηαία είθνζη
ηέζζεξα παηδηά, δψδεθα αγφξηα θαη δψδεθα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νκάδα
ειέγρνπ θαη δελ εθηέζεθαλ ζε θαλέλα κνληέιν.
Σν δεχηεξν ζηάδην νλνκάζηεθε «Πξνβνιή ηεο επηζεηηθφηεηαο». ια ηα παηδηά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ππνβιήζεθαλ ζε «κέηξηα δηέγεξζε
επηζεηηθφηεηαο». Κάζε παηδί νδεγήζεθε ζε έλα δσκάηην κε ζρεηηθά ειθπζηηθά παηρλίδηα.
Μφιηο ην παηδί άξρηζε λα παίδεη κε ηα παηρλίδηα, ν πεηξακαηηζηήο είπε ζην παηδί φηη απηά
ήηαλ ηα θαιχηεξα παηρλίδηα ηνπ πεηξακαηηζηή θαη απνθάζηζε λα ηα θξαηήζεη γηα ηα άιια
παηδηά.
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Σν ηξίην ζηάδην νλνκάζηεθε «Γνθηκή γηα θαζπζηεξεκέλε κίκεζε». Σν επφκελν
δσκάηην πεξηείρε κεξηθά επηζεηηθά παηρλίδηα θαη κεξηθά κε επηζεηηθά παηρλίδηα. Σα κε
επηζεηηθά παηρλίδηα πεξηιάκβαλαλ έλα ζεη ηζαγηνχ, θξαγηφληα, ηξεηο αξθνχδεο θαη
πιαζηηθά δψα εθηξνθήο. Σα επηζεηηθά παηρλίδηα πεξηιάκβαλαλ έλα ζθπξί θαη έλα
παμηκάδη, πηζηφιηα θαη κηα θνχθια Bobo κε ηξία πφδηα. Σν παηδί βξηζθφηαλ ζην δσκάηην
γηα είθνζη ιεπηά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαηεξήζεθε θαη αμηνινγήζεθε κέζσ ελφο
κνλφδξνκνπ θαζξέθηε.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ηα παηδηά πνπ παξαηήξεζαλ ην
επηζεηηθφ κνληέιν έθαλαλ πεξηζζφηεξεο κηκεηηθέο επηζεηηθέο αληηδξάζεηο απφ φ, ηη εθείλα
πνπ βξίζθνληαλ ζηηο κε επηζεηηθέο ή ζηηο νκάδεο ειέγρνπ. Σα θνξίηζηα ζηελ επηζεηηθή
θαηάζηαζε κνληέινπ παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξεο θπζηθέο επηζεηηθέο αληηδξάζεηο αλ ην
κνληέιν ήηαλ αξζεληθφ, αιιά πεξηζζφηεξεο ιεθηηθέο επηζεηηθέο αληηδξάζεηο αλ ην
κνληέιν ήηαλ ζειπθφ.
Χζηφζν, ε εμαίξεζε απφ απηφ ην γεληθφ πξφηππν ήηαλ ε παξαηήξεζε ηνπ πφζν
ζπρλά ρηππνχζαλ ηελ θνχθια, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αληηζηξάθεθαλ νη επηδξάζεηο
ηνπ θχινπ. Σα αγφξηα ήηαλ πηζαλφηεξν λα κηκνχληαη ηα κνληέια ηνπ ίδηνπ θχινπ απφ ηα
θνξίηζηα. Σα ζηνηρεία γηα ηα θνξίηζηα πνπ κηκνχληαη ηα κνληέια ηνπ ηδίνπ θχινπ δελ
είλαη ηζρπξά. Σα αγφξηα κηκνχληαη πην επηζεηηθέο πξάμεηο απφ φηη ηα θνξίηζηα. Τπήξρε
κηθξή δηαθνξά ζηε ιεθηηθή επίζεζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Σα παηδηά καζαίλνπλ
ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά φπσο είλαη ε επηζεηηθφηεηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
παξαηήξεζεο κάζεζεο, παξαθνινπζψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ελφο άιινπ αηφκνπ. (Mcleod,
2014)
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4. ΖΘΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
4.1 Υαξαθηεξηζηηθά
Ζ εζηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη ζηελ εζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ηδηαίηεξα ηεο
θξνληίδαο. Ση ζα κπνξνχζε λα είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην λα δηδάμνπκε ζηα παηδηά καο
κηα αίζζεζε θξνληίδαο θαη θνηλσληθήο επζχλεο; Θα κπνξνχζακε λα ηνπο δηδάμνπκε λα
δηαβάδνπλ, λα γξάθνπλ θαη λα καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο. Αιιά αλ
παξακειήζνπκε λα ηνπο δηδάμνπκε λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθνί θαη ζπκπνλεηηθνί, ηνπο
πξνζθέξνπκε πξαγκαηηθά φια φζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπο θαη ηελ επίηεπμε αίζζεζεο ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο ζηε δσή ηνπο;
πσο αλαθέξεη ε Wilson (2007) ζην άξζξν ηεο, ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν ηεο
εζηθήο αλάπηπμεο ππνδειψλεη φηη πξέπεη λα απνθχγνπκε λα δίλνπκε ζηα παηδηά κηα
ιίζηα απφ πξάγκαηα θαη δφγκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Χζηφζν, φινη
γλσξίδνπκε φηη ηα παηδηά πξέπεη λα κάζνπλ λα ελεξγνχλ κε νξηζκέλνπο θνηλσληθά
απνδεθηνχο ηξφπνπο γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσλία θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα πγηή
αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Πξέπεη λα κάζνπλ, γηα παξάδεηγκα, λα αθνινπζνχλ
νξηζκέλνπο θαλφλεο εζηκνηππίαο ελψ ηξψλε, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ην κπάλην θαη λα
εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο ρσξίο λα βιάπηνπλ άιινπο. Δλψ
είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά λα κάζνπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηνχο ηνπο
θαλφλεο, ε δηδαζθαιία ηέηνησλ θαλφλσλ απνηειεί κφλν κία πηπρή ηεο εζηθήο
εθπαίδεπζεο.
Ζ εζηθή πεξηέρεη θάηη παξαπάλσ απφ έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ. Μπνξνχκε λα
σζήζνπκε ηα παηδηά λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θνηλσληθά απνδεθηνχο θαλφλεο ρσξίο απηφ
λα ζπλεπάγεηαη κε ηελ αλάπηπμε εζηθήο. Ζ εζηθή θπξηαξρεί πνιχ πην βαζηά απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ άιινπο θαη πεξηιακβάλεη
κηα αίζζεζε δηθαηνζχλεο, ζπκπφληαο, θξνληίδαο γηα ηελ επεκεξία ησλ άιισλ θαζψο θαη
ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο πξννπηηθψλ, δειαδή ηελ δπλαηφηεηα λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ
θαη λα θαηαλνήζεη ην ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ. (Wilson, 2007)
ην άξζξν ηεο, ε Wilson (2008) ηνλίδεη φηη γηα λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ηελ
αξεηή ηεο θξνληίδαο, πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ έλαλ ηξφπν δσήο θαη εθκάζεζεο πνπ
αληαλαθιά κηα ζηάζε θξνληίδαο. Ζ θαηαλφεζε φηη ε θξνληίδα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν
απφ έλα κάζεκα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο, ζα βνεζήζεη παηδαγσγνχο θαη γνλείο
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ψζηε λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί. Γηα ηνπο παηδαγσγνχο, απηφ ζεκαίλεη φηη
αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε θαζεκεξηλή δσή ζηελ ηάμε είλαη
θνξεζκέλε κε εζηθή έλλνηα. Μέζσ ηεο αληαλαθιαζηηθήο πξνζνρήο, νη παηδαγσγνί
κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ λα εληνπίδνπλ ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ
ηάμε, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζην ζρεκαηηζκφ αξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θξνληίδαο, πνπ δηακνξθψλνπλ ην ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ ηνπο.

4.2 Δθαξκνγή ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε
Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ είλαη
δηαλνεηηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκα λα αλεζπρνχλ γηα θαλέλαλ εθηφο απφ ηνλ εαπηφ
ηνπο, απηή ε πεπνίζεζε δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ. Ζ
ζπκπεξηθνξά θξνληίδαο γίλεηαη εκθαλήο θαηά ην πξψην έηνο ηεο δσήο. Πνιιά βξέθε
παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα δπζθνξίαο φηαλ έλα άιιν κσξφ θσλάδεη θαη ηα κηθξά παηδηά
δπζθνιεχνληαη φηαλ έλα άιιν παηδί ηηκσξείηαη. Οξηζκέλα παηδηά ειηθίαο δχν εηψλ
εθδειψλνπλ αθφκε ηελ ίδηα ζπγθίλεζε κε ην παηδί πνπ ηηκσξείηαη. Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο
δείρλνπλ κηα αίζζεζε θξνληίδαο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πάξεη ηελ πξννπηηθή θάπνηνπ
άιινπ εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα απηή είλαη θχξηνο ζηφρνο ηεο εζηθήο
εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ Wilson (2008) παξαζέηεη
πέληε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ηεο εζηθήο ιεηηνπξγίαο
κε κηθξά παηδηά, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε θξνληίδα ησλ άιισλ.
Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ πίζσ απφ ηνπο θαλφλεο. Ζ ζπδήηεζε
πξνηίκεζεο κηαο νξζήο ζπκπεξηθνξάο απφ κία άιιε κε επηζπκεηή, είλαη αλαγθαία. Καηά
ηε ζπδήηεζε απηψλ ησλ αληίζεησλ ζπκπεξηθνξψλ κε έλα κηθξφ παηδί, πξέπεη λα δνζεί
έκθαζε ζην πψο ην παηδί επεξεάδεη θάπνηνλ άιιν. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο ελζαξξχλνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε, ηα πςειφηεξα επίπεδα εζηθήο ινγηθήο θαη ηνλ αιηξνπηζκφ. Έηζη, ηα
παηδηά αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο πξννπηηθήο, θαζψο εζηηάδνπλ ζην πσο θάπνηνο άιινο
κπνξεί λα ζθέθηεηαη ή λα αηζζάλεηαη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε.
Χο δεχηεξε θαηεπζπληήξηα γξακκή πξνηείλεηαη ε αληηζηνίρηζε ηεο αληίδξαζεο
ηεο παηδαγσγνχ ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο κε ην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο θαη θνηλσληθήο
αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ηα κηθξά παηδηά έρνπλ
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη θπζηθφ θφζκν απφ φ, ηη ηα κεγαιχηεξα
παηδηά θαη νη ελήιηθεο. Σα κηθξά παηδηά είλαη εγσθεληξηθά θαη ζα θξίλνπλ έηζη γεγνλφηα
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θαη ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ην πσο επεξεάδνληαη άκεζα απφ απηά ηα γεγνλφηα. Δίλαη
δχζθνιν λα ιάβνπλ ηαπηφρξνλα ππφςε ηε δηθή ηνπο άπνςε γηα ηα πξάγκαηα κε ηελ
πξννπηηθή θάπνηνπ άιινπ.
Ζ ηξίηε γξακκή αλαθέξεη φηη νη παηδαγσγνί πξέπεη λα αλαηξέμνπλ πξψηα ζην
ζχκα φηαλ έλα παηδί βιάπηεη θάπνην άιιν. Δίλαη πάληα ζεκαληηθή ε εζηίαζε ζηα
ζπλαηζζήκαηα

ησλ

άιισλ

φηαλ

αληηκεησπίδνπκε

ελνριεηηθέο

δηαπξνζσπηθέο

ζπγθξνχζεηο ή παξαβηάζεηο ησλ θαζηεξσκέλσλ θαλφλσλ ηεο ηάμεο. Αληί λα
επηθεληξσζνχκε ζηελ αλεζπρία φηη νη θαλφλεο έρνπλ παξαβηαζηεί, ζα πξέπεη λα
εζηηάζνπκε ζην απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θάπνηνο έρεη πιεγσζεί. Ζ
αληαπφθξηζε απηή φρη κφλν επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχκαηνο αιιά βνεζά ην
παηδί λα αλαπηχμεη κηα αίζζεζε εζηθήο, θαζψο ε θξνληίδα γηα ηελ επεκεξία ησλ άιισλ
είλαη θξίζηκε γηα ηελ εζηθή ιεηηνπξγία.
Οη παηδαγσγνί ηεο πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο
παηδηθήο ινγνηερλίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο εζηθήο ησλ παηδηψλ
είλαη επεξγεηηθή. Ζ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηεο βηβιηνζεξαπείαο, βνεζάεη ηα παηδηά λα
ιχζνπλ πξνβιήκαηα. Αληί λα δηαβάδνπλ κφλν έλα βηβιίν κε ηα παηδηά, νη παηδαγσγνί
πξέπεη λα σζήζνπλ ηα παηδηά λα "απνθαιχςνπλ" ην λφεκα θαη ηηο πξνζσπηθέο επηπηψζεηο
ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ πξνζεθηηθή ζπδήηεζε θαζψο θαη φηη ηα βηβιία απνηεινχλ θίλεηξν
γηα κηα νπζηαζηηθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Θα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε ζηα παηδηά
φηη ε εζηθή πξνέθπςε απφ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο.
Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ επηθξίλνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο ρξήζεο «εζηθψλ
ηζηνξηψλ» γηα ηελ νηθνδφκεζε ραξαθηήξα. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε επηζήκαλζε ελφο
ζχλζεηνπ ζπλφινπ ζπκπεξηθνξψλ κε κηα ιέμε φπσο "ζεβαζκφο" ή "πίζηε" δελ βνεζά ηα
παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκά ηεο. Δπίζεο, ηνλίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο παηδηθήο
ινγνηερλίαο αληηπξνζσπεχεη κηα πξνζπάζεηα λα δψζεη ζηα παηδηά κηα αίζζεζε εζηθήο
παξά λα ηνπο πξνζθέξεη εκπεηξίεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο δηθέο ηνπο.
Δίλαη ζεκαληηθή ε παξαηήξεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ θαη ε ζεκείσζε
νπνηνλδήπνηε πξάμεσλ θαινζχλεο θαη θξνληίδαο. Σα παηδηά πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη
θαη λα επαηλνχληαη φηαλ δείρλνπλ ελζπλαίζζεζε γηα ηνπο άιινπο. Οη παηδαγσγνί πξέπεη
λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά λα αζθνχλ πξάμεηο θαινζχλεο ζηηο
θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο. (Wilson, 2008)
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5. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
5.1 Υαξαθηεξηζηηθά
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ ραξαθηήξα ήηαλ πάληα έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο απνζηνιήο
ησλ ζρνιείσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήδε απφ ηελ ίδξπζε ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, ε
αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα ήηαλ πάληα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
καδί κε αθαδεκατθνχο. Σν ζεκεξηλφ θίλεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ραξαθηήξα είλαη κηα εθ
λένπ εκθάληζε απηήο ηεο ζεκαληηθήο απνζηνιήο. Ζ νξγάλσζε «πλεηαηξηζκφο
εθπαίδεπζεο ραξαθηήξα» («character education partnership», CEP) απάληεζε ζε
εξσηήζεηο νη νπνίεο κνξθνπνίεζαλ ηελ δνκή θαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ηεο εθπαίδεπζεο
ηνπ ραξαθηήξα:


Γηαηί ρξεηαδφκαζηε ηελ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα; πσο δήισζε ν Dr. Thomas
Lickona (2010), ζπγγξαθέαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ραξαθηήξα, «Η εζηθή
εθπαίδεπζε δελ είλαη κηα λέα ηδέα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ηόζν παιηά όζν θαη ε
ίδηα ε εθπαίδεπζε. Μέζα από ηελ ηζηνξία, ζε ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν, ε
εθπαίδεπζε έρεη δύν κεγάινπο ζηόρνπο: λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα γίλνπλ έμππλνη
θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα γίλνπλ θαινί » (ζει. 96). Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά
πεξλνχλ πεξίπνπ 900 ψξεο ην ρξφλν ζην ζρνιείν, ηα ζρνιεία πξέπεη λα είλαη
ελεξγά γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε. Τπνζηεξηθηηθά πεξηβάιινληα φπνπ νη
ζπνπδαζηέο αλαπηχζζνληαη ζε πγηείο, θξνληηζκέλνπο, ζθιεξνχο εξγαδφκελνπο
άλδξεο θαη γπλαίθεο. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ζρνιεία θαη νη
θνηλφηεηεο πνπ θξνληίδνπλ θαη ζέβνληαη φπσο φινη ζέινπκε, ηα παηδηά πξέπεη λα
έρνπκε νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ραξαθηήξα. (Lickona,
2010)



Δίλαη ε εθπαίδεπζε ραξαθηήξα ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ε αθαδεκατθή; Ζ
θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθή κε ηελ αθαδεκατθή ηνπο αλάπηπμε. Δίλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν
πξφδξνκνο ηνπ αθαδεκατθνχ επηηεχγκαηνο. Αλ εθπαηδεπηεί ν άλζξσπνο ζην λνπ
θαη φρη ζηελ εζηθή είλαη ζαλ λα εθπαηδεχεηαη κηα απεηιή γηα ηελ θνηλσλία.



Πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη θάζε εκέξα /εβδνκάδα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
ραξαθηήξα; Ζ εθπαίδεπζε ησλ ραξαθηήξσλ δελ πξέπεη λα ππνβηβάδεηαη ζε κηα
ηάμε εθπαίδεπζεο ραξαθηήξα πνπ δηεμάγεηαη αιιά πξέπεη λα εηζπλέεηαη ζε φιεο
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ηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ. (Lickona, 2010)


Μπνξεί ε εθπαίδεπζε ηνπ ραξαθηήξα λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο; Παξφιν πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα ηζρπξφ ζεκέιην
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ψζηε λα εληζρπζεί ζε επφκελεο
βαζκίδεο, ε εθπαίδεπζε ραξαθηήξσλ κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε νπνηνδήπνηε
ειηθηαθφ ζηάδην.



Γελ πξέπεη νη γνλείο λα είλαη νη θχξηνη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηήξσλ; Ζ αλάπηπμε
ηνπ ραξαθηήξα είλαη πξσηίζησο γνληθή κέξηκλα. Σν έξγν, σζηφζν, πξέπεη λα
κνηξαζηεί κε ηα ζρνιεία θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Οη λένη θαη νη ειηθησκέλνη
εθθξάδνπλ ηαθηηθά ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην πξφθιεζε ηεο αλαηξνθήο εζηθψλ
θαη ππεχζπλσλ παηδηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη γνλείο θαη νη θνηλφηεηεο πξνζεγγίδνπλ
ηα ζρνιεία γηα λα βνεζήζνπλ ην έξγν ηνπο. (Davidson, 2008)



Πνηνο δηδάζθεη ηελ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα ζε έλα ζρνιείν; Κάζε ελήιηθαο ζε έλα
ζρνιείν είλαη εθπαηδεπηήο ραξαθηήξσλ ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο
καζεηέο. Αζρέησο

αλ έλα ζρνιείν έρεη επηζεκνπνηήζεη ηελ εθπαίδεπζε

ραξαθηήξα, φινη νη ελήιηθεο ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα. Οη θνηηεηέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή ζε ζρνιεία, νη εθπαηδεπηηθνί, νη δηαρεηξηζηέο, νη
ζχκβνπινη, νη πξνπνλεηέο, ρξεζηκεχνπλ σο κνληέια γηα ην ραξαθηήξα, είηε
ζεηηθά είηε αξλεηηθά.


Πψο ην ζρνιείν εθαξκφδεη ηελ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα; Ζ πιήξεο θαη
απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ραξαθηήξα μεθηλά φηαλ ηα κέιε ελφο ζρνιείνπ καδί
κε ηε θνηλφηεηα, θαζνξίζνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο πνπ ζα δηέπνπλ φια ηα ζρνιεία.
Έπεηηα ζα πηνζεηεζνχλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δλ θαηαθιείδη, ε εθπαίδεπζε ραξαθηήξσλ
εηζάγεηαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. (Davidson, 2008)

30

5.2 ηάδηα
Ζ Jane Pratte (2007) ηνλίδεη φηη ηα παηδηά θάλνπλ ζαπκάζηα πξάγκαηα. Δθηεινχλ
πξάμεηο γελλαηφηεηαο, θαινζχλεο, εηιηθξίλεηαο θαη ζεβαζκνχ. Χζηφζν, απηέο νη
ελέξγεηεο ζπρλά επηβξαβεχνληαη απιψο κε ην «Δίζαη ππέξνρνο, ηα θαηάθεξεο!». Δίλαη
ζεκαληηθή ε εζηίαζε ζηηο ζσζηέο πξάμεηο. Ζ έλλνηα ηεο ζπζρέηηζεο ζπγθεθξηκέλσλ
δξάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα νξίδεη κηα πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζηα πιαίζηα ηεο Πξνζρνιηθήο αγσγήο, γηα ηελ αλάπηπμε θαινχ ραξαθηήξα ζηα παηδηά
ρξεζηκνπνηψληαο αλαγλψξηζε, επηβεβαίσζε θαη επηβξάβεπζε. Απηή είλαη κηα
πξνζέγγηζε φπνπ ε ηαχηηζε ηεο θαινζχλεο μεπεξλάεη ην «Δίζαη ηξνκεξφο».
Σν πξψην ζηάδην είλαη ε αλαγλψξηζε κηαο νξζήο ζπκπεξηθνξάο. Πφζν ζπρλά
παξαηεξείηε φηη έλα παηδί επεθηείλεη ην ρέξη ζε έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ; Ίζσο έρεηε δεη έλα
παηδί λα παίξλεη ην ζαθάθη ελφο άιινπ θαη λα ην ηνπνζεηεί ζε κηα θαξέθια. Έρεη έξζεη
έλα παηδί ζε ζαο κε ηα ρξήκαηα πνπ έρεη βξεη; Σν παηδί πιέλεη νηθεηνζειψο ηα ρέξηα ηνπ
κεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο; Ίζσο έλα παηδί ζαο έθεξε έλα ινπινχδη ή δψξν. Απηά
είλαη παξαδείγκαηα θξνληίδαο, ζεβαζκνχ πξνο ηνπο άιινπο, εηιηθξίλεηαο, απηνζεβαζκνχ
θαη θαινζχλεο. Πηζαλφηαηα έρεηε δεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, ρηππήζαηε ιίγν ζηνλ ψκν
θαη είπαηε: «Απηφ είλαη ππέξνρν». Αιιά, πφζν ζπρλά ζηακαηάηε θαη θαζνξίδεηε
ζπγθεθξηκέλα κηα ελέξγεηα; Έρεηε πεη, "Απηφ ήηαλ έλα πνιχ ζεβαζηφ πξάγκα!" Ή
"ελεξγήζαηε εηιηθξηλά φηαλ επηζηξέςαηε ηα ρξήκαηα πνπ δελ ήηαλ δηθά ζαο"; ηαλ
νξίδεηε κηα ελέξγεηα, ε αλαγλψξηζε γίλεηαη θάηη παξαπάλσ απφ έλα ζπκπιήξσκα, γίλεηαη
έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.
ην δεχηεξν ζηάδην αθνινπζεί ε επηβεβαίσζε. ια ηα παηδηά ρξεηάδνληαη έγθξηζε
θαη απνδνρή. ηαλ νη παηδαγσγνί θαη νη γνλείο αλαγλσξίδνπλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, κπνξνχλ λα επηβεβαηψζνπλ ηε
θαινζχλε ησλ ζπκπεξηθνξψλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα αλαγθάζεη ηα παηδηά λα
ελζσκαηψζνπλ απηά ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ραξαθηήξα ηνπο. Ζ επηβεβαίσζε
δίλεη ζεκαζία ζηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη δείρλεη ζηα παηδηά ηνπο ηχπνπο
ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ ηάμε ή ζην ζπίηη. Ο θαζνξηζκφο ηεο
επηβεβαίσζεο δηδάζθεη ζηα παηδηά φηη απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ βξίζθεηαη κέζα ζε απηά
θαη γηα απηφ ηνπο αλαγλσξίδεηαη.
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Αθνινπζεί ην ηξίην ζηάδην κε ηελ επηβξάβεπζε. Ο έπαηλνο εληζρχεη κηα θαιή
δνπιεηά, εκπλέεη ηελ επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά, επηβεβαηψλεη ηελ έκθπηε ή
απνθηεζείζα θαινζχλε θαη βνεζά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα. Σα παηδηά θαίλεηαη
λα απαηηνχλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδαγσγψλ φηαλ θάλνπλ θάηη θαθφ. Χζηφζν, ν έπαηλνο
είλαη κηα ζσζηή θίλεζε. Οη ζπκπεξηθνξέο επαλαιακβάλνληαη φηαλ ππάξρεη ε πξνζνρή.
Αλ ε πξνζνρή κε ηε κνξθή επαίλνπ κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ παηδαγσγψλ, ησλ γνλέσλ θαη
ησλ παηδηψλ, ηφηε νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη πηζαλφ λα επαλαιεθζνχλ φρη κφλν απφ
ηνλ παξαιήπηε ηνπ επαίλνπ αιιά θαη απφ εθείλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηπρία πνπ
πξνέθπςε.
Ο έπαηλνο έξρεηαη ζε πνιιέο κνξθέο, εχζηνρεο ιέμεηο, εθθξάζεηο αγάπεο,
ρεηξαςίεο θαη ρηππήκαηα ζηελ πιάηε. Αιιά ζε απηή ηελ θνηλσλία φπνπ ε εμέιημε
πξαγκαηνπνηείηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ν ραξαθηήξαο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ
επαίλνπο πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη θαζνξηζκέλνη, έηζη ψζηε αθφκε θαη ην κηθξφηεξν
παηδί λα γλσξίδεη φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά έρεη σο απνηέιεζκα ζεηηθή
αληαπφθξηζε θαη ζεηηθή πξνζνρή. Σα παηδηά πνπ ζέβνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο
άιινπο, πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ελζπλαίζζεζε γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, απνηεινχλ
αληακνηβή ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ παηδαγσγψλ. Απηά ηα παηδηά έρνπλ κάζεη ηα καζήκαηα
ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ραξαθηήξα θαη είλαη νη κειινληηθνί πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο πνπ
βαζίδεηαη ζηελ αθεξαηφηεηα.
Ζ εθαξκνγή ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο επηβεβαίσζεο θαη ηνπ επαίλνπ ζηνλ παηδηθφ
ζηαζκφ ή ζην ζπίηη απαηηεί ηελ αλάπηπμε κηαο ιίζηαο ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ
πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ ζηα παηδηά. Οη παηδαγσγνί, νη γνλείο θαη ηα παηδηά ζα δνπλ απηή
ηε ιίζηα. Ζ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο
θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο. Αθνινχζσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε ζεηηθνχ
ραξαθηήξα κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλίδνπλ
ηε δξάζε. Σα παηδηά ζα αθνκνηψζνπλ απηά ηα βηψκαηα κε ηε ρξήζε επαίλσλ θαη ζα
πηνζεηήζνπλ ζσζηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. (Pratte, 2007)
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6. ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ
6.1 Δλζπλαίζζεζε, βξέθε θαη λήπηα
Οη εηδήκνλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ακθηηαιαληεχνληαη σο πξνο ηελ εηπκνινγία ηνπ
φξνπ «ελζπλαίζζεζε». ηελ Διιεληθή γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε «ελζπλαίζζεζε»
ελψ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ε ιέμε «empathy». ηελ αξραία Διιεληθή γιψζζα ε ιέμε
εκπάζεηα ζήκαηλε κίζνο, νπφηε ε ρξήζε ηεο ιέμεο «empathy» είλαη αηπρήο ελψ ε
Διιεληθή ιέμε απνδίδεη ζσζηά ην λφεκα απηνχ ηνπ φξνπ. Οξηζκέλνη εηδήκνλεο έρνπλ
κειεηήζεη ηα είδε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Κάπνηνη αλαθέξνπλ ηελ έκθπηε, ε νπνία
αλαπηχζζεηαη θαζψο κεγαιψλεη θαη σξηκάδεη ν άλζξσπνο θαη ηελ επίθηεηε, ε νπνία
απνθηάηαη κέζσ ηεο κάζεζεο. Άιινη κηινχλ γηα γλσζηηθή ελζπλαίζζεζε, δειαδή ηελ
ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη θαη δξα ην άηνκν πνπ
ρξεηάδεηαη βνήζεηα.
Ζ ζπκηθή ελζπλαίζζεζε είλαη ε πξνδηάζεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπ αηφκνπ πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Σν εζηθφ ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ
θίλεηξν γηα ελζπλαίζζεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ εζηθή αλάπηπμε, ελψ ην ζπκπεξηθνξηθφ
ζηνηρείν, αιιηψο εθπαίδεπζε ραξαθηήξα ζπλεηζθέξεη ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηεο
ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηνπ ζηνραζκνχ. Ζ ελζπλαίζζεζε έρεη αλαιπζεί κε πνηθίινπο
παξάγνληεο θαη νη επηθξαηέζηεξνη φξνη είλαη δχν, ε γλσζηηθή θαη ε ζπκηθή.(Λνΐδνπ,
2003) Ζ ελζπλαίζζεζε είλαη ζεκαληηθή ζηελ εζηθή αλάπηπμε δηφηη καο επηηξέπεη λα
αλαγλσξίζνπκε φιν ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ βηψλνπλ νη άιινη. Ζ
ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ζηελ
πξνζθνξά βνήζεηαο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. (Crosser, 2007)
Πνιιέο

έξεπλεο

ππνζηεξίδνπλ

φηη

νη

άλζξσπνη

είλαη

βηνινγηθά

πξνγξακκαηηζκέλνη λα δείρλνπλ επαηζζεζία ζηελ αλαζηάησζε ησλ άιισλ. Απηή είλαη ε
ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, σθέιηκε γηα ην αλζξψπηλν είδνο, έηζη απηή ε ηθαλφηεηα
έγηλε κέξνο ηεο βηνινγηθήο θιεξνλνκηάο. Χο αλζξψπηλα φληα έρνπκε ηελ ηάζε λα
θαιιηεξγήζνπκε ηελ ελζπλαίζζεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαπηχζζνπκε ηε γιψζζα.
(Crosser, 2007) Ζ ελζπλαίζζεζε πξνδηαζέηεη ην άηνκν γηα αιηξνπηζηηθή δξάζε, δειαδή
ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα βνεζήζεη ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ φηαλ βηψλεη κηα δχζθνιε
θαηάζηαζε. Οη άλζξσπνη θάζε ειηθίαο απνθξίλνληαη ελζπλαηζζεηηθά ζηε δπζρέξεηα ηνπ
άιινπ είηε κέζσ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο είηε κέζσ ιεθηηθψλ αλαθνξψλ.
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Δπίζεο, ε κείσζε ηεο ελζπλαηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο θάπνηνπ ππνθεηκέλνπ πξνυπνζέηεη
ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ, φπσο κε ην λα θάλεη ζθέςεηο πνπ ηνπ
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή.
6.1.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε
Βαζηθφο παξάγνληαο, άμηνο αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο εηδήκνλεο είλαη ε ειηθία
θαη ην θχιν ηνπ παηδηνχ. Ζ ελζπλαίζζεζε εθθξάδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παηδηθή ειηθία
ζε αληίζεζε κε ηελ ψξηκε. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε κειέηε ηεο
ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ην θχιν έρνπλ βξεη γελεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Ζ ελζπλαίζζεζε ζηηο γπλαίθεο είλαη απνηέιεζκα ηαχηηζεο
κε ηε κεηέξα ηνπο, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ελψ
ζηνπο άλδξεο πξνθχπηεη απφ εκπεηξίεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε κίκεζε ηνπ γνλετθνχ
πξνηχπνπ ηνπ ίδηνπ θχινπ. Δμίζνπ ζεκαληηθφο βηνινγηθφο παξάγνληαο νξίδεηαη ε
λνεκνζχλε θαζψο ε ελζπλαίζζεζε είλαη κία κνξθή ηεο απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε
νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ.
Τπάξρεη έληνλνο δηραζκφο ζρεηηθά κε ην αλ ε ελζπλαίζζεζε είλαη έκθπηε ή
απνηέιεζκα κάζεζεο. Οξηζκέλνη φκσο βαζίδνληαη ζηελ άπνςε φηη ε ελζπλαίζζεζε
αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο κίκεζεο πξνηχπσλ. Πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη ε
νηθνγέλεηα θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηεο έρεη αληίθηππν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ παηδηψλ. (Λνΐδνπ, 2003)
Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ε εζηθή, νη αμίεο θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ.
Ζ ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη κε ζεηηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο είλαη ε
ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε γελλαηνδσξία, ελψ κε ηελ ζεηξά ηεο ε επηζεηηθφηεηα δελ ζπλάδεη
κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. ην ζεκείν απηφ εληάζζεηαη θαη ε εθπαίδεπζε σο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο, δηφηη ηα παηδηά κε αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε έρνπλ θαιχηεξεο
επηδφζεηο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη θεξδίδνπλ ηε ζπκπάζεηα ησλ παηδαγσγψλ.
πλνςίδνληαο φινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο ηφζν νη βηνινγηθνί φζν θαη νη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο δηαθαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο
ελζπλαίζζεζεο. Ζ νηθνγέλεηα ζαθψο θαη ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά, φκσο νη γλψζεηο θαη νη
εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ κε ην θνηλσληθνπνιηζηηθφ πιαίζην βνεζνχλ ζηελ έθθξαζε ηεο
ελζπλαίζζεζεο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο. (Λνΐδνπ, 2003)
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6.2 Σξόπνο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο

Σν ελζπλαηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα απνηειεί έλα αμηφπηζην, βηνινγηθά βαζηζκέλν
θίλεηξν. Αθεηεξία απνηειεί ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηεο εζηθήο αλάπηπμεο κε ηελ
ελζπλαίζζεζε. Ο Hoffman πηζηεχεη φηη είλαη απηνλφεηε ε θαηαλφεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ζαλ αληαλαθιαζηηθφ. Δπίζεο, ε ελζπλαίζζεζε πξέπεη λα
ζεσξεζεί σο πξψηνο ππνςήθηνο θαη παγθφζκην θίλεηξν γηα ηελ θνηλσληθή εζηθή
ζπκπεξηθνξά. (Johansson, 2008)
Δπηπιένλ, ππάξρεη ηζρπξφο δεζκφο κεηαμχ ζπλαηζζήκαηνο θαη θηλήηξνπ. Αλ
θάπνηνο αγαπάεη θάπνηνλ άιινλ, επηζπκεί λα ηνλ αγθαιηάζεη. Αλ είλαη ζπκσκέλνο,
ζπκπεξηθέξεηαη κε επηζεηηθφηεηα. Αλ ζξελεί γηα ηελ απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ,
εχρεηαη δηαξθψο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ. Ο Hoffman ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηε ραξά
πνπ κπνξεί λα βηψλεη έλαο άλζξσπνο, ε νπνία εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε ιχπε θαζψο
παξαηεξεί θάπνηνλ άιινλ ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ είηε πφλνπ. Αγσληψδεο είλαη ε
πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ αηφκνπ θαη επηζπκία απαιιαγήο απφ ηε ιχπε ηνπ ψζηε λα
εμαθαληζηεί θαη ε δηθή ηνπ. (Johansson, 2008)
Πηζηεχεη επίζεο, πσο απηή ε ηθαλφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ζπλαηζζεκαηηθή
βάζε θαη βάζε θηλήηξνπ γηα εζηθή αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ηζρπξή ζπλεθηηθή δχλακε
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Ζ εμέιημε ελφο απηφλνκνπ αηφκνπ είλαη ε πξνυπφζεζε
ηεο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ιακβάλεη ρψξα αλεμάξηεηα απφ ην ζέκα ηνπ
πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δεη. Φαίλεηαη ινγηθφ φηη ν άλζξσπνο θηλεηνπνηείηαη λα πξάμεη
ππέξ ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία ζπκπάζρεη. Σν αλαπηπμηαθφ ζρήκα
εκθάληζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ Hoffman πεξηιακβάλεη ηελ «Πξψηκε αληίδξαζε». Σν
κηθξφ παηδί θιαίεη σο απφθξηζε ζην θιάκα ηνπ άιινπ. «Μίκεζε», δειαδή ηελ
απζφξκεηε κίκεζε θαη νξαηή αλαηξνθνδφηεζε. «Δμαξηεκέλε κάζεζε θαη άκεζνο
δεζκφο». ηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πάζρνληνο ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε γεγνλφηα
πνπ βίσζε ζην παξειζφλ ν παξαηεξεηήο, πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα αληίζηνηρα κε εθείλα
ηνπ πάζρνληνο. (θήθα, 2014)
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6.2.1 Αλάιπζε ησλ ηξόπσλ εκθάληζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο

ην πξψην ζηάδην ηεο πξψηκεο αληίδξαζεο, ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί εζσηεξηθή,
αθνχζηα απφθξηζε ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο ηνπ άιινπ αηφκνπ. Ο παξαηεξεηήο
κηκείηαη απηφκαηα ηνλ άιινλ κέζσ θηλήζεσλ ή εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, αιιαγψλ ζηε
θσλή. Οη ελδείμεηο απηέο απφ ηνλ άιινλ ζπκβάιινπλ ζην λα ληψζεη ν παξαηεξεηήο ην
ίδην ζπλαίζζεκα. Γηα παξάδεηγκα, ην κηθξφ παηδί θιαίεη σο απφθξηζε ζην θιάκα ηνπ
άιινπ παηδηνχ. Γεχηεξν ζηάδην, ε κίκεζε είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο κεραληζκφο δηφηη,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξαηή αλαηξνθνδφηεζε, βνεζά ην λήπην λα ζπκπάζρεη κε ην
ζπλαίζζεκα ηνπ άιινπ πξνηνχ βηψζεη άκεζα ην ίδην ζπλαίζζεκα. Μεηαβηβάδεη έλα
γξήγνξν θαη αθξηβέο κε ιεθηηθφ κήλπκα ζηνλ άιινλ.
Δίλαη ν κεραληζκφο γέλλεζεο ηεο «ελζπλαίζζεζεο» πνπ εγγπάηαη ην ζχλδεζκν
αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παξαηεξεηή θαη ζηελ έθθξαζή ηνπο θαζψο θαη ζηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ πάζρνληνο θαη ζηελ έθθξαζή ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο άκεζεο επαθέο.
Με ηελ απεπζείαο αληίδξαζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, ν παξαηεξεηήο εθθξάδεη ηελ
επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή. Αλ ε ππφζεζε απηή είλαη ζσζηή,
ηφηε ε «κίκεζε» δελ απνηειεί κφλν ηξφπν εκθάληζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ
πξνδηαζέηεη ηνπο αλζξψπνπο λα βνεζνχλ ην ζπλάλζξσπν, αιιά θαη κέζν παξνρήο
ππνζηήξημεο θαη αλαθνχθηζεο ηνπ άιινπ. (θήθα, 2014)
ην ηξίην ζηάδην ηεο εμαξηεκέλεο κάζεζεο θαη ηνπ άκεζνπ δεζκνχ.

ηαλ

παξαηεξνχκε θάπνηνλ πνπ θαίλεηαη λα βηψλεη έλα ζπλαίζζεκα, ηελ έθθξαζε ηνπ
πξνζψπνπ ηνπ, ηε θσλή ηνπ, ηε ζηάζε ηνπ ή άιιεο ελδείμεηο ηεο θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί
λα παξαπέκπνπλ ζε κία δηθή καο παξφκνηα παξειζνληηθή θαηάζηαζε, είλαη πηζαλή ε
εκθάληζε παξφκνηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ζε εκάο. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο «εμαξηεκέλεο κάζεζεο θαη ηνπ άκεζνπ δεζκνχ» είλαη λα έρεη βηψζεη ζην
παξειζφλ ν παξαηεξεηήο παξφκνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Μπνξνχλ λα
δεκηνπξγεζνχλ ζπλαηζζήκαηα ζηνλ παξαηεξεηή ηα νπνία ηαηξηάδνπλ κε ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ πάζρνληνο δηφηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ θνηλέο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο
θαη ηηο επεμεξγάδνληαη κε ζρεδφλ φκνην ηξφπν. Δπίζεο, αληαπνθξίλνληαη ζε παξφκνηα
δπζάξεζηα γεγνλφηα κε παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα. Ο κεραληζκφο ηεο «εμαξηεκέλεο
κάζεζεο θαη ηνπ άκεζνπ δεζκνχ» είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ
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πάζρνληνο, απνηειεί ηε βάζε κηαο πνηθηιίαο ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηηο νπνίεο
παηδηά θαη ελήιηθεο κπνξνχλ λα ληψζνπλ ελζπλαίζζεζε. (Johansson, 2008)
Σν βξέθνο ζε ειηθία ελφο έηνπο, θαη εδψ κηιάκε γηα αδηαθνξνπνίεηε
ελζπλαίζζεζε, φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη έλα άιιν πξφζσπν δίπια ηνπ είλαη ιππεκέλν,
κπνξεί λα ληψζεη θαη ην ίδην δπζάξεζηα. Καη επεηδή δελ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ απφ ηα άιια πξφζσπα, ζπρλά ελεξγεί ζαλ λα ζπλέβε ζην ίδην ην δπζάξεζην
γεγνλφο πνπ βίσζε έλα άιιν πξφζσπν. Μπνξεί λα βηψζεη «ελζπλαηζζεηηθή δπζρέξεηα»
κέζσ ησλ πξψηκσλ ηξφπσλ πνιχ πξηλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν εαπηφο θαη ν άιινο
απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Δπνκέλσο, ε παξαηήξεζε θάπνηνπ πνπ βξίζθεηαη ζε
δπζρεξή θαηάζηαζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα αδηαθνξνπνίεηε ελζπλαηζζεηηθή
απφθξηζε. Σν παηδί ζπρλά ελεξγεί ζαλ λα βηψλεη ην ίδην ηελ εκπεηξία ηνπ άιινπ
πξνζψπνπ. (Johansson, 2008)
Ζ εγσθεληξηθή ελζπλαίζζεζε εκθαλίδεηαη ζε ειηθία δχν κε ηξία εηψλ. Σν παηδί
θαηαλνεί φηη έλα αληηθείκελν ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη φηαλ εμαθαληζηεί απφ ην νπηηθφ
ηνπ πεδίν. Αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν εαπηφο θαη ν άιινο απνηεινχλ μερσξηζηέο
νληφηεηεο, φηη θάπνηνο άιινο θαη φρη ν ίδηνο βηψλεη θαηάζηαζε θηλδχλνπ ή πφλνπ.
Χζηφζν, νη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ άιινπ παξακέλνπλ άγλσζηεο θαη ζπγρένληαη κε
εθείλεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Σν κηθξφ παηδί πεξηνξίδεηαη ζηνπο πξψηκνπο ηξφπνπο
(«κίκεζε», «εμαξηεκέλε κάζεζε», «άκεζνο δεζκφο») θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηείλεη
φηη ε πεγή ηεο «ελζπλαηζζεηηθήο δπζρέξεηαο» δελ είλαη ζαθήο. Άιινηε θνηηάδεη επίκνλα
ηνλ πάζρνληα, άιινηε θαηεπζχλεηαη πξνο ηε κεηέξα ηνπ γηα λα πεξηνξίζεη ηελ δηθή ηνπ
ελζπλαηζζεηηθή δπζρέξεηα. Δίλαη δχζθνιν λα μερσξίζεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε θάηη πνπ
ζπκβαίλεη ζηνλ άιινλ θαη ζε θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζε εθείλν. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή, αλ θαη
είλαη αθφκα ζπγθερπκέλε, δείρλεη φηη ην παηδί αληηδξά κε έλα αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα πνπ
αληηιακβάλεηαη φηη έρεη έλα άιιν πξφζσπν. (θήθα, 2014)
Ο Hoffman (2000), επεηδή επηζεκαίλεη φηη ε αληαπφθξηζε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ ζηε
δπζρέξεηα ηνπ άιινπ είλαη παξφκνηα κε ηελ αληαπφθξηζε ζηε δηθή ηνπ, ηελ νλνκάδεη
«εγσθεληξηθή ελζπλαηζζεηηθή δπζρέξεηα». Σν γεγνλφο φηη ην παηδί αλαδεηά αλαθνχθηζε
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, βεβαηψλεη ηελ εγσθεληξηθή θχζε ηεο «ελζπλαηζζεηηθήο δπζρέξεηαο».
Ζ ελζπλαίζζεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ παξνπζηάδεηαη ζε ειηθία ηξία εηψλ θαη
έπεηηα. Μεηά ην ηξίην έηνο, ην παηδί αξρίδεη λα ππνδχεηαη ξφινπο, λα ζπλεηδεηνπνηεί
δειαδή φηη κπνξεί ην ίδην λα θάλεη απηφ πνπ ζπλήζσο θάλεη έλα πξφζσπν ηνπ
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πεξηβάιινληφο ηνπ. Καηαιαβαίλεη φηη ν θαζέλαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη αληηδξά
κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζηα γεγνλφηα. (Kristjansson, 2004)
ε ειηθία ηξηψλ εηψλ, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ξφισλ ησλ άιισλ πξνζψπσλ δίλεη
ζην παηδί ηελ αίζζεζε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά απφ
ηα δηθά ηνπ. Απηφ θάλεη ην παηδί λα αληαπνθξίλεηαη πην πνιχ ζηηο εθδειψζεηο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Δπηπιένλ, κε ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ
ηεο νκηιίαο, ην παηδί ληψζεη «ελζπλαίζζεζε» γηα κηα πνηθηιία ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο γίλνληαη φιν θαη πνιππινθφηεξεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα,
απνγνήηεπζε, ζιίςε ιφγσ απψιεηαο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ρακειή απηνεθηίκεζε.
Σειηθά, κπνξεί λα ληψζεη «ελζπλαίζζεζε» αθφκα θαη φηαλ απιψο καζαίλεη φηη
θάπνηνο άιινο βηψλεη κία δπζάξεζηε θαηάζηαζε, αθφκε θη αλ απηφο ν άιινο είλαη απψλ.
Απηφ νδεγεί ζην ηέηαξην, πην αλεπηπγκέλν επίπεδν, ηελ ελζπλαίζζεζε γηα ηελ
θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ άιινπ ζε ειηθία δψδεθα εηψλ. Καηά ην ηέινο ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, ην παηδί αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ σο πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ ζπλερή χπαξμε θαη μερσξηζηή ηζηνξία θαη ηαπηφηεηα. πλεηδεηνπνηεί φηη νη άιινη
ληψζνπλ «ραξά», «ζπκφ», «ιχπε», «θφβν», φρη κφλν ζηελ άκεζε θαηάζηαζε αιιά θαη
γεληθφηεξα ζηε δσή ηνπο. ηη κπνξεί λα ληψζνπλ επραξίζηεζε ή πφλν φρη κφλν ζην
άκεζν παξφλ, αιιά φηη κπνξεί λα έρνπλ βηψζεη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη ζην παξειζφλ ή
αθφκε λα βηψζνπλ θαη ζην κέιινλ. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο ηα παηδηά κπνξεί λα δείμνπλ
κεγαιχηεξε σξηκφηεηα απφ απηή πνπ αξκφδεη ζηελ ειηθία ηνπο, θαζψο εθθξάδνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν εκπιέθνληαη ηφζν βηνινγηθνί φζν θαη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. (Crosser, 2007)
Καηά ζπλέπεηα, ελψ έλα παηδί κπνξεί λα αληηδξά κε ελζπλαίζζεζε ζηε δπζρέξεηα
πνπ ληψζεη ν άιινο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ην ίδην παηδί κπνξεί λα ληψζεη
έληνλε «ελζπλαίζζεζε», φηαλ πιεξνθνξείηαη φηη ε δπζρέξεηα δελ είλαη παξνδηθή, αιιά
πξνέξρεηαη απφ θάπνηα ρξφληα αηηία. Γηα λα ζπλνςίζνπκε, φηαλ θάπνηνο έρεη πεξάζεη
απηά ηα ηέζζεξα ζηάδηα θνηλσληθν-γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη
ψξηκνο λα θαηαλνεί ηελ θαηάζηαζε θάπνηνπ πνπ βηψλεη κία θαηάζηαζε θπζηθήο θαη
ζπλαηζζεκαηηθήο δπζρέξεηαο θαη λα ζπκπάζρεη. (Kristjansson, 2004)
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Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ πνπ απνθηά ην άηνκν είλαη
ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο εθθξάζεηο απφ ηα πξφζσπα πνπ δπζηπρνχλ, γλψζε ησλ
ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη θαη πξνζσπηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Έηζη
κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. (Johansson, 2008) Καη ζηελ ελειηθίσζε, ε ελζπλαηζζεηηθή
δπζρέξεηα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάιιειε αιηξνπηζηηθή δξάζε. Ο Hoffman ππνζηεξίδεη φηη
ην ελζπλαηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα πξνεγείηαη ηεο παξνρήο βνήζεηαο. ζν εληνλφηεξα ηα
ζεκάδηα πφλνπ ηνπ πάζρνληνο, ηφζν εληνλφηεξν ην ελζπλαηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ
παξαηεξεηή, ε έληαζε ηνπ ελζπλαηζζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηε πξάμε
βνήζεηαο πνπ αθνινπζεί. Σν άηνκν θαζψο κεγαιψλεη είλαη ζε ζέζε λα αλαιακβάλεη
νινέλα θαη θαηαιιειφηεξε δξάζε. Δπνκέλσο, ε «ελζπλαίζζεζε» ζπλδέεηαη αηηηνινγηθά
κε ηνλ «αιηξνπηζκφ» θαη είλαη αλαπηπμηαθά πξνγελέζηεξή ηνπ. (θήθα, 2014) Ο νξηζκφο
πνπ δίλεη ν Hoffman ζηελ ελζπλαίζζεζε, σο ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πην θαηάιιειε
γηα ηε θαηάζηαζε ηνπ άιινπ παξά γηα εθείλε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, ηαηξηάδεη απφιπηα.
(Kristjansson, 2004)

6.3 Μέζνδνο δηδαρήο ηεο ελζπλαίζζεζεο

ηφρνο ηεο Πξνζρνιηθήο αγσγήο είλαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, πνπ
πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ θάζε φκνξθε ζηηγκή ηνπ θαη λα ηελ αλαηξνθνδνηήζεη. Οη
παηδαγσγνί κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά κέζα
απφ κία πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Πξνυπφζεζε γηα λα δηεπθνιπλζεί απηή ε δηαδηθαζία είλαη λα αλαπηχμεη ν/ε παηδαγσγφο
ηε δεμηφηεηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο, ε νπνία
πξνυπνζέηεη αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε.
Ζ δεμηφηεηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο επηηξέπεη ζηνλ/ζηελ παηδαγσγφ λα έρεη
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ε δεμηφηεηα ηεο ελζπλαηζζεηηθήο
θαηαλφεζεο ηνλ βνεζά λα δεη ηα πξάγκαηα απφ ηελ παηδαγσγηθή ζθνπηά θαη θπξίσο λα
θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ. Ζ επηπφιαηε αθξφαζε θαη νη βηαζηηθέο
απαληήζεηο δελ επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δίλνπλ
έκκεζα ην κήλπκα ζηα παηδηά φηη ν/ε παηδαγσγφο ηνπο δελ ππνινγίδεη ηδηαίηεξα ηηο
απφςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. (Johansson, 2008)
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Ζ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα εθθξάδεηαη απφ ηνλ/ηελ παηδαγσγφ κε ηελ άκεζε
νπηηθή επηθνηλσλία, κε θηλήζεηο ηεο θεθαιήο, θαη κε γισζζηθά

κελχκαηα ηνπ/ηεο

παηδαγσγνχ ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ν/ε παηδαγσγφο δελ πξέπεη λα εξκελεχεη βηαζηηθά ηηο απφςεηο ηνπο.
Γηα λα βειηηψζεη ν/ε παηδαγσγφο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα παηδηά ηνπ, πξέπεη λα αξρίζεη κε
ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ηειεπηαίνη βηψλνπλ ηηο ζρέζεηο απηέο.
Δξσηήζεηο φπσο «Ο θχξηνο ζε ζπκπαζεί;», «νπ θέξεηαη κε επγέλεηα;», «ε
παξαθνινπζεί κε πξνζνρή φηαλ κηιάο;», «ε ελζαξξχλεη;», «Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ
εμέιημή ζνπ;», βνεζνχλ ηνλ/ηελ παηδαγσγφ λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην ςπρηζκφ
ηνπ παηδηνχ.
Πξψηε κέζνδνο, ε απνδνρή θαη ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ θαζψο επίζεο θαη ε
ρξήζε πξνηξνπήο θαη επαίλνπ. Ζ ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη
ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ άιινλ. Απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο ζρέζεο
παηδαγσγνχ θαη παηδηνχ, είλαη ε αχμεζε ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ πνπ έρνπλ
ζεηηθφ πεξηερφκελν θαη δειψλνπλ ζηάζε απνδνρήο θαη ελζάξξπλζεο, ε ελαζρφιεζε κε
ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη ΄ ηδίαλ
ζπδεηήζεσλ κε ηα παηδηά. Ο Hoffman κηιά γηα ηε ζεκαζία ηεο πξνηξνπήο, σο ηερληθή
πεηζαξρίαο, ζηελ εζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ελζαξξχλεη
ηδηαίηεξα ηελ επηθνηλσλία παηδαγσγνχ θαη παηδηνχ φηαλ εθαξκφδεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν.
Ο/Ζ παηδαγσγφο δελ πξέπεη λα θάζεηαη πίζσ απφ ην γξαθείν ηνπ/ηεο, ζέζε πνπ
βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα παηδηά θαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα νπηηθήο
επαθήο αιιά λα πεξηθέξεηαη αλάκεζα ζηα παηδηά ψζηε λα δέρεηαη πεξηζζφηεξεο
αλαηξνθνδνηήζεηο θαη κε ηηο θηλήζεηο ηνπ/ηεο λα πξνζθέξεη, καδί κε ηα αθνπζηηθά, θαη
νπηηθά εξεζίζκαηα. (θήθα, 2014) Φξάζεηο πξνηξνπήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί είλαη
«Θέισ λα βάιεηο ηα δπλαηά ζνπ γηα λα δνχκε κέρξη πνην ζεκείν κπνξνχκε λα
θηάζνπκε». ηελ πξνηξνπή ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ακνηβέο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη σο
ζπλαίζζεκα επηηπρίαο. Ζ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ παηδηνχ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ην
ζηνρεπκέλν έπαηλν, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηη αθξηβψο επαηλεί, δηφηη παξέρεηαη επηβεβαίσζε
γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. (Johansson, 2008)
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Γεχηεξε, ε ρξήζε ησλ δηιεκκαηηθψλ εξσηήζεσλ. Καηά ην Hoffman, νη
δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο πξνθαινχλ ζηα παηδηά εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη
αβεβαηφηεηα γηα ην ηη είλαη εζηθά ζσζηφ. Σα ζηνηρεία απηά πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ θαη
ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ θαη πξνάγνπλ ηελ εζηθή αλάπηπμε. Δξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ «Θα
αλέθεξεο ην φλνκα ηνπ θίινπ ζνπ, πνπ παξάθνπζε ηελ εληνιή ηνπ/ηεο παηδαγσγνχ θαη
άξπαμε έλα παηρλίδη απφ έλα παηδί;;»
Σξίηε, ε κίκεζε πξνηχπσλ, ζηε ζεκαζία ηεο νπνίαο ν Hoffman θάλεη εθηελή
αλαθνξά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ/ηελ παηδαγσγφ γηα λα δηδάμεη,
γηα παξάδεηγκα, ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζηηγκέο ζπλαηζζεκαηηθψλ
εθξήμεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηξφπνπο ζεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ζεβαζκνχ ησλ άιισλ.
Ο/Ζ παηδαγσγφο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε
εζηθφ ηξφπν φηαλ κηκνχληαη αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ ή ησλ θίισλ ηνπο. Ο/Ζ
παηδαγσγφο δελ απνηειεί πξφηππν κφλν ησλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέιεη λα δηδάμεη,
αιιά ζπκβνιίδεη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο ηελ νπνία ππεξεηεί. Ζ ιεηηνπξγία απηή ηνπ/ηεο
παηδαγσγνχ είλαη αζθαιψο ζεκαληηθφηεξε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ απινχ πξνηχπνπ
κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, δηφηη κέζα απφ απηή, πξνζσπνπνηεί ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο ηεο
αγσγήο. (Kristjansson, 2004)
Σέηαξηε, ε αλάιεςε ξφινπ. Σν αλαπηπμηαθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη
αθφκε ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα λα «παίμεη» ην ξφιν ησλ άιισλ θαη ην ελζαξξχλεη, φπσο
ππνζηεξίδεη ν Hoffman θαη φλησο ηζρχεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα δεη ηα
πξάγκαηα θαη απφ ηε ζθνπηά ηξίησλ. Ζ ηθαλφηεηα ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ απφ ηε
ζθνπηά ησλ άιισλ, κε άιια ιφγηα ε ελζπλαίζζεζε, θαιιηεξγείηαη φηαλ ηνλίδεηαη ην
ζηνηρείν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηηο απφςεηο ηνπ άιινπ. Ζ αλάιεςε ξφινπ
απνηειεί δηδαθηηθή ηερληθή πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απνδνρή ηνπ άιινπ θαη πξνσζεί ηελ
εζηθή αλάπηπμε. (Kristjansson, 2004)
Πέκπηε, ε εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δξαζηεξηφηεηα θχθινπ, φπνπ ηα
παηδηά ζα εξκελεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηα πξφζσπα ησλ αλζξψπσλ ζε κεγάιεο
θσηνγξαθίεο ή εηθφλεο πεξηνδηθψλ. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ νη παηδαγσγνί λα ξσηήζνπλ
«Γηαηί λνκίδεηε φηη ην αγφξη αηζζάλεηαη έθπιεθην;» θαη «Ση ζπλέβε θαη ν άλζξσπνο είλαη
απνγνεηεπκέλνο;».
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Δπίζεο, νη παηδαγσγνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηρλίδηα ξφισλ
δξακαηνπνηψληαο ηζηνξίεο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα κάζνπλ δεμηφηεηεο θαη λα
απνθηήζνπλ γλψζεηο. Σαπηφρξνλα, ζα θαηαλνήζνπλ πσο λα αληηκεησπίδνπλ έλα δήηεκα
απφ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο. Οη παηδαγσγνί ζχκθσλα κε ηα αλαπηπμηαθά επίπεδα ησλ
παηδηψλ κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. ηαλ έλα παηδί θάλεη θάηη
ιάζνο ζε έλα άιιν παηδί, θαηαξρήλ νη παηδαγσγνί θαηαδεηθλχνπλ θαη εθθξάδνπλ κε
πξνζνρή ηελ ελζπλαηζζεηηθή θξνληίδα γηα ην ζχκα. Αθνινπζεί ε αηνκηθή ζπδήηεζε κε
ην παηδί γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε απξφζεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ
θαη ε παξφηξπλζε ηνπ παηδηνχ λα αλαθέξεη ηα πηζαλά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα πξνθαιέζεη
ζηνπο άιινπο κηα ελέξγεηά ηνπ.
εκαληηθή θξίλεηαη ε ππνβνήζεζε ηνπ παηδηνχ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθάιεζαλ ελέξγεηεο ηξίησλ. Ζ πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ηνπ
παηδηνχ πνπ πξνθάιεζαλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. (Johansson,
2008) Σέινο, κπνξνχλ λα αηηηνινγήζνπλ κε ην παηδί θαη λα ην βνεζήζνπλ λα ζθεθηεί ηηο
θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
επφκελε θνξά. ηαλ ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο θαλφλεο, ηείλεη λα
βιέπεη ηνλ θφζκν σο έλα πην ζεηηθφ, ζηαζεξφ θαη κε λφεκα ηφπν. (Crosser, 2007)
Οη παηδαγσγνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν
θξνληίδαο. Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα πξνσζεζεί ε ελζπλαίζζεζε είλαη
λα δηακνξθσζεί ε ελζπλαηζζεηηθή θξνληίδα. Οη παηδαγσγνί κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηα
ζπλαηζζήκαηά ησλ άιισλ θαη γηα ην πψο κνηξάδνληαη ηηο ραξέο, ηηο ιχπεο, ηνλ πφλν ή ηηο
απνιαχζεηο ηνπο. Μπνξνχλ λα πνπλ ζηα παηδηά ηηο ζηηγκέο πνπ είλαη ελζνπζηαζκέλνη γηα
απηά ή φηαλ ιππνχληαη πνπ είλαη δπζαξεζηεκέλα. Δπηπιένλ, νη παηδαγσγνί είλαη ρξήζηκν
λα

νλνκαηίδνπλ

ηα

ζπλαηζζήκαηα.

Ζ

εηζαγσγή

ιέμεσλ

πνπ

πεξηγξάθνπλ

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο φπσο κνλαμηά, απνγνήηεπζε, αγσλία, ππεξεθάλεηα,
ειπίδα, επραξίζηεζε, αλεζπρία κέζα απφ θαζεκεξηλά γεγνλφηα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, ζα
βνεζήζεη ηα παηδηά λα αξρίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ.
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6.4 πλεξγαζία παηδαγσγώλ- γνλέσλ

Ζ ζπλεξγαζία παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Τπάξρεη ε
δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί κε ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη
νηθνγέλεηαο, ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο πιεξνθφξεζε αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Οδεγίεο
εθ κέξνπο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνχλ λα
αληηκεησπίζνπλ θάπνην πξφβιεκα πνπ ζα πξνθχςεη ζην παηδί. Πξνζθιήζεηο θαη
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. πκκεηνρή
ησλ γνλέσλ θαη ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζε απφ θνηλνχ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε
ησλ παηδηψλ. πληνληζκφο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη
ζην ζπίηη. πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη. Σέινο, χπαξμε αιιεινζεβαζκνχ ζηηο ζρέζεηο
γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ. (Βηδάιε, 2008)
Γηα λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ πξέπεη λα
ππάξρνπλ ηφζν πξνγξακκαηηζκέλεο φζν θαη άηππεο επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ηνπο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα επηζθέπηνληαη ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ γηα λα
κάζνπλ απφ ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαλεξφ φηη ν
ξφινο ηνπ γνλέα ζα ππνζηεξηρζεί. Έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη λα δίλνληαη
ζπρλέο επθαηξίεο ζηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ εκεξήζηα
θξνληίδα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δπηπξφζζεηα, νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
γνλέσλ κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ψζηε νη γνλείο λα αλαπηχμνπλ
πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ην παηδί ηνπο θαη λα αληηιεθζνχλ πφζα πνιιά
θνηλά έρνπλ κε άιινπο γνλείο. (Βηδάιε, 2008)
Ζ επηθνηλσλία γνλέσλ θαη παηδαγσγψλ έρεη θαζαξά ελεκεξσηηθφ θαη
θαζνδεγεηηθφ ραξαθηήξα. Οη παηδαγσγνί πεξηκέλνπλ απφ ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά απφ απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ νη ίδηνη
ζέηνπλ. Πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή νη γνλείο λα ζέηνπλ ηα φξηα.
Ο ίδηνο ν παηδηθφο κπνξεί λα θαισζνξίδεη ή λα εκπνδίδεη νπζηαζηηθά ηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ. Οη γνλείο δελ έρνπλ νπζηαζηηθή πξφζβαζε θαη ιφγν κέζα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ,
ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε βνήζεηά ηνπο θαη ε επίβιεςε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά
ζέκαηα ζεσξείηαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο.
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Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδαγσγψλ δέρεηαη ηα νθέιε απηήο ηεο εκπινθήο, αξθεηνί
απφ απηνχο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη δνπιεηά γηα ην
ζθνπφ απηφ. Καη νη γνλείο, φκσο, δπζρεξαίλνπλ απηή ηελ επηθνηλσλία είηε κε ηε
παξνπζία ηνπο ζε αθαηάιιειεο ψξεο είηε κε ηηο ππεξβνιηθέο ηνπο απαηηήζεηο.
(Νηνιηνπνχινπ, 2005)

6.5 πκπέξαζκα
ε γεληθέο γξακκέο, ε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο
παηδαγσγνχο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεδνκέλνπ φηη ε αληαπφθξηζή ηνπο ζε δηάθνξα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο επηπηψζεηο
ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθά «έμππλνη» παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο
ειηθίαο γλσξίδνπλ πψο λα εληνπίζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηά θαη λα ηα εθθξάζνπλ
θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά. Ξέξνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηάιιεια ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο.
Ζ ελζπλαίζζεζε ησλ παηδαγσγψλ βαζίδεηαη ζηε ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα
θαηαλνήζνπλ ηελ άπνςε ησλ παηδηψλ, λα βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ησλ παηδηψλ
γηα λα δνπλ ην πξφβιεκα απφ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία, θαη έηζη λα πξνζαξκφζνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε αλεπηπγκέλε ηελ
ελζπλαίζζεζε δέρνληαη ην παηδί σο κία νληφηεηα, καδί κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.
Αλαηξνθνδνηνχλ κε αθξίβεηα θαη εληηκφηεηα ηφζν ηε ζεηηθή φζν θαη ηελ αξλεηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Οη θάζε κνξθήο αζάθεηεο
δεκηνπξγνχλ θιίκα αλαζθάιεηαο ζηα παηδηά. (θήθα, 2014)
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ελζπλαίζζεζε παηδαγσγψλ επεξεάδεη άκεζα ηελ
αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά. Ζ εμέιημε απηή ζα εκθαληζηεί κε ηελ άκεζε
επηξξνή πνπ αζθνχλ νη παηδαγσγνί, νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ην παηδί λα γίλεη
αλεμάξηεην, λα απνθηήζεη επαηζζεζία απέλαληη ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηθήο ηνπ
εκπεηξίαο θαη κέζσ ησλ δηάθνξσλ θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. ηα
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε επαγσγηθή ζπιινγηζηηθή, δειαδή ε αλαθνξά ζηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ δέρεηαη ην άιιν άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Χζηφζν, ε
ζσκαηηθή ηηκσξία, νη απεηιέο θαη ε επίπιεμε κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο
ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ. (Crosser, 2007)
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ηαλ ηα παηδηά έρνπλ κηα ζρέζε αγάπεο κε ηνπο παηδαγσγνχο, αηζζάλνληαη
αζθαιή θαη φηη ε αζθάιεηα ηνπο ειεπζεξψλεη λα ζθεθηνχλ ηνπο άιινπο παξά λα
εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά πνπ
αληηκεησπίδνπλ γεληθά αξλεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θηλδπλεχνπλ ηδηαίηεξα λα
αλαπηχμνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. (Vorkapic, 2013)
Αλακέλεηαη απφ ηνπο παηδαγσγνχο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο θαηάιιεισλ
εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα θαιχςνπλ θάζε παηδί κεκνλσκέλα. Ζ ελζπλαίζζεζε θαη
ε θαληαζία ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, θαη κε
νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ απζφξκεηνπ παηρληδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παηδηά ζε νκάδεο πνπ
θαζνδεγνχληαη απφ πην ελζπλαίζζεηνπο θαη επθάληαζηνπο παηδαγσγνχο βξέζεθε λα
είλαη πην θνηλσληθά, ελψ ηα παηδηά ζε νκάδεο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ιηγφηεξν
ελζπλαίζζεηνπο παηδαγσγνχο βξέζεθε λα είλαη πην επηζεηηθά. (Vorkapic, 2013)
Μεηά απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη εηδήκνλεο εληφπηζαλ νξηζκέλεο
αζάθεηεο ζηε ζεσξία ηνπ Hoffman. Μία απφ απηέο είλαη ε άπνςε φηη ε ελζπλαίζζεζε
είλαη αληαλαθιαζηηθή απάληεζε ζηελ αληίδξαζε ηνπ άιινπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν
Hoffman πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηελ ελζπλαίζζεζε κε βηνινγηθνχο παξάγνληεο. Δλ
ζπλερεία, o Hoffman δελ εκβαζχλεη ζηελ πνιηηηζηηθή εμήγεζε, ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη
ηελ ηζηνξία. Μηα ηέηνηα άπνςε πεξηνξίδεη άιιεο πηζαλέο εξκελείεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ
παηδηψλ πξνο ηνπο άιινπο. Δπίζεο, είλαη δήηεκα δπζθνξίαο ησλ παηδηψλ

πνπ

παξαθνινπζνχλ κηα θαηάζηαζε ή ζπλαηζζεκαηηθή αλάκεημε; Μπνξνχκε λα ην μέξνπκε
ζίγνπξα; Αθφκε θαη αλ ξσηήζνπκε ηα παηδηά δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε αλ ληψζεη
φλησο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ν θίινο ηνπ. Γελ θαηαλννχκε πιήξσο φζν θαη αλ
παξαηεξήζνπκε θαη πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο θηλήζεηο
ζψκαηνο θαη ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ. (Johansson, 2008)
Δλ θαηαθιείδη, ε ζχλδεζε κε ηηο παξαπάλσ αζάθεηεο, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ
δελ είλαη απηαπφδεηθηε. Σν αίζζεκα αλεζπρίαο γηα ηελ αγσλία ηνπ άιινπ είλαη
ζεκαληηθφ αιιά δελ ππνδειψλεη φηη ην παηδί θαηάιαβε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ ή φηη
αλέπηπμε ηελ εζηθή. Αληί λα ζεσξνχκε ηελ ελζπλαίζζεζε βάζε ηεο εζηθήο ζα
κπνξνχζακε λα ηελ δνχκε σο έλαλ απφ πνιινχο ηξφπνπο θαηαλφεζεο ησλ άιισλ φπνπ ε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ιεηηνπξγία παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν.

45

7. ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΟΧΝ ΠΑΡΟΤΗΑΣΖΚΑΝ
ην ζεκείν απηφ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ ψζηε λα
αλαδεηρζνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ κειεηψλ πνπ
πινπνίεζαλ νη πξναλαθεξζέληεο ςπρνιφγνη ζην επίπεδν εζηθήο αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ
παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Δπίζεο, ζα γίλεη έιεγρνο γηα ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο
εζηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εθπαίδεπζεο ραξαθηήξα θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ Hoffman ζηελ
πξνζρνιηθή ηάμε.
Πξψηνο, ν Jean Piaget αθηέξσζε κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζηε Γλσζηηθή θαη
Ζζηθή αλάπηπμε. ζνλ αθνξά ηελ Ζζηθή αλάπηπμε, ρξεζηκνπνίεζε ηξεηο ηερληθέο.
Πξψηε είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ παηρληδηνχ κε έκθαζε ζηνπο θαλφλεο. Μεηνλέθηεκα
απνηειεί φηη κειέηεζε θπξίσο αγφξηα ζηνηρείν πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αξηηφηεηα
ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Γεχηεξε ηερληθή απηή ηεο ππνηηζέκελεο αθέιεηαο, ε νπνία έιεγρε
κε πνην ηξφπν αληηιακβάλνληαη ηνπο θαλφλεο θαη ηελ εζηθή ηα παηδηά. Αξλεηηθφ ζηνηρείν
είλαη φηη θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο εζηθήο κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ παξαηήξεζε ηνπ
παηρληδηνχ. Δπίζεο, ν Jean Piaget ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή ζελαξίσλ, απνθεχγνληαο
ηελ ηηκσξία θαη επηιέγνληαο ηε ζπκκφξθσζε κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε πιήξεο
θαηαλφεζε ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζηελ εζηθή θξίζε ησλ παηδηψλ, ζπλάληεζε
δπζθνιίεο δηφηη ην παηρλίδη ησλ θνξηηζηψλ δελ απνηειείηαη απφ ηφζνπο θαλφλεο φζν απηφ
ησλ αγνξηψλ πξάγκα πνπ ηηο θάλεη λα θαίλνληαη θαηψηεξεο απφ ηα αγφξηα φζνλ αθνξά
ηελ Ζζηθή αλάπηπμε. Ο Piaget φκσο θάζθεη θαη αληηθάζθεη δηφηη ηφληζε φηη ηα αγφξηα
έρνπλ εζηθή εηεξνλνκία ελψ ηα θνξίηζηα εζηθή απηνλνκία ηνπνζεηψληαο ηεο ςειφηεξα
ζε ζέκαηα εζηθήο.
Δλ ζπλερεία, κειεηψληαο ην Οηδηπφδεην ζχκπιεγκα ηνπ Sigmund Freud
απνθάλζεθε ην εμήο. Σα αγφξηα έρνπλ ηζρπξφηεξν ππεξεγψ απφ φηη ηα θνξίηζηα ιφγσ ηνπ
θφβνπ επλνπρηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα ραξαθηεξίδνληαη νξζνινγηζηέο θαη εζηθνί ζε
αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο παξαθηλνχληαη απφ ην ζπλαίζζεκα. Έλαο αθφκε
ζπνπδαίνο ςπρνιφγνο πνπ κειέηεζε δηεμνδηθά ηελ εζηθή αλάπηπμε είλαη ν Lawrence
Kohlberg. Ο Kohlberg ζαχκαδε ηνλ Jean Piaget αιιά ζε αληίζεζε κε απηφλ πνπ έβιεπε
ηα παηδηά σο κηθξνχο ινγηζηέο, ν Kohlberg ηα αληηκεηψπηδε σο εζηθνχο θηινζφθνπο. ηε
κειέηε ηεο εζηθήο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Albert Bandura θαη ηνλ Sigmund Freud αλαδήηεζε
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ηη είλαη ε εζηθή. Γηα λα επηηχρεη ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε σο ηερληθή ηα εζηθά
δηιήκκαηα θαη εζηίαδε ζηελ αηηηνινγία, ζην πσο ην ζθέθηεθαλ ηα παηδηά θαη φρη ζε
ζσζηφ θαη ιάζνο.
Ο Kohlberg γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ζηαδίσλ ηεο εζηθήο αλάπηπμεο βαζίζηεθε
ζηνλ Piaget αιιά ηα δηέθξηλε απφ δχν ζε ηξία θαη ην θάζε επίπεδν απφ δχν ζηάδηα,
ζπλνιηθά έμη. Παξφιν πνπ δηέθεξαλ ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ εζηθψλ ζηαδίσλ
πίζηεπαλ φηη ε εζηθή θαηαλφεζε δελ νθείιεηαη ζηελ εθκάζεζε θνηλσληθψλ ηάζεσλ.
Σειεπηαία αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή νκνηφηεηα ηνπ Kohlberg κε ηνλ Piaget είλαη φηη θαη νη
δχν κειέηεζαλ θπξίσο αγφξηα θαη ζηήξημαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζην έλα θχιν.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Carol Gilligan σο εθπξφζσπνο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ
παξαζέηεη κία θεκηληζηηθή θξηηηθή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη γπλαίθεο θαη νη
άληξεο δηαθέξνπλ ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εζηθή θαηαλφεζε. Δπίζεο, παξά ηεο
ζεκαληηθήο επηξξνήο ηνπ Kohlberg, ζεψξεζε ιαλζαζκέλε ηελ άπνςε φηη ε εζηθή ηεο
δηθαηνζχλεο ππεξηεξεί έλαληη ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο. Γεληθφηεξα, ε Gilligan άζθεζε
θξηηηθή ζηνπο άληξεο ςπρνιφγνπο ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Piaget θαη ζηνλ Kohlberg, νη
νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ κφλν αγφξηα ζηελ έξεπλα θαζψο θαη ζηνλ Freud, ν νπνίνο
πίζηεπε φηη νη γπλαίθεο είραλ θάπνηεο ειιείςεηο ζηελ θαηαλφεζε ηεο εζηθήο.
χκθσλα κε ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ηεο Amy θαη ηνπ
Jake, ε Gilligan πξνζπάζεζε λα ππνζηεξίμεη φηη απνηέιεζαλ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα γηα
ηα ζηεξεφηππα, φηη νη γπλαίθεο βαζίδνληαη ζηελ εζηθή ηεο θξνληίδαο ελψ νη άλδξεο ζηελ
εζηθή ηεο δηθαηνζχλεο. Οη κεκνλσκέλεο πεξηπησζηαθέο κειέηεο φκσο, ήηαλ
ακθηιεγφκελεο θαη δελ επηβεβαηψζεθαλ νη ηδέεο ηεο. Παξφιε ηελ αδπλακία ηεο δηαηξηβήο
πξνέθπςε κηα αξλεηηθή παξαηήξεζε γηα ηνλ Kohlberg φηη αγλφεζε ηελ εζηθή ηεο
θξνληίδαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ εζηθή ηεο δηθαηνζχλεο.
Ο Bandura κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο παξνπζίαζε κηα δηαθνξεηηθή
πηπρή ηεο εζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ζηεξηδφκελε ζηελ παξαηήξεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ζηε κίκεζε πξνηχπσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ ζπκπεξηθνξά θαηάιιειε
κε ην θχιν. Δδψ εκθαλίδεηαη ε πξψηε δηαθνξά κε ηνλ Freud, φπνπ ηα παηδηά πηνζεηνχλ
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Δπηπιένλ δηαθαίλεηαη νκνηφηεηα κε ηνλ Piaget
ζηνλ ηξφπν αληαπφθξηζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο κε ελίζρπζε είηε ηηκσξία. αθψο νη γνλείο,
νη παηδαγσγνί θαη ην νηθείν πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθά πξφηππα. Ζ ζεσξία ηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ φξν ηεο αλαγλψξηζεο παξφκνηα κε ην θξνυδηθφ
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ζχκπιεγκα ηνπ Οηδίπνδα. Ζ νκνηφηεηα έγθεηηαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο
άιινπ αηφκνπ ελψ ε δηαθνξά ζρεηίδεηαη κε ηε ηαχηηζε ηνπ πξνζψπνπ. ηε ζεσξία ηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο ην άηνκν δελ ηαπηίδεηαη κφλν κε πξφζσπν ηνπ ίδηνπ θχινπ. Γηα ηελ
αθξίβεηα ε ηαπηνπνίεζε ηνπ Freud είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε κίκεζε ηνπ Bandura.
Σαπηνπνίεζε είλαη ε πηνζέηεζε ελψ ε κίκεζε αληηγξαθή ζπκπεξηθνξάο.
Ο Bandura γηα ηε πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο κίκεζεο ρξεζηκνπνίεζε ηέζζεξα
ζηάδηα, ηελ πξνζνρή, ηε δηαηήξεζε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ην θίλεηξν πνπ είλαη
παξφκνην κε απηφ πνπ πξφηεηλε ν Piaget κε ηηο ακνηβέο θαη ηηο θπξψζεηο. Δπηπξφζζεηα
ζην πείξακα ηεο θνχθιαο Bobo ζπκκεηείραλ ηξηάληα έμη αγφξηα θαη ηξηάληα έμη θνξίηζηα,
δηαθνξνπνηψληαο ηνλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ιφγσ ηεο απνπζίαο ζεμηζηηθψλ δηαθξίζεσλ.
Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ήηαλ έγθπξα θαη αδηακθηζβήηεηα, επηβεβαηψλνληαο ηε
ζεσξία ηνπ.
πλερίδνληαο, απφ ηελ αλάιπζε ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο, πξνέθπςε φηη ε
εθκάζεζε θαλφλσλ απνηειεί κηθξή πηπρή ηεο εζηθήο, αλαηξψληαο έηζη ηηο απφςεηο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ςπρνιφγσλ. Χζηφζν κέζα απφ παξαδείγκαηα παηδηψλ πνπ δείρλνπλ
ελδηαθέξνλ γηα ηελ επεκεξία ηνπ άιινπ απνδείρζεθε ε αιιειέλδεηε ζρέζε
ελζπλαίζζεζεο θαη εζηθήο αλάπηπμεο. Μέζα απφ ηελ κειέηε ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο
πξνέθπςε επηθξηηηθφ ζρφιην γηα ηελ ρξήζε ησλ δηιεκκαηηθψλ ηζηνξηψλ ηνπ Piaget θαη
ηνπ Kohlberg δηφηη δελ επηηπγράλεηαη ε πιήξεο θαηαλφεζε ησλ εζηθψλ ελλνηψλ. Δίλαη
απιψο παξαδείγκαηα εζηθήο θαη φρη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά εθπαίδεπζε ραξαθηήξα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
εθπαίδεπζεο θαη δίλεη έκθαζε ηφζν ζηε λνεηηθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή
θαη εζηθή αλάπηπμε. Σφζν ε εζηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ε εθπαίδεπζε ραξαθηήξα
εζηηάδνπλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ ζπλεηζθέξεη
ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ζην λα δείρλνπλ ζπκπφληα, θξνληίδα θαη λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε
ηνπ άιινπ. Δθθξάδεηαη έηζη ε αλάγθε γηα ελζπλαίζζεζε. ηελ εζηθή εθπαίδεπζε, νη
παηδαγσγνί αλάινγα κε ηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηνπο βνεζνχλ
λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο.
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Δπίζεο ηνπο εμεγνχλ ην ιφγν πνπ πξέπεη λα επηιέγνπλ νξζέο ζπκπεξηθνξέο.
Σνλίδνπλ φηη νη πξάμεηο ηνπο επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο. ια απηά νδεγνχλ ζε αλάπηπμε
ελζπλαίζζεζεο, αιηξνπηζκνχ θαη ζε πςειά επίπεδα εζηθήο. ηελ εθπαίδεπζε
ραξαθηήξα, νη παηδαγσγνί παξαηεξνχλ ηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη
αλαγλσξίδνπλ ηηο ζσζηέο θαη αμηέπαηλεο ζπκπεξηθνξέο, εληζρχνληαο ηεο κε ηελ
επηβεβαίσζε. Έηζη ηα παηδηά απνθηνχλ θίλεηξν, θεξδίδνληαο ηελ απνδνρή ησλ ελειίθσλ
θαη πηνζεηνχλ ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ δερηεί έπαηλν ιεθηηθά,
ζσκαηηθά είηε κε εθθξάζεηο πξνζψπνπ.
Ο ζπλδπαζκφο ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα φπνπ ην
ζεσξεηηθφ πιαίζην γίλεηαη πξάμε κέζα απφ θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, είλαη
πξνζνδνθφξνο. Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο εζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο
ραξαθηήξα αλαδχζεθε ε αλάγθε αλαθνξάο ζηελ ελζπλαίζζεζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε
ηελ εζηθή αλάπηπμε θαη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε άιισλ πξνζψπσλ. Τπάξρνπλ δχν είδε ε έκθπηε θαη επίθηεηε, ζπκηθή θαη
γλσζηηθή. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ε
νηθνγέλεηα, νη εζηθέο αμίεο θαη ε εθπαίδεπζε.
Οη παηδαγσγνί, ζχκθσλα κε ηνλ Hoffman ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νιφπιεπξε
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δληζρχνπλ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αλαηξνθνδνηνχλ ηελ
αξλεηηθή. Καηέρνπλ ηελ ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε θαη ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη δε
πξνβαίλνπλ ζε βεβηαζκέλα ζπκπεξάζκαηα αιιά ζέβνληαη ηε κνλαδηθφηεηα θαη ην
ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ. Παξνπζηάζηεθαλ νκνηφηεηεο κε ηελ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα σο
πξνο ηελ απνδνρή θαη ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ κέζσ επαίλσλ αιιά θαη σο πξνο ηελ
ζηάζε ησλ παηδαγσγψλ, νη νπνίνη/εο έρνπλ άκεζε επαθή κε ηα παηδηά θαη ηα
παξαηεξνχλ. Μία αθφκε νκνηφηεηα κε ηνλ Piaget θαη ηνλ Kohlberg ζρεηίδεηαη κε ηε
ρξήζε δηιεκκαηηθψλ εξσηήζεσλ αιιά θαη ηε κίκεζε πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ
Bandura. Σνλίδεηαη φηη νη παηδαγσγνί δελ είλαη κφλν πξφηππα αιιά θαη εθπξφζσπνη
αμηψλ ηεο θνηλσλίαο.
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Δίλαη άμηα αλαθνξάο ε πξνζθνξά φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ςπρνιφγσλ, ζηε
κειέηε ηεο εζηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ο θαζέλαο αλέπηπμε ηελ ζεσξία
ηνπ απνηειψληαο βάζε γηα ηνπο ππνινίπνπο, γηα απηφ ην ιφγν ππάξρεη αιιειεπίδξαζε
παξά ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο. Λφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ
παηδηψλ, νη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ηα
ζηάδηα εζηθήο αλάπηπμεο ηνπ Piaget. Δπίζεο ιφγσ ηεο εγσθεληξηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ πνπ
ηνλίδεη θαη ν Freud, ην παηδί είλαη δχζθνιν αθφκε θαη λα απαληήζεη ζηα ζελάξηα ηνπ
Piaget θαη ζηα εζηθά δηιήκκαηα ηνπ Kohlberg. Χζηφζν, ε ζεσξία ηεο Gilligan ηνλίδεη ηηο
δηαθνξέο σο πξνο ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ δχν θχισλ θαη ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο γηα λα εμεγήζνπλ ηελ εζηθή αλάπηπμε ησλ
θνξηηζηψλ κέζσ ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο, αιιά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
εζηθήο ηεο θξνληίδαο θαη ζηα αγφξηα.
Σειεηψλνληαο, ε ζεσξία θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Bandura ζα είρε απήρεζε ζηα
πιαίζηα ηεο Πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ζα ππήξρε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο απφ ηνπο/ηηο
ζεκεξηλνχο/έο παηδαγσγνχο, νη νπνίνη/εο ζα απνηεινχλ πξφηππα θαη κε έκκεζν ηξφπν ζα
αλαπηχμνπλ ηηο εζηθέο αμίεο ζηα παηδηά. Ζ εζηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε ραξαθηήξα. Έλα απνηειεζκαηηθφ
θίλεκα φπσο ηνλίζηεθε θαη ζηε ζεσξία ηνπ Hoffman. Οη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο
ειηθίαο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζεσξία ηνπ Hoffman παξά ηηο αζάθεηεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εζηθή εθπαίδεπζε θαη εθπαίδεπζε ραξαθηήξα ψζηε λα αλαπηχμνπλ
ηελ ελζπλαίζζεζε ζηα παηδηά θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο.
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8. ΜΔΘΟΓΟ
8.1 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα

χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη εξεπλεηηθά
ην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο ππφ ηελ νπηηθή ησλ παηδαγσγψλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ
αλαδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο δηαπηζηψζεθε φηη ην θαηλφκελν ηεο
ελζπλαίζζεζεο δελ έρεη δηεξεπλεζεί πιήξσο ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα ζηνλ
ηνκέα ηεο Πξνζρνιηθήο αγσγήο. Έηζη επηθεληξσζήθακε ζηελ πξνζθνξά κηαο ζθαηξηθήο
εηθφλαο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ νη παηδαγσγνί γηα ηελ
ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ.
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο
ελζπλαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηεο πεξηνρήο ηεο
Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Οπζηαζηηθά, έγηλε κία πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ νη
απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ην πψο θαηαλννχλ νη ίδηνη κέζα απφ ηελ εκπεηξία
ηνπο ηελ ελζπλαίζζεζε, ηη είδνπο ζπλδέζεηο θάλνπλ αλάκεζα ζηελ εθδήισζε ηεο
ελζπλαίζζεζεο θαη ην επξχηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ (νηθνγέλεηα, παηδηθφο
ζηαζκφο, θνηλσλία), θαζψο θαη πνχ ηνπνζεηνχληαη ζε φ, ηη αθνξά ην πιαίζην ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα πσο αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ πέληε. Ο πξψηνο ήηαλ λα
θσηηζηνχλ νη απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ο δεχηεξνο,
λα αλαδπζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθδειψλεηαη ε ελζπλαίζζεζε απφ ηα παηδηά. Ο
ηξίηνο ζηφρνο, χζηεξα απφ εκβάζπλζε ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ
παηδαγσγψλ, αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθθξάδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ηνπο. Ο
ηέηαξηνο ζηφρνο ήηαλ λα αλαθεξζνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη παηδαγσγνί
γηα λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ ζηα παηδηά. Ο πέκπηνο ζηφρνο αθνξά ην πψο λνεκαηνδνηνχλ
νη παηδαγσγνί ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο.
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Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνηνηηθή κεζνδνινγία. χκθσλα κε ηνλ
Creswell (2011), ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Ο
εξεπλεηήο βαζίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπγθεληξψλεη ηα δεδνκέλα πνπ
απνηεινχληαη απφ θείκελν θαη ηα αλαιχεη πξνθχπηνληαο ζέκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε ζχλζεησλ θαη ιεπηνκεξψλ πεξηγξαθψλ, ελψ παξάιιεια ε θαηαλφεζε ελφο
θαηλνκέλνπ γίλεηαη άκεζα, κέζσ ηεο επαθήο κε ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα
θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο
νινθιεξψζεθαλ έμη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ εκπεηξία ησλ
παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο
ηνπο σο πξνο ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηελ ελίζρπζή ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα αλαιπζεί ζηε
ζπλέρεηα. (Creswell, 2011)

8.2 πκκεηέρνληεο
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ έμη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο αγσγήο. Οη ζπγθεθξηκέλνη
παηδαγσγνί απαζρνινχληαλ ζε δεκφζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ην ζρνιηθφ έηνο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο καδί ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δείρλνπλ φηη ην
δείγκα επηιέρζεθε κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα, δειαδή ζθφπηκα. χκθσλα κε ηνλ Creswell
(2011), απηνχ ηνπ είδνπο ε δεηγκαηνιεςία επηηξέπεη ζηα άηνκα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ην
θαηλφκελν είηε λα δψζεη θσλή ζε άηνκα ηα νπνία δηαθνξεηηθά ίζσο λα κελ αθνχγνληαλ,
θαζψο θαη ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζεκάησλ πνπ
επηιέγνληαη κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηεο έξεπλαο.
Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ ειηθία, ηελ
θαηαγσγή, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ ηίηιν εξγαζίαο, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ην είδνο απαζρφιεζεο θαηά ην δηάζηεκα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Απφ
ηνπο έμη παηδαγσγνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη πέληε ήηαλ γπλαίθεο θαη έλαο
άλδξαο. Σν δείγκα πεξηιάκβαλε άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, θαζψο ζεσξήζεθε φηη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνηππσλφηαλ πνηθηιία εκπεηξηψλ θαη αληηιήςεσλ, ρσξίο έκθαζε
ζην ξφιν ηνπ παξάγνληα ηνπ θχινπ. Δπηπξφζζεηα, ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
πνίθηιε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πινχζην ην πιηθφ θαη δηεπξπκέλε ε νπηηθή ζε ζρέζε κε ην
ππφ κειέηε θαηλφκελν.
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ην παξάξηεκα Α «Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ», παξνπζηάδεηαη ε
εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ ειηθία ηνπο θπκαηλφηαλ απφ ηα 22 έσο ηα 52 έηε, κε
κέζε ειηθία ηα 37 έηε. ζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή, φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη απφ
Θεζζαινλίθε θαη εξγάδνληαη ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. Ζ
νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ πεξηνρή επηιέρζεθε απφ ηηο εξεπλήηξηεο γηα έλα ιφγν. Ζ
παξάκεηξνο αθνξνχζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ εξεπλεηξηψλ ζε παηδηθνχο
ζηαζκνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, θαζψο απηή απνηειεί θαη ηνλ ηφπν κφληκεο
δηακνλήο ηνπο. ινη ηνπο είραλ πεξηζζφηεξα απφ δέθα έηε πξνυπεξεζίαο εθηφο απφ δχν
ζπκκεηέρνληεο. ρεηηθά κε ην είδνο απαζρφιεζεο, φινη νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη έμη
ψξεο ζε δεκφζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (έμη ζπκκεηέρνληεο)
πξνζδηνξίζηεθε θπξίσο απφ ηε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα
απφ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηβιίν «Ζ έξεπλα ζηελ
εθπαίδεπζε» ηνπ Creswell (2011), θαη ηνλίδεη φηη ην ελδεηθηηθφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο
ελφο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ πνπ είλαη απνδεθηφ πεξηιακβάλεη πέληε ή έμη άηνκα, αξηζκφο
πνπ πξνηείλεηαη σο επαξθήο γηα έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη απφ λένπο εξεπλεηέο ρσξίο
εκπεηξία ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. (Creswell, 2011)

8.3 Δξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.
Πξνηηκήζεθε απηφο ν ηχπνο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ιφγσ εκπεηξηθήο έλδεηαο, δηφηη
επηηξέπεη ηνλ πιήξε έιεγρν ζηηο λέεο εξεπλήηξηεο, θαζψο ηα πεδία πνπ δηεξεπλψληαη
νξίδνληαη κε ζαθήλεηα εθ πξννηκίνπ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ
αιιειεπίδξαζε

κε

ηνπο/ηηο

ζπλεληεπμηαδφκελνπο/λεο.

ηελ

παξνχζα

έξεπλα

ρξεζηκνπνηήζεθε, ινηπφλ, ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο, πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, κηα
δεκνθηιήο δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία νη εξεπλήηξηεο έθαλαλ
εξσηήζεηο θαη θαηέγξαςαλ ηηο απαληήζεηο απφ έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα θάζε θνξά.
Οη εξεπλήηξηεο ζρεδίαζαλ έλαλ νδεγφ εξσηήζεσλ κε ζηφρν απηέο λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαζνδεγήζνπλ θαη φρη γηα λα επηβάιινπλ ηελ πνξεία ησλ
ζπλεληεχμεσλ. Ο νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο παξαηίζεηαη απηνχζηνο ζην Παξάξηεκα Β ζην
ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Οη εξσηήζεηο ηέζεθαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο/ηηο
ζπλεληεπμηαδφκελνπο/λεο λα κηιήζνπλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο πάλσ ζην ππφ κειέηε
δήηεκα ηεο ελζπλαίζζεζεο. Ζ πξνζνρή ησλ εξεπλεηξηψλ εζηηάζηεθε φρη ηφζν ζην ηη
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έιεγαλ νη παηδαγσγνί, αιιά ζηα λνήκαηα πνπ αλαδχνληαλ πίζσ απφ ηηο ιέμεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ.
Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο δηακνξθψζεθε κε βάζε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ,
ινηπφλ, έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηνχλ νη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ
ηα δηάθνξα εγρεηξίδηα κεζνδνινγίαο ζρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ
εξσηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε θξηηήξην λα είλαη αλνηρηέο
θαη θνληά ζην πιαίζην ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ, ψζηε λα ληψζνπλ νηθεία θαη λα κελ
ππάξρεη πνιχπινθε νξνινγία.
Οη εξεπλήηξηεο γλψξηδαλ ηνπο/ηηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο/λεο ιφγσ ηεο εμάκελεο
πξαθηηθήο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηνπο παηδηθνχο πνπ εξγάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο,
ζεηηθφ ζηνηρείν θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ήηαλ άλεηνη θαη εηιηθξηλείο ζηα ιεγφκελά
ηνπο. Ο παξάγνληαο ηεο νηθεηφηεηαο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηε ζπγθέληξσζε ησλ
δεδνκέλσλ. Οη θπξίσο εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ, αθνξνχζαλ ην πψο εθθξάδνπλ νη
παηδαγσγνί ηελ ελζπλαίζζεζε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα παηδηά, ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο
βνήζεζαλ λα αλαπηχμνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε. Οη εξσηήζεηο ηέζεθαλ κε ηέηνηα ζεηξά,
ψζηε λα μεθηλά ε ζπδήηεζε κε γεληθή πεξηγξαθή γχξσ απφ ηε γλψζε ηνπ φξνπ
«ελζπλαίζζεζε», ζην πψο ηελ αληηιακβάλνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ θαη λα
θηάλεη ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπο κέζα απφ ηα
θαζεκεξηλά βηψκαηά ηνπο.

8.4 Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο εξγάδνληαη ζηνπο δεκφζηνπο παηδηθνχο
ζηαζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε νη εξεπλήηξηεο. Εεηήζεθε
άδεηα απφ ηηο δηεπζχληξηεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. Δπίζεο νη εξεπλήηξηεο ελεκέξσζαλ ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη γηα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, φζνη παηδαγσγνί ελδηαθέξνληαλ λα πάξνπλ κέξνο, ηηο έδηλαλ
ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο. Οη παηδαγσγνί πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα
ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο
ζπλέληεπμεο. Πέληε ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επέιεμαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε
ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, ελψ έλαο επέιεμε λα δηεμαρζεί ε ζπλέληεπμε ζηελ νηθεία ηνπ.
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ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ λσξίο ην πξσί είηε
κεζεκέξη, φπνπ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ είλαη κεησκέλνο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εζπρία
θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ. ηελ αξρή ηεο αηνκηθήο ζπλάληεζεο κε ηηο εξεπλήηξηεο,
νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ελεκεξψλνληαλ πξνθνξηθά γηα ηελ έξεπλα, ηε δηεμαγσγή ηεο
ζπλέληεπμεο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο καγλεηνθψλεζεο θαη απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ
δεδνκέλσλ. Δπίζεο, επηζεκαηλφηαλ ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ην
δηθαίσκά ηνπο λα απνζπξζνχλ απφ ηελ έξεπλα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, θαζψο θαη ε
ηήξεζε απζηεξήο ερεκχζεηαο ζε φ, ηη αθνξά ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα.
Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ απφ δέθα έσο δέθα πέληε ιεπηά. Οη ζπλεληεχμεηο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2017. Ζ θαηαγξαθή ηνπο έγηλε ζε ςεθηαθά αξρεία,
ηα νπνία απνκαγλεηνθσλήζεθαλ απφ ηηο εξεπλήηξηεο θαη ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα
θείκελα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
έξεπλαο ηα αξρεία ήρνπ ζα δηαγξαθνχλ.

8.5 Δξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
Ζ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε απνηειεί κία πνηνηηθή κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ βησκέλσλ
εκπεηξηψλ θαη ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαηαλννχλ
ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αληηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Smith,
2009). ζνλ αθνξά ηε βησκέλε εκπεηξία, ε πξνζέγγηζε απηή αζρνιείηαη κε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο ηεο, απφ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο επηζπκίεο θαη ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ, κέρξη ηα
ζπζηήκαηα πεπνηζήζεψλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά επηδξνχλ ζηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δξάζεηο ηνπο. (Eatough, 2008)
Ζ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε έρεη ηηο ζεσξεηηθέο ηεο ξίδεο ζε ηξία
πεδία απφ ηα νπνία επεξεάδεηαη: ηε θαηλνκελνινγία, ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη
ηελ ηδενγξαθηθή πξνζέγγηζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ζεσξείηαη θαηλνκελνινγηθή,
θαζψο πεξηιακβάλεη ελδειερή δηεξεχλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη
πξνζπάζεηα εκβάζπλζεο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα θάπνην δήηεκα ή γεγνλφο
(Smith, 2003).
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O πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θαηλνκελνινγίαο είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη
κία εκπεηξία γηα ηα άηνκα πνπ ηελ έρνπλ βηψζεη θαη κπνξνχλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ
δηεμνδηθά. πγθεθξηκέλα, ε εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε αζρνιείηαη κε ηε
δηεξεχλεζε ηνπ πψο γίλεηαη αληηιεπηφ έλα θαηλφκελν θαη ν/ε αλαιπηήο/ηξηα εκπιέθεηαη
ζην λα δηεπθνιχλεη θαη λα δηαηππψζεη ην λφεκα απηήο ηεο αληίιεςεο. (Smith, 2009) Ζ
έκθαζε ζε απηφλ ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπνζεηείηαη ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ/ηεο
εξεπλεηή/ηξηαο θαη ηε δπλακηθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ/ηελ
ζπκκεηέρνληα/νπζα. Μάιηζηα, νη Smith θαη Osborne (2003) θαη νη Smith θαη
Eatough(2007) κηινχλ γηα κία δηπιά εξκελεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ αλάιπζε απηή, θαζψο
ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν θαη λα κηιήζεη γηα κία
ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, ελψ ηαπηφρξνλα ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν θαηαλνεί ηνλ θφζκν πνπ πεξηγξάθεη.
Σέινο, ε αλάιπζε απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ ηδενγξαθία, ε νπνία αζρνιείηαη κε
ηελ εμαηνκίθεπζε κε ιεπηνκέξεηεο θαη ζε βάζνο. Ζ ηδενγξαθηθή πξνζέγγηζε έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηε λνκνζεηηθή πνπ επηθξαηεί ζε πιεζψξα ςπρνινγηθψλ εξεπλψλ θαη ε νπνία
ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο θαη πιεζπζκνχο
θαη ζεκειηψλνπλ γεληθέο αξρέο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Smith, 2009). Αληίζεηα,
ζηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε θάζε
μερσξηζηή πεξίπησζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε αλάιπζε μεθηλά κε ηε ιεπηνκεξή αλάγλσζε
θαζεκίαο απφ ηηο αηνκηθέο πεξηπηψζεηο (Smith, 2007). Έηζη, ε πξνζέγγηζε απηή
ηνπνζεηεί ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά θαη ρξνληθά πιαίζηα
θαη εμεηάδεη ηηο αηνκηθέο πεξηπηψζεηο ελδειερψο, πξνηνχ θσηηζηεί ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα
γεληθεπκέλα επξήκαηα ησλ λνκνζεηηθψλ εξεπλψλ.
χκθσλα

κε

ην

παξαπάλσ

ζεσξεηηθφ

πιαίζην

ηεο

εξκελεπηηθήο

θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ εληνπηζκφ παξφκνησλ λνεκάησλ κεηαμχ ησλ ζπλεληεχμεσλ.
Σα λνήκαηα απηά, ηα νπνία αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν «ζέκαηα» νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε
ην πεξηερφκελφ ηνπο, παίξλνληαο έλα γεληθφ ηίηιν πνπ ηα πεξηγξάθεη, ηίηιν ππεξ-ζέκαηνο
(Smith, 2003). Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο ησλ επξεκάησλ ηεο
αλάιπζεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην επφκελν θεθάιαην θαη πεξηιάκβαλε ηηο γεληθέο
θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ, δειαδή ηα ππεξ-ζέκαηα, ηα ππνζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζε θάζε
ππεξ-ζέκα, ππνθαηεγνξίεο, φπνπ ππάξρνπλ, θαη ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο
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ζπλεληεχμεηο, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ην πεξηερφκελν θάζε μερσξηζηήο θαηεγνξίαο.
(Smith, 2007)
Γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πίλαθα, νη εξεπλήηξηεο εμέηαζαλ επαλεηιεκκέλα ηα
δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο, ψζηε λα δηαηεξεζεί θαηά ην
δπλαηφλ ε αθεξαηφηεηα φζσλ είπαλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. ε απηήλ ηελ θπθιηθή
δηαδηθαζία, ν ζηφρνο ζχκθσλα κε ηνπο Smith θαη Eatough (2007) είλαη λα γίλεηαη
μεθάζαξε, θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο αλάιπζεο, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ
ησλ πεξηγξαθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ θαη ησλ εξκελεηψλ ησλ εξεπλεηξηψλ.

8.6 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα

ηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε θαη γεληθφηεξα ζηηο πνηνηηθέο
κεζφδνπο έξεπλαο, ν ζηφρνο, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε
ελδειερήο

κειέηε

ησλ

εκπεηξηψλ

θαη

ησλ

λνεκάησλ

πνπ

απνδίδνπλ

νη

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζε ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα (Smith, 2009). Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηνλ
εηδηθφ θαη ζηελ νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ, ρσξίο λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ
εμαγσγή γεληθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζε επίπεδν πιεζπζκνχ ή δηαηχπσζε ζεσξηψλ,
φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο. Χζηφζν, φπσο ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο έηζη θαη
ζηηο πνηνηηθέο, ππάξρεη ε αλάγθε επηβεβαίσζεο ηεο αιήζεηαο ησλ επξεκάησλ θαη ηεο
νξζφηεηαο ηεο κεζφδνπ, θάηη πνπ ζηηο πνζνηηθέο κειέηεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ
ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο. ηηο πνηνηηθέο κειέηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη
δελ έρεη λφεκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα κε ηελ έλλνηα
πνπ πθίζηαηαη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο, αιιά ρξεηάδεηαη κία άιιε γιψζζα πνπ ζπκβαδίδεη
κε ηελ πνηνηηθή πθή ησλ επξεκάησλ θαη αληηθαζηζηά απηνχο ηνπο φξνπο.
Καηά ζπλέπεηα, νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ άιιε νξνινγία ή παξφκνηα
κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη εθαξκφδνπλ άιινπ είδνπο ειέγρνπο θαη ζηξαηεγηθέο. ε φιε
ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, πξέπεη νη εξεπλεηέο/ηξηεο
λα βεβαησζνχλ γηα ηελ αθξίβεηα ησλ επξεκάησλ θαη ηελ εξκελεία πνπ έδσζαλ. Ζ
επηθχξσζε ησλ επξεκάησλ ζεκαίλεη φηη νη εξεπλεηέο/ηξηεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αθξίβεηα ή
ηελ αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ κέζα απφ ζηξαηεγηθέο φπσο ν έιεγρνο κειψλ ή ε
ηξηγσλνπνίεζε. Αξθεηνί πνηνηηθνί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε απηήλ ηελ ηδέα.
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Οη πνηνηηθνί εξεπλεηέο ζπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε «κεξνιεςία» ζηελ
έξεπλα. Σνλίδνπλ φηη φιε ε έξεπλα είλαη εξκελεπηηθή θαη φηη νη εξεπλεηέο πξέπεη λα είλαη
αλαζηνραζηηθνί, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο ζηελ έξεπλα, κε ην πψο εξκελεχνπλ ηα
επξήκαηα θαη πσο ε πξνζσπηθή θαη πνιηηηθή ηνπο ηζηνξία δηακνξθψλεη ηελ εξκελεία
ηνπο. Δπνκέλσο ε αθξίβεηα ή ε αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ είλαη ππέξηαηεο ζεκαζίαο.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πνηνηηθνχο εξεπλεηέο γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε πνηνηηθψλ αλαθνξψλ θαη είλαη ε ηξηγσλνπνίεζε, ν
έιεγρνο κειψλ θαη ε αμηνιφγεζε. (Creswell, 2011)
Ζ ηξηγσλνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο επηβεβαίσζεο ζηνηρείσλ απφ
δηαθνξεηηθά άηνκα, εηδψλ δεδνκέλσλ ή κεζφδσλ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ απφ
πεξηγξαθέο θαη ζέκαηα. Οη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ θάζε πεγή πιεξνθνξηψλ θαη βξίζθνπλ
ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ αλά ζέκα. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ε κειέηε ζα είλαη αθξηβήο
επεηδή νη πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζε πνιιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ, άηνκα ή δηαδηθαζίεο.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ελζαξξχλνληαη νη εξεπλεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα αλαθνξά πνπ είλαη
αθξηβήο θαη αμηφπηζηε. Ο έιεγρνο κειψλ είλαη κηα δηαδηθαζία, ζηελ νπνία νη εξεπλεηέο
δεηνχλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε λα ειέγμνπλ ηελ αθξίβεηα
ηεο αλαθνξάο. Ο έιεγρνο απηφο πεξηιακβάλεη ην λα πάλε ηα επξήκαηα πίζσ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη λα ηνπο ξσηήζνπλ, γξαπηψο ή κε ζπλέληεπμε, ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα
ηεο

αλαθνξάο

ψζηε

λα επηβεβαησζνχλ

αλ νη

εξκελείεο

είλαη

δίθαηεο

θαη

αληηπξνζσπεπηηθέο.
Οη εξεπλεηέο κπνξνχλ επίζεο λα δεηήζνπλ απφ θάπνην άηνκν έμσ απφ ηελ έξεπλα
λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα πιήξε αλαζθφπεζε ηεο κειέηεο θαη λα αλαθέξεη, γξαπηψο ηα
δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία ηεο έξεπλαο. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο
κηαο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία νη εξεπλεηέο εμαζθαιίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ελφο
αηφκνπ εθηφο κειέηεο, γηα λα θάλεη αλαζθφπεζε δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο έξεπλαο. Ο
αμηνινγεηήο πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαζθφπεζε θαη γξάθεη ή δειψλεη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα
απηή.
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Ζ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο κειέηεο φζν θαη ζην θιείζηκφ ηεο. (Creswell, 2011) ηελ παξνχζα έξεπλα, νη
εξεπλήηξηεο δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηξηγσλνπνίεζε δηφηη είλαη κία ρξνλνβφξα
δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ππήξμε αδπλακία επαιήζεπζεο ησλ επξεκάησλ απφ πιεπξάο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ιφγσ πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ, νπφηε απνξξίθζεθε θαη ν έιεγρνο ησλ
κειψλ. Οη εξεπλήηξηεο επέιεμαλ ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Απεπζχλζεθαλ ινηπφλ, ζηελ
θαζεγήηξηα πνπ επηηεξεί ηελ πηπρηαθή εξγαζία παξέρνληαο ηνλ πίλαθα ζεκάησλ ψζηε λα
επαιεζεπηεί φηη ηα επξήκαηα βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα, φηη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη
ινγηθά θαη ηα ζέκαηα θαηάιιεια.
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9. ΔΤΡΖΜΑΣΑ
Αθνχ αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ έμη ζπλεληεχμεσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο,
ζρεκαηίζηεθαλ ηξία ππεξ-ζέκαηα κε επηκέξνπο ππνζέκαηα θαη ππνθαηεγνξίεο.
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ επξεκάησλ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν
πηλάθσλ.
Τπεξ-ζέκαηα
1. Ζ έλλνηα ηεο
ελζπλαίζζεζεο

Τπνζέκαηα
Οξηζκφο
Μνξθέο εθδήισζεο απφ
ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ
Παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ
Αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο
ελζπλαίζζεζεο

Τπνθαηεγνξίεο
σκαηηθά/θηλήζεηο
Λεθηηθά
Αιιειεπίδξαζε παηδηψλ

2. Ζ ηνπνζέηεζε
ησλ παηδαγσγώλ
ζηελ αλάπηπμε
ηεο
ελζπλαίζζεζεο

Δλζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα
Σξφπνη θαιιηέξγεηαο ηεο
ελζπλαηζζεηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ

Έκθαζε ζην αίηην
Μπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ
άιινπ
Θεκαηηθή ελφηεηα
Οξηνζέηεζε κε θαλφλεο

3. Μέηξα ζηνλ
παηδηθό ζηαζκό
γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο
ελζπλαίζζεζεο

Βειηίσζε ζρέζεο
παηδαγσγψλ- γνλέσλ
Απνπζία ζπλεξγαζίαο

Δπζχλε παηδαγσγψλ
Δπζχλε γνλέσλ

Πίλαθαο 1 : Δσρήμαηα έρεσνας
ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα ππεξ-ζέκαηα, ηα ππνζέκαηα θαη νη
ππνθαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα, κε ηελ παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο
ζπλεληεχμεηο.
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9.1 Ζ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο

ην ππεξ-ζέκα απηφ νη παηδαγσγνί πεξηγξάθνπλ ην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο
φπσο ην θαηαλννχλ θαη ην παξαηεξνχλ λα εθδειψλεηαη ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Μέζα απφ
ηηο πεξηγξαθέο ηνπο δηακνξθψλνληαη ηέζζεξα ππνζέκαηα. Σν πξψην αθνξά ηνλ νξηζκφ
ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο, ελψ ην δεχηεξν ηηο κνξθέο εθδήισζεο απφ
ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ. Δδψ αλαδχνληαη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ζσκαηηθά/θηλήζεηο,
ιεθηηθά θαη αιιειεπίδξαζε παηδηψλ.
ην ηξίην ππνζέκα νη παηδαγσγνί αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ. Σέινο ζην ηέηαξην ππνζέκα
παξνπζηάδεηαη ε αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ
παηδαγσγψλ. ηφρνο ηεο ζπδήηεζεο ζε απηά ηα ηέζζεξα ππνζέκαηα είλαη λα γίλεη
αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη παηδαγσγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα,
νξίδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε. Σν ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηνλ ηξφπν εθδήισζεο ηεο
ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ.
9.1.1 Οξηζκόο
πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πέκπην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν νξηζκφο
ηεο ελζπλαίζζεζεο απνηειεί κία πνιχπινθε δηαδηθαζία, θαζψο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη
δηάθνξνη φξνη απφ ηνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο γνλείο, δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο
πνπ δίλνπλ νη εηδήκνλεο θαη νη εξεπλεηέο. Έηζη, ε πξνζπάζεηα ησλ παηδαγσγψλ λα
νξίζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ φπσο νη ίδηνη ηελ αληηιακβάλνληαη,
θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ νπηηθή ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδαγσγψλ (πέληε άηνκα)
ζπλδένπλ ηνλ φξν κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ νξζή αληαπφθξηζή ηνπ ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα ιέλε:
«Τνλ έρσ αθνύζεη θαη λνκίδσ όηη έρεη λα θάλεη κε ην ηη αηζζάλνληαη ηα παηδηά όηαλ
ζπκπάζρνπλ κε θάπνην γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη κπξνζηά ηνπο, δειαδή θάηη πνπ έρεη λα θάλεη
κε ηα ζπλαηζζήκαηα θπξίσο.» (ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
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«Τη ζεκαίλεη γηα εκάο! Η θαηαλόεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άιινπ,
ην πώο ζπκκεξίδεηαη έλα κηθξό παηδί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θίινπ ηνπ. Απηό είλαη ε
ελζπλαίζζεζε γηα κέλα, λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Τν πώο βηώλεη έλα παηδί ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ θίινπ ηνπ
θαη κέζα από εθείλε αλ έξζεη δειαδή ζηε ζέζε ηνπ λα θαηαλνήζεη πξάγκαηα.» (ζπλέληεπμε
#1, γπλαίθα)
«Τνλ έρσ αθνύζεη. Τν λα θαηαιαβαίλσ ηη ληώζεη ν άιινο θαη λα κπνξώ λα ην
αληηκεησπίζσ αλάινγα κε απηό πνπ αηζζάλεηαη.» (ζπλέληεπμε #6, άλδξαο)
«Τη ζεκαίλεη απηόο ν όξνο. Σεκαίλεη όηη όηαλ έλα παηδάθη αληηκεησπίδεη πξόβιεκα
όζνλ αθνξά θάπνην παηρλίδη, ζπλαίζζεκα, θάπνηα εκπεηξία ηα άιια πξνζπαζνύλ λα ην
θαηαιάβνπλ.» (ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)
«Τνλ όξν ηνλ άθνπζα από εζέλα πξώηε θνξά κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη
από εθεί θαη πέξα ην ηη ζεκαίλεη, ηελ ζεκαζία ηελ γλώξηδα ρσξίο λα έρσ ζην λνπ κνπ ηνλ
όξν «ελζπλαίζζεζε» ην λα κπεη θάπνην παηδί ζε κηα θαηάζηαζε ηνπ άιινπ παηδηνύ,
ζπλαηζζεκαηηθή γηα λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ηη αθξηβώο ζεκαίλεη θαη ην ίδην αθόκε ην
παηδί λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά σο όξνο δελ κνπ ήηαλ
γλσζηόο.» (ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα)
ην ηειεπηαίν απφζπαζκα, ε παηδαγσγφο αλέθεξε ηελ άγλνηα ζην άθνπζκα ηνπ
φξνπ «ελζπλαίζζεζε» αιιά απάληεζε κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηεο.
πκπεξαζκαηηθά, ζηελ παξνχζα έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο νξίδνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε σο ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα
ζπλαηζζαλζνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. (Peck, 2012) Ζ βηβιηνγξαθία
επηβεβαηψλεηαη θαζψο ηα είδε ηεο ελζπλαίζζεζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν κέξε. Σε
γλσζηηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ
θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεηαη. Σε ζπκηθή ε νπνία αθνξά ηελ
πξνδηάζεζε ηνπ παηδηνχ λα αηζζαλζεί ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ. (Λνΐδνπ, 2003)
Χζηφζν, απηή ε γεληθφηεηα ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο δείρλεη φηη δελ δηαζέηνπλ επηζηεκνληθέο
γλψζεηο, αιιά αλαθέξνπλ φζα θξίλνπλ νη ίδηνη ζεκαληηθά θπξίσο κέζα απφ ηελ εκπεηξία
ηνπο.
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9.1.2 Μνξθέο εθδήισζεο από ηελ πιεπξά ησλ παηδηώλ
Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππνζέκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο εθδειψλνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε. Απφ ηελ
αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνθχπηνπλ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ε ελζπλαίζζεζε πνπ
εθθξάδεηαη ζσκαηηθά ή κε θηλήζεηο, ιεθηηθά θαζψο θαη κε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
παηδηψλ.
Α. Σωμαηικά / κινήζεις
Οη παηδαγσγνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηνλίδνπλ φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο
κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζηε δπζρέξεηα ηνπ άιινπ κε ην ζψκα θαη ηηο
θηλήζεηο ηνπο.
«Σπλήζσο είλαη θηλήζεηο θαη ρεηξνλνκίεο, δειαδή ζηε ζπκπάζεηα κπνξεί λα
αγθαιηάζνπλ ην παηδί πνπ θιαίεη, λα ην θηιήζνπλ, λα ην πάξνπλ θνληά ηνπο. Ναη απηό
ζπκβαίλεη θαη ερζέο αο πνύκε έγηλε.» (ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
«Σηελ εκπεηξία κνπ έρσ δεη όηη πνιιά εθθξάδνληαη ζσκαηηθά ή κε κία αγθαιηά ή κε
έλα θηιί ή κε έλα ράδη, αο πνύκε λα ηνπ αθνπκπήζνπλ ην ρέξη…ην ακέζσο επόκελν είλαη ην
ζσκαηηθφ, φπσο ρεηξνλνκίεο.» (ζπλέληεπμε #3, γπλαίθα)
«Τν θαηαιαβαίλεηο κε θάπνηεο θηλήζεηο πνπ ζα θάλεη, κηα αγθαιηά, πεξηζζόηεξν κε
θηλήζεηο παξά κε ιόγηα.» (ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)
Απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδαγσγψλ θαίλεηαη φηη ηα παηδηά θαηαλννχλ ηνλ πφλν
ελφο άιινπ πξνζψπνπ θαη πξνζπαζνχλ κε ηαθηηθέο πνπ ζα ηθαλνπνηνχζαλ ηα ίδηα λα
ζπκπαξαζηαζνχλ θαη λα θξνληίζνπλ ην πξφζσπν πνπ ηνπο έρεη αλάγθε. Οη άλζξσπνη
θάζε ειηθίαο απνθξίλνληαη ελζπλαηζζεηηθά ζηε δπζρέξεηα ηνπ άιινπ κέζσ εθθξάζεσλ
ηνπ ζψκαηνο. (Johansson, 2008) Δλ θαηαθιείδη, ζηελ ππνθαηεγνξία απηή νη παηδαγσγνί
αλαθέξνληαη ζηε ζσκαηηθή θαη θηλεηηθή δξάζε ησλ παηδηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη
αγθαιηέο, θηιηά αιιά θαη ράδηα. Απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο θαίλεηαη φηη απηή ε κνξθή
εθδήισζεο είλαη αξθεηά ζπρλή ζηα πιαίζηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ.
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Β. Λεκηικά
ηελ ππνθαηεγνξία απηή νη παηδαγσγνί θάλνπλ ιφγν γηα ιεθηηθή ελζπλαίζζεζε
κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ζαλ κηα κνξθή παληαρνχ παξνχζα θαη εθθξαδφκελε κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Γχν παηδαγσγνί κηινχλ γηα ην ιεθηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδνληαη ζπρλά
ηα παηδηά, κε έκθαζε ηφζν ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φζν θαη ζηηο θηλήζεηο
ζψκαηνο. Αθνινπζνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα:
«Τν έλα κε ην άιιν από όζν μέξσ ηόζα ρξόληα πνπ δνπιεύσ είλαη νη θηλήζεηο κε
ιόγηα από ην έλα πξνο ην άιιν.» (ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)
«Λεθηηθά θπξίσο. Ούηε ζσκαηηθά πηζηεύσ. Δθηόο θαη αλ ην θάλεη κε πξάμε δειαδή
λα ηνπ δώζεη θάηη ζεκαίλεη όηη ζέιεη λα κνηξαζηεί πξάγκαηα κε άιια παηδηά. Αιιά ζπάληα.
Γελ δίλνπλ θηιηά νύηε αγθαιηά. Σηε δηθή κνπ ηάμε όρη. πνπ έρσ πάεη θηιηά ζα δώζνπλ
κόλν όηαλ ζπκπαζνύλ ηνλ άιινλ, δύν ζπγθεθξηκέλα παηδηά, ζα είλαη επεηδή αγαπηνύληαη,
όρη ζην θνκκάηη ηεο ελζπλαίζζεζεο.» (ζπλέληεπμε #6, άλδξαο)
πλνιηθά, νη παηδαγσγνί ζηελ ππνθαηεγνξία απηή ηνλίδνπλ φηη ηα παηδηά
εθθξάδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ιεθηηθά,
ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ.
(Johansson, 2008) ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ζπλνκήιηθνπο βξίζθνπλ

ηξφπνπο

δηεπζέηεζεο ζε ηπρφλ πξνβιήκαηα. Έηζη απνθηνχλ γλψζεηο γηα ην άκεζν θνηλσληθφ ηνπο
πεξηβάιινλ θαη κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο
θαηάζηαζε κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ άιισλ πξνζψπσλ. (Fleming, 2006) Ζ
βηβιηνγξαθία έξρεηαη λα πξνζζέζεη θαη ηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ σο κνξθή εθδήισζεο
ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηα παηδηά. (Crosser, 2007)
Γ. Αλληλεπίδραζη παιδιών
ε απηήλ ηελ ππνθαηεγνξία απηφ νη παηδαγσγνί θάλνπλ ιφγν γηα ηε
ζπνπδαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ. Οπζηαζηηθά, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο
ησλ παηδηψλ ζην ειεχζεξν παηρλίδη, εληνπίδνληαη νη ηξφπνη πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα παηδηά
ηηο εληάζεηο κεηαμχ ηνπο. Γχν παηδαγσγνί παξαζέηνπλ ηα εμήο:
«Μέζα από ην παηρλίδη θαη κέζα από ηελ παξέα πνπ θάλνπλ ηα παηδηά κεηαμύ
ηνπο.» (ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα)
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«Σηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο, πνιιέο θνξέο όηαλ θάπνην παηδί αο πνύκε πξνθαιεί
ηαξαρή ζε θάπνην άιιν ή αο πνύκε αλ έρεη ραιάζεη θάπνηνο έλα παηρλίδη θάπνηνπ άιινπ
παηδηνύ, κηα θαηαζθεπή θαη ην παξαθνινπζεί θάπνην παηδί, έρσ δεη όηη πξνζπαζνύλ λα
επηβάιινπλ θαη ην δίθαην, δειαδή παίξλνπλ ην κέξνο ζε απηό πνπ βιέπνπλ, πξνζπαζνύλ λα
απνδώζνπλ δηθαηνζύλε θαη πνιιέο θνξέο ζηνλ ιππεκέλν θαη ζηνλ ζηελνρσξεκέλν κπνξεί
λα ζπκπαξαζηαζνύλ αιιά ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην, δειαδή αο πνύκε νη πνιύ δσεξνί
κπνξεί λα ππνζηεξίδνπλ θαη απηόλ πνπ θάλεη ηελ δεκηά. Έρεη ζπκβεί! Τν έρνπλ θάλεη θαη νη
ίδηνη θαη ραίξνληαη κε απηό πνπ βιέπνπλ θαη ην επαηλνύλ.» (ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
Σα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή ζπλνκηινχλ, εθθξάδνληαη, καιψλνπλ, παίδνπλ θαη
έηζη ηνλίδεηαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. πσο αλαθέξεη ν Jean
Piaget, νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κέζα ζην πνιηηηζκηθφ ηνπο πιαίζην
ηνπο βνεζάεη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα
αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά ηεο δηθήο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο κε απηή ησλ
άιισλ. (Fleming, 2006)
9.1.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηώλ
ε απηφ ην ππνζέκα παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ. ινη νη παηδαγσγνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο
κηινχλ ηφζν γηα βηνινγηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ε ειηθία, ε λνεηηθή αλάπηπμε θαη ε
εγσθεληξηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη γηα πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ε
νηθνγέλεηα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα δχν παηδαγσγνί ζεσξνχλ ηνλ
παξάγνληα ηεο ειηθίαο θαζνξηζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο δηφηη
εθθξάδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παηδηθή ειηθία ζε αληίζεζε κε ηελ ψξηκε. Ζ κηθξή ειηθία
επεξεάδεη αξλεηηθά ην βαζκφ ηεο ελζπλαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ δηφηη ππάξρεη
αλσξηκφηεηα. (Λνΐδνπ, 2003)
«Γηαηί είλαη θαη κηθξή ειηθία, είλαη βαζηθόο παξάγνληαο. ρη ζπλήζσο ηα παηδηά
κεηαμύ ηνπο καιώλνπλ θαη δηεθδηθνύλ ηα παηρλίδηα, ην έλα κε ην άιιν. Γελ εκθαλίδεηαη
ηόζν εύθνια ε ελζπλαίζζεζε.» (ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)
«Αλαιόγσο ηη ειηθία είλαη. Πηζηεύσ όηη από ηα ηξία θαη πάλσ απηό ππάξρεη ζηελ
ηάμε πνπ είκαη ηώξα, ππάξρεη ελζπλαίζζεζε, δειαδή ηα πεξηζζόηεξα παηδηά ιέλε ηη
αηζζάλνληαη θαη λα κελ ην πνύλε ην θαηαιαβαίλεη θάπνην παηδί.» (ζπλέληεπμε #6, άλδξαο)
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Γχν παηδαγσγνί πηζηεχνπλ φηη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία θπξηαξρεί ην εγψ έληνλα.
Ο Freud ηφληδε φηη ην «εγψ», ην νξζνινγηζηηθφ κέξνο ηεο ςπρήο αλαπηχζζεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ηελ πξσηφγνλε ηαπηφηεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο
απφιαπζεο. (Fleming, 2006) Δπηπιένλ παξαζέηνπλ ηελ άπνςε φηη ε εγσθεληξηθφηεηα
είλαη παξνχζα ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. (Fleming, 2006) Δπηπξφζζεηα ε κίκεζε
πξνηχπσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ κηα
νπηηθή, δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθή ηνπο.
«Πηζηεύσ όηη ζηνλ παηδηθό ζηαζκό ηα παηδηά επεηδή βξίζθνληαη ζε κηα ειηθία ζηελ
νπνία αθόκε επηθξαηεί ην εγώ έληνλα, δύζθνια κπνξνύλ λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα
θαηαιάβνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ.» (ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα)
«Σηελ ειηθία απηή ηα παηδηά είλαη εγσθεληξηθά, κηκνύληαη θαη αληηδξνύλ. Τξία
πξάγκαηα θαη ε αληίδξαζε, έξρεηαη λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο … Απηό ην θνκκάηη
ζα ιεηηνπξγνύζε πνιύ θαιύηεξα ζε παηδηά πέληε κε έμη εηώλ, ηώξα ζε όηη αθνξά ηα
κηθξόηεξα είλαη ην θνκκάηη ηεο αλσξηκόηεηαο. Από ην ιίγν θαηξό πνπ είκαη εδώ, ζηα
κεγάια έλα πνιύ κηθξό θνκκάηη ζπκκεξίδεηαη ιίγν αλ ην βάιεηο ζηελ δηαδηθαζία λα ζθεθηεί
«ζα ζνπ άξεζε λα ζνπ θάλνπλ θαη ζέλα απηό πνπ έθαλεο;» δελ κπνξνύλ αθόκα λα
θαηαιάβνπλ, λα έξζνπλ ζηε ζέζε ηνπ θίινπ ηνπο ίζσο ιόγσ αλσξηκόηεηαο. Γλσξίδνληαο ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ειηθίαο, ηνλ έληνλν κηκεηηζκό, αληίδξαζε θαη εγσθεληξηζκό
κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηε ζέζε ηνπο» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
ην παξαπάλσ απφζπαζκα παξνπζηάδεηαη ν παξάγνληαο ηεο σξηκφηεηαο.
Χξίκαλζε ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία είλαη ε θπζηθή αλάπηπμε, εηδηθά ηνπ κπτθνχ θαη
ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. (Fleming, 2006) Ζ παηδαγσγφο πηζηεχεη φηη ιφγσ
αλσξηκφηεηαο ηα κηθξά παηδηά δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε ελζπλαηζζεηηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη παηδαγσγνί αλαθέξνπλ φηη θάπνηα παηδηά ζέινπλ ην ρξφλν ηνπο γηα λα
θαηαθηήζνπλ ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα θαη ζίγνπξα ν ξπζκφο λνεηηθήο αλάπηπμεο
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ηελ αληηιακβάλνληαη. Ο δηαθνξεηηθφο ξπζκφο λνεηηθήο
αλάπηπμεο θαζψο θαη ε εγσθεληξηθφηεηα ηνπ παηδηνχ δελ ηνπ επηηξέπνπλ πάληνηε λα
δηαρσξίζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ αηφκνπ απφ ηε δηθή ηνπ θαη λα κπεη
ζηε ζέζε ηνπ. (Λνΐδνπ, 2003)
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«Άιια είλαη απαζή αο πνύκε, έρεη λα θάλεη κε ην πόζν είλαη αλεπηπγκέλα λνεηηθά,
δειαδή, θάπνηα παηδάθηα έρνπλ πεξηζζόηεξε ζθέςε πάλσ ζε απηό θαη θξίζε, θάπνηα άιια
όρη.» (ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
«Γειαδή είλαη θαη ζην παηδί θαη ζην πόζν γλσξίδεη θάπνηα πξάγκαηα.»
(ζπλέληεπμε #3, γπλαίθα)
«Κάπνηα παηδηά ίζσο λα κε ην ρξεηαζηνύλ ηόζν έληνλα, θάπνηνη ζέινπλ ρξόλν γηα
λα ην θαηαθηήζνπλ. Πξέπεη λα δώζνπκε ρξόλν ζηα παηδηά.» (ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα)
Απφ ηα απνζπάζκαηα αλαδχεηαη έλαο παηδαγσγηθφο ζηφρνο, ε αλάγθε λνεηηθήο
θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ψζηε λα κεγαιψζνπλ παηδηά κε αιηξνπηζηηθή δξάζε.
(Lickona, 2010)
Οη παηδαγσγνί αλαθέξνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νηθνγέλεηα θαη ε
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ επεξεάδνπλ ηηο κνξθέο εθδήισζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Γηαηππψλνληαη δηάθνξεο απφςεηο:
Μία παηδαγσγφο ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά πεξηβάιινληαη απφ πνιιά πξφηππα θαη
έλα απφ απηά είλαη ε νηθνγέλεηα. Απηά ηα πξφηππα θαινχληαη πξνο κίκεζε, γηα απηφ ην
ιφγν είλαη ζεκαληηθφ νη γνλείο λα πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ηνλ ζσζηφ ηξφπν
δηαρείξηζεο κηαο θαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςεη. (Mcleod, 2011)
«Ίζσο θαη νη γνλείο ηνλ έρνπλ ρεηξηζηεί έηζη θαη ηνπο έρνπλ κηιήζεη, κελ ην θάλεηο
γηαηί όηαλ ην θάλεηο πνλάεη ή όηαλ ζε ρηππάεη κελ ην θάλεηο γηαηί ζα πνλέζεη.» (ζπλέληεπμε
#3, γπλαίθα)
Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα δηαθαίλεηαη ε άπνςε φηη ε νηθνγέλεηα
δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ηφζν ζηελ ελζπλαηζζεηηθή φζν θαη ζηελ εζηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ δηφηη πξνζθέξεη ηηο πξψηκεο εκπεηξίεο νη νπνίεο βαζκηαία δηακνξθψλνπλ ηε
πξνζσπηθφηεηα ησλ παηδηψλ. Έπεηηα, αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε
κε ην επάγγεικα. ε απηφ ην ππνζέκα δχν παηδαγσγνί πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν επεξεάδεη ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ
ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο. Αλαθέξνπλ ηα εμήο:
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«Από ηελ νηθνγέλεηα πηζηεύσ είλαη θπξίσο θαη κέρξη ην Γεκνηηθό, εθεί πνπ νη
δάζθαινη έρνπλ κεγαιύηεξε επηξξνή επάλσ καο θαη θπξίσο γηαηί έρεηο έλα δάζθαιν κέζα
ζηελ ηάμε, ζαξάληα ηνηο εθαηό πηζηεύσ είλαη ην ζρνιείν θαη εμήληα ηνηο εθαηό είλαη ε
νηθνγέλεηα.» (ζπλέληεπμε #6, άλδξαο)
«Καη από κηθξή νη αξρέο θαη όια απηά πνπ ζπδεηάλε νη γνλείο παίδνπλε ξόιν, ζε
βνεζάλε εζέλα αξρηθά, ζνπ δίλνπλ ηηο θαηεπζύλζεηο. Μεηά είλαη ε εθπαίδεπζε πηζηεύσ,
δειαδή ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα. Δίλαη νη αξρέο πνπ έρεηο πάξεη από ηελ νηθνγέλεηα
πξώηα, κεηά πάεη ε εθπαίδεπζε θαη θπξίσο απηά πνπ ζνπ ιέλε ζηε ζρνιή.» (ζπλέληεπμε #3,
γπλαίθα)
πλνςίδνληαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαθαίλεηαη φηη νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά είλαη ε ειηθία, ε αλσξηκφηεηα
θαη ε εγσθεληξηθφηεηα. Παξάκεηξνη ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη έιεγρνο, άξα δελ ππάξρεη
θαη επζχλε απφ ηελ κεξηά ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδαγσγψλ. Οη παηδαγσγνί θαηαλννχλ
ηνλ δηαθνξεηηθφ ξπζκφ λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ηφζν νη
γνλείο φζν θαη νη ίδηνη ζεβφκελνη απηφλ, σο πξφηππα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ
αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο, ψζηε λα κεηαιακπαδεχζνπλ εζηθέο αμίεο πνπ ζα ηνπο
ρξεζηκεχζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην επ δελ
ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο. (Λνΐδνπ, 2003) Ζ βηβιηνγξαθία έξρεηαη λα πξνζζέζεη ηνλ
παξάγνληα ηνπ θχινπ. Ο Piaget, ν Kohlberg θαη ν Freud ππνζηήξημαλ φηη αλαπηχζζεηαη
δηαθνξεηηθά ζηα αγφξηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Σα θνξίηζηα κηκνχληαη ηηο κεηέξεο
ηνπο ελψ ηα αγφξηα δελ κηκνχληαη ηνλ γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ. (Fleming, 2006)
9.1.4 Αδπλακία θαηαλόεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο

Οη εξεπλήηξηεο θαηά ηε ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο γηα ηνπο ηξφπνπο
αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ εληφπηζαλ θάπνηα αδπλακία αληαπφθξηζεο
ησλ παηδαγσγψλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ηνπο.
Μία ζπλεληεπμηαδφκελε δελ γλψξηδε ηνλ φξν «ελζπλαίζζεζε» θαη απηφ
ηνλίζηεθε απφ ην αθαηάιιειν παξάδεηγκα πνπ παξέζεζε. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε:
« Τνλ όξν ηνλ άθνπζα από εζέλα πξώηε θνξά κε ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη
από εθεί θαη πέξα ην ηη ζεκαίλεη, ηελ ζεκαζία ηελ γλώξηδα ρσξίο λα έρσ ζην λνπ κνπ ηνλ
όξν ελζπλαίζζεζε… Πηζηεύσ όηη είλαη θάηη ειάρηζηα έκθπην ζε πνιιά παηδηά ή ζε ιηγόηεξα
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ζε κεγάιν αξηζκό, νξηζκέλα παξαδείγκαηα, ηα παηδηά όηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε έλα
νκαδηθό παηρλίδη θαη ιέκε ζε θάπνην παηδί πεο κνπ εζύ, ηα πεξηζζόηεξα κπνξνύλ λα
θαηαλνήζνπλ όηη ζα πεξηκέλνπλ θαη ζα έρνπλ ππνκνλή όηη ζα έξζεη ε ζεηξά ηνπο λα θάλνπλ
θάπνηα παηρλίδηα. Κάπνηα παηδηά έρνπλ έληνλν ζπκό, αληηδξνύλ κε θιάκα θαη αλ δελ γίλεη
ην δηθό ηνπο, κπεξδεύνληαη, ν ζπλαηζζεκαηηθόο θόζκνο είλαη θάπσο κπεξδεκέλνο θαη πάληα
ηνπ δίλνπκε ηε δπλαηόηεηα λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα θάλεη πξώην κηα άζθεζε»
(ζπλέληεπμε #2,γπλαίθα)
Απφ ηηο απαληήζεηο ηεο ζπκκεηέρνπζαο θαζψο θαη απφ ην άζηνρν παξάδεηγκά
ηεο, θαίλεηαη ε κεησκέλε γλψζε γηα ην ππφ κειέηε θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ φηαλ δελ
θαηαλννχλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία παίδνπλ ζε έλα παηρλίδη, θαη ηνλίδεηαη έηζη ε αλάγθε
ηεο πεηζαξρίαο θαη φρη ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Μία ζπλεληεπμηαδφκελε παξφιν πνπ ηεο έγηλε μεθάζαξε εξψηεζε γηα ην πψο
αληηιακβάλνληαη νη παηδαγσγνί ηελ ελζπλαίζζεζε ζηα παηδηά, εθείλε απάληεζε γηα ην
πψο ηελ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά. Αθνινπζεί ην απφζπαζκα ηεο ζπλέληεπμεο:
«Σπλήζσο ιίγν δύζθνιν ην θαηλόκελν απηό γηα λα ην θαηαιάβεη αο πνύκε ην
παηδάθη. Μπνξεί λα ην θαηαιάβεη εθείλε ηε ζηηγκή θαη ηελ άιιε κέξα λα ην μαλά θάλεη ην
ίδην, εκείο πάιη ηελ ίδηα ζέζε ζα πάξνπκε» (ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)
Μία αθφκε ζπκκεηέρνπζα δελ απάληεζε ζε κία εξψηεζε, ζεσξψληαο φηη ήδε έρεη
απαληεζεί παξφιν πνπ νη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ λα δηεξεπλήζνπλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο
ελζπλαίζζεζεο. Ίζσο λα ζπλέβε ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ επάλσ ζην ζέκα. πγθεθξηκέλα
δήισζε:
«Απηό λνκίδσ ην απάληεζα κε ηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε» (ζπλέληεπμε #3,
γπλαίθα)
Πνιινί παηδαγσγνί ιφγσ απνπζίαο γλψζεσλ επάλσ ζην θαηλφκελν ηεο
ελζπλαίζζεζεο δελ ρεηξίδνληαη ζσζηά ηηο θαηαζηάζεηο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, έηζη δελ
επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη δίλνπλ έκκεζα ην κήλπκα φηη ν/ε παηδαγσγφο
δελ θαηαλνεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. (Johansson,2008)
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«Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη θαη επηζεηηθά, δειαδή αλ
παξαθνινπζήζνπλ κηα ζθελή ζηελ νπνία ην έλα αδηθεί ή ρηππήζεη γηα θάπνην ιόγν, αλ
ζπκβεί θάηη αξλεηηθό κπνξεί λα πξνζπαζήζνπλ λα ηηκσξήζνπλ απηόλ πνπ ην έθαλε, δειαδή
λα ζπξώμνπλ, λα ρηππήζνπλ, παίξλνπλ έλαλ άιιν ξόιν ηύπνπ ηνπ αζηπλνκηθνύ πνπ
επηβάιιεη ηελ ηάμε. Σπκβαίλνπλ θαη ηα δύν. Άιια είλαη απαζή αο πνύκε, έρεη λα θάλεη κε ην
πόζν είλαη αλεπηπγκέλα λνεηηθά, δειαδή θάπνηα παηδάθηα έρνπλ πεξηζζόηεξε ζθέςε πάλσ
ζε απηό θαη θξίζε, θάπνηα άιια όρη.»(ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
«Δίλαη ην θιάκα, ν ζπκόο. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη βίαην απέλαληη ζηα παηδηά
θαη λα θηάζεη ζην ζεκείν λα ρηππήζεη θάπνην. Σην λα θιεηζηεί ζηνλ εαπηό ηνπ θαη λα κε
ζπκκεηέρεη, έηζη πηζηεύσ.» (ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα)
Οη παηδαγσγνί ζηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ηνλίδνπλ φηη ηα παηδηά κπνξεί λα
ηηκσξήζνπλ ηνλ ζχηε ζε κηα θαηάζηαζε σο έλδεημε ελζπλαίζζεζεο. Απηφ έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηε βηβιηνγξαθία θαζψο ε ελζπλαίζζεζε ζπλδέεηαη κε ζεηηθέο θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο. (Λνΐδνπ, 2003)
Έλαο ζπκκεηέρνληαο αλαθέξεη ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ επί ηνπ
παξφληνο ζέκαηνο, απνδίδνληαο ηηο επζχλεο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δίρσο
λα εθθξάδεη ηελ αλάγθε εχξεζεο ηξφπσλ ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα θελά ζηηο παηδαγσγηθέο
ηνπο γλψζεηο. Αθνινπζεί ην απφζπαζκα:
«Γελ γλσξίδσ πνιιά γηα ηελ ελζπλαίζζεζε γηα λα πξνζζέζσ θάηη. Κπξίσο απιά
δελ ππάξρεη απηό. Σηελ Διιάδα ζηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο δελ ππάξρεη ελζπλαίζζεζε, νύηε
λα εθπαηδεύνληαη ηα παηδηά πάλσ ζηελ ελζπλαίζζεζε.» (ζπλέληεπμε #6, άλδξαο)
Φαίλεηαη, φηη θάπνηνη παηδαγσγνί επηιέγνπλ είηε λα απνζπξζνχλ είηε λα
αληηκεησπίζνπλ επηδεξκηθά ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, παξά λα πξνζπαζήζνπλ λα
θαιχςνπλ ηα θελά ζηηο γλψζεηο, ψζηε λα παξεκβαίλνπλ απνηειεζκαηηθά. Γηαηππψλεηαη ε
άπνςε φηη ην κνλαδηθφ φπιν πνπ δηαζέηνπλ νη παηδαγσγνί είλαη ε εκπεηξία ηνπο, ε νπνία
δελ αξθεί γηα νινθιεξσκέλεο θαη επηηπρεκέλεο παξεκβάζεηο κε καθξνπξφζεζκα
απνηειέζκαηα. Ζ θνηλή αληίιεςε πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ππάξρεη αλάγθε γηα
εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ παηδαγσγψλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
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9.2 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παηδαγσγώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο
ε απηφ ην ππεξ-ζέκα, αλαθέξεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ παηδαγσγψλ ζην ππφ
κειέηε θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο. πγθεθξηκέλα ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ησλ
παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ θαη εθθξάδνπλ
ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα παηδηά. Δπίζεο πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ελζπλαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ.
Γηακνξθψζεθαλ δχν ππνζέκαηα. Σν πξψην αθνξά ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα
ησλ παηδαγσγψλ. Σν δεχηεξν παξνπζηάδεη ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ηεο ελζπλαηζζεηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο: ε έκθαζε ζην αίηην, ε
παξαθίλεζε ησλ παηδηψλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ε ρξήζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ θαη ε νξηνζέηεζε κε θαλφλεο.
ηφρνο ηνπ ππεξ-ζέκαηνο απηνχ είλαη ε αλαδήηεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο
εθθξάδνπλ νη παηδαγσγνί ηελ ελζπλαίζζεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα ζηα παηδηά.
9.2.1 Δλζπλαηζζεηηθή ηθαλόηεηα

Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππνζέκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ
γηα ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο έθθξαζήο ηεο απέλαληη ζηα
παηδηά. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη/λεο ηνλίδνπλ φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ νη παηδαγσγνί ζηα παηδηά ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο. Γχν παηδαγσγνί αλαθέξνπλ:
«Τν θαηαιαβαίλσ όηη έλα παηδάθη κπνξεί λα πάξεη έλα παηρλίδη από έλα άιιν θαη
ακέζσο λα ζηελαρσξεζεί, λα ζπκβεί θάηη ζηε ςπρνινγία ηνπ, ή λα ην θάλεη επίηεδεο απηό, ή
λα κε ην αθήζεη λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα ην ιεγόκελν παξακύζη, δξακαηνπνίεζε. Τν
δσ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ηόζα ρξόληα θαη έηζη ην θαηαιαβαίλσ, ζαλ λα είκαη κέζα ζηε
ςπρνινγία ηνπο. Πξνζπαζώ λα κπσ ζηε ζέζε ηνπο.» (ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)
Μηιψληαο απφ ηελ εκπεηξία ηεο, ε παηδαγσγφο γλσξίδεη πψο λα δηαρεηξηζηεί ηα
παηδηά ζεβφκελε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. ηαλ ηα παηδηά έρνπλ κία ζρέζε αγάπεο,
εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κε ηνπο παηδαγσγνχο αξρίδνπλ λα ειεπζεξψλνπλ ηα
πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα δίρσο θφβν θαη δηζηαγκφ. Έηζη, ηα παηδηά αηζζάλνληαη
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αζθαιή θαη δελ εζηηάδνπλ κφλν ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ο/Ζ παηδαγσγφο παξαηεξψληαο ηα
παηδηά θαη πξνζθέξνληαο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πεηπραίλεη ηνλ παηδαγσγηθφ ηνπ/ηεο
ζθνπφ, δειαδή λα δείμεη φηη είλαη δίπια ηνπο θαη ηα θαηαλνεί. (Vorkapic, 2013)
Μία παηδαγσγφο κέζα απφ πεξηζηαηηθά ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ αλαθέξεη φηη ιφγσ
κεηξφηεηαο είλαη εχθνιε ε θαηαλφεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ,
ζπγθεθξηκέλα δειψλεη:
«Δίλαη πνιύ έληνλε γηαηί θαη σο κακά ηα βιέπσ πνιύ δηαθνξεηηθά, κπνξώ αο
πνύκε λα δηαβάζσ θαη ρσξίο λα δσ ζηα κάηηα ηνπο ηη ζπκβαίλεη, κπνξώ λα θαηαιάβσ αλ
είλαη άξξσζηα. Δίλαη πην εύθνιν από κέλα πξνο ηα παηδηά» (ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
Πέξα απφ ηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ν γνλετθφο ξφινο θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ
ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ/ηεο παηδαγσγνχ, δηφηη φηαλ παξαηεξήζεη έλα παηδί πνπ
βηψλεη κηα θαηάζηαζε παξφκνηα κε κία παξειζνληηθή ηνπ παηδηνχ ηνπ/ηεο, ζα
παξνπζηάζεη ην ίδην ζπλαίζζεκα. (θήθα, 2014) Ζ βηβιηνγξαθία ηνλίδεη φηη πξνυπφζεζε
γηα ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδαγσγψλ απνηειεί ε ελεξγεηηθή αθξφαζε. Οη
παηδαγσγνί πξέπεη λα αθνχλ πξνζεθηηθά ηα παηδηά θαη λα κελ εμάγνπλ βηαζηηθά
ζπκπεξάζκαηα. (Johansson, 2008)
9.2.2 Σξόπνη θαιιηέξγεηαο ηεο ελζπλαηζζεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ

ε απηφ ην ππνζέκα, νη παηδαγσγνί πξνηείλνπλ ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ηεο
ελζπλαηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο: ε
έκθαζε ζην αίηην, ε παξαθίλεζε ησλ παηδηψλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ε ρξήζε
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ θαη ε νξηνζέηεζε
κε θαλφλεο.
Α. Έμθαζη ζηο αίηιο
ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία κία παηδαγσγφο επηζεκαίλεη φηη γηα θάζε ζπκβάλ ζηνλ
παηδηθφ ζηαζκφ πξέπεη λα γίλεηαη ζπδήηεζε θαη λα δίλεηαη έκθαζε ζην αίηην, ηξφπνο
δηεπζέηεζεο πνπ ζπκθσλεί κε ηνπο εηδήκνλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Kohlberg. Με ηελ
ρξήζε ησλ εζηθψλ δηιεκκάησλ ν Kohlberg δελ εζηίαδε ζηελ απάληεζε ησλ παηδηψλ γηα
ην αλ θάπνηεο πξάμεηο ήηαλ νξζέο ή ιαλζαζκέλεο αιιά ζηελ αηηηνινγία, ζην πσο έθηαλαλ
ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα. (Fleming, 2006)
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«Πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά όηη αλ δελ πξνβνύλ ζε θάπνηεο ελέξγεηεο δελ ζα
ληώζνπλ πόλν. Να δώζνπκε έκθαζε ζην αίηην.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
Β. Μπαίνω ζηη θέζη ηοσ άλλοσ
Παξαβαηηθή είλαη εθείλε ε ζπκπεξηθνξά ε νπνία δελ αθνινπζεί ηνπο γεληθνχο
θαλφλεο θαη δεκηνπξγεί εληάζεηο κέζα ζηνλ πξνζρνιηθφ ρψξν. Δίλαη απαξαίηεηε ε
παξνρή βνήζεηαο ζηα παηδηά ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην ιφγν πίζσ απφ ηνπο θαλφλεο, θαη
λα ηνπο εθαξκφζνπλ κε πιήξε γλψζε θαη ζεβαζκφ. (Wilson, 2008) Μία παηδαγσγφο
έθαλε αλαθνξά ζε κία κέζνδν ζσζηήο αληαπφθξηζεο ησλ παηδηψλ ζε έλα πξφβιεκα ελφο
αηφκνπ, κηιψληαο γηα ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ηελ εθαξκφδεη ε ίδηα ζηα παηδηά. Αθνινπζεί
ην απφζπαζκα ηεο ζπλέληεπμεο:
«Μπαίλνπκε ιηγάθη ζην θνκκάηη ηνπ «δελ ζέισ λα κνπ θάλνπλ θάηη πνπ δελ ζα
έθαλα θαη εγώ ζηνπο άιινπο» δειαδή, ηη ελλνώ, ην θνκκάηη ηεο ελζπλαίζζεζεο εκείο ζην
λεπηαγσγείν ην δνπιεύνπκε κέζα από ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, «Γηαηί ην
έθαλεο απηό; Θα ζνπ άξεζε λα ζνπ ην έθαλαλ θαη ζέλα;» λα κπεη δειαδή ην παηδί ζηε ζέζε
ηνπ άιινπ… Δκείο πάλησο ην δνπιεύνπκε πνιύ εθεί γηαηί ζεθώλνληαλ έλα παηδί, ρηππνύζε,
έζπξσρλε ή έπαηξλε έλα παηρλίδη,- ζα ζνπ άξεζε θαη ζέλα λα ζνπ θάλσ ην ίδην; Έια θαη ζπ
ιίγν ζηε ζέζε ηνπ θίινπ ζνπ; Πώο ληώζεηο; Καη πάληα κπαίλεηο ζηε δηαδηθαζία λα
ξσηήζεηο έλα κηθξό παηδί, όρη λα ξσηήζεηο, λα δώζεηο κάιινλ ηελ επηβεβαίσζε ζην
αδηθεκέλν παηδί από ηε πιεπξά ζνπ όηη -Ναη θαηαιαβαίλσ όηη απηό πνπ ζνπ έθαλαλ είλαη
πνιύ άδηθν-. Έηζη ιίγν ηνλώλεηαη ε ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε… Μέζα όκσο από ην ειεύζεξν
παηρλίδη ζηα κεγάια αλ θαηέβεηο ζην επίπεδό ηνπ θαη ηνπ πεηο «ζα ζνπ άξεζε λα ζνπ θάλνπλ
απηό πνπ έθαλεο εζύ; -ρη». Η απάληεζε έξρεηαη αβίαζηα, ρσξίο λα ηελ θαηαιαβαίλεη
νπζηαζηηθά. Με ηα ιόγηα δπζθνιεύνληαη λα θαηαιάβνπλ ελώ κε ην παξάδεηγκα «Θα ζνπ
άξεζε λα ζνπ αξπάμνπλ ην παηρλίδη; Σην πήξα! Πώο ληώζεηο; -Τν ζέισ πίζσ –Δζύ γηαηί ην
θάλεηο απηό ζην άιιν παηδί; πσο ληώζεηο εζύ, ην ίδην ληώζεη θαη εθείλν (ζπλέληεπμε #1,
γπλαίθα)
Ζ παηδαγσγφο αληηκεησπίδεη απεπζείαο έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ζα πξνθχςεη ζηνλ
παηδηθφ ζηαζκφ. Πξνζπαζεί λα θάλεη θαλεξέο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζχηε
ζην άιιν πξφζσπν. Σαπηφρξνλα δείρλεη ζην ζχκα φηη θαηαλφεζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ
θαηάζηαζε θαη ηνπ ζπκπαξαζηέθεηαη. (Pratte, 2007)
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Σν παηδί κέζα απφ ηα δηθά ηνπ ζθάικαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξέκβαζε
ηνπ/ηεο παηδαγσγνχ, είλαη ηθαλφ λα βειηηψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην άιιν πξφζσπν
θαη λα θαηαιάβεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο. Οη
ζπλεληεπμηαδφκελνη κηινχλ κε παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληνχλ θαζεκεξηλά ζην ρψξν,
ζπγθεθξηκέλα:
«Τν εληζρύεηο θαη ηνπ ιεο κε ην θάλεηο πόλεζε, ζα ζνπ άξεζε θαη εζέλα λα ζην
έθαλαλ, θαη εζύ ζα πνλνύζεο, ή όηη ηώξα ρηύπεζε έηζη όπσο ηνλ έζπξσμεο… Με ζπδήηεζε,
λα κε ην αθήζεηο λα πεξάζεη. Να ην θέξεηο θνληά ζνπ ην παηδί, λα ηνπ ην θνπβεληηάζεηο θαη
ηαπηόρξνλα λα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη όηη απηό πνπ έθαλε πξάγκαηη, ην ρηύπεζε θαη πόλεζε,
ηνπ είπε απηό θαη ιππήζεθε. Να αληηιεθζεί όηη απηό πνπ ηνπ είπε δελ ήηαλ ζσζηό δηόηη ηνπ
πξνθάιεζε ηε ιύπε.» (ζπλέληεπμε #3, γπλαίθα)
«Η βία δελ είλαη ιύζε θαη κέζα από ηα παξακύζηα γηα παξάδεηγκα «Τα ρέξηα δελ
είλαη γηα λα δέξλνπκε», ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη ππάξρεη ελαιιαθηηθή. Αλ ξσηήζεηο ηα παηδηά
γηαηί είλαη ηα ρέξηα ζα ζνπ πνπλ γηα λα ηξώκε, λα γξάθνπκε, λα δσγξαθίδνπκε θαη λα
παίδνπκε. Αλ ηνπο πνύκε «Ναη, όκσο ηα ρξεζηκνπνηείο ιάζνο γηαηί ζε είδα πνπ ρηύπεζεο ην
παηδί» κε επαλαιακβαλόκελεο εξσηήζεηο ζηνρεύεηο απηό πνπ ζέιεηο λα θαπηεξηάζεηο.»
(ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
«Κπξίσο ην θάλσ ζηελ πεξίπησζε πνπ αξπάδνπλ ηα παηρλίδηα ηνπο ή πνπ ρηππάεη
ην έλα ην άιιν, δειαδή όηαλ ην άιιν αξπάδεη ηνπ ιέσ δώζηα πίζσ θαη ην πάκε από ηελ
αξρή, δήηα ην επγεληθά, κόιηο ην δώζεη ιέκε επραξηζηώ, παξαθαιώ. ηαλ ρηππάεη έλα παηδί
ην άιιν, ηνπ ιέσ όηη δελ είλαη ζσζηό, ζε θακία πεξίπησζε δελ ην βάδεηο ηηκσξία ή θάηη
ηέηνην, δελ ζα ην θαηαιάβεη εθείλε ηε ζηηγκή. Αλ ην μαλαθάλεη κπνξεί κεηά λα ππάξρνπλ
θπξώζεηο.» (ζπλέληεπμε #6, άλδξαο)
«Μπαίλσ ζηε κέζε, αλάκεζα ζηα παηδηά, ηνπο δίλσ λα θαηαιάβνπλ όηη απηό πνπ
θάλνπλ δελ είλαη ζσζηό, πσο ζα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, λα παίμνπλ νκαδηθά, λα
θάλνπλ θίινπο, λα κνηξάδνληαη ηα παηρλίδηα κεηαμύ ηνπο, γηα λα αλαπηύζζεηαη ην
ζπλαίζζεκα ηεο θηιίαο θαη ηεο αγάπεο... Σπλήζσο ιίγν δύζθνιν ην θαηλόκελν απηό γηα λα
ην θαηαιάβεη αο πνύκε ην παηδάθη. Μπνξεί λα ην θαηαιάβεη εθείλε ηε ζηηγκή θαη ηελ άιιε
κέξα λα ην μαλαθάλεη ην ίδην, εκείο πάιη ηελ ίδηα ζέζε ζα πάξνπκε λα κε καιώλνπλ, λα
θαηαιαβαίλνπλ ηνλ άιινλ, λα είλαη θίινη, λα παίδνπλ νκαδηθά, αγαπεκέλα θαη λα κάζνπλ
λα κνηξάδνληαη γηαηί είλαη κηθξό ην παηδάθη. Πξέπεη λα θαηαιάβεη κε πξάμεηο, κε
αγθαιηέο.» (ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)
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Οη παηδαγσγνί κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θάλνπλ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ψζηε ηα
παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην ςπρηθφ θφζκν ηνπ άιινπ αηφκνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
επηζεκαλζεί φηη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο πξέπεη νη παηδαγσγνί λα ηηο ρεηξίδνληαη επί ηφπνπ
ψζηε ηα παηδηά λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ην ξφιν ησλ άιισλ πξνζψπσλ θαη φηη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα δηθά ηνπο. Απηφ βνεζάεη ην παηδί λα
αληαπνθξίλεηαη πην πνιχ ζηηο εθδειψζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. (Kristjansson,
2004)
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε κε ηε
βηβιηνγξαθία, φηη ε αηνκηθή ζπδήηεζε κε ην παηδί γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε
απξφζεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, είλαη απαξαίηεηε. Ζ παξφηξπλζε θαη
βνήζεηα ηνπ παηδηνχ λα αλαθέξεη ηα πηζαλά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηνπο
άιινπο κηα ελέξγεηα ηνπ. Ζ ππνβνήζεζε ηνπ παηδηνχ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθάιεζαλ ελέξγεηεο ηξίησλ. (Johansson, 2008) Απηέο θαη
πνιιέο άιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο βνεζνχλ ην παηδί λα αληηιεθζεί ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ, λα κπεη ινηπφλ ζηε ζέζε ηνπ θαη λα ελζσκαηψζεη ηελ έλλνηα
ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Σέινο, άμην πξνζνρήο ζηε πεξίπησζε
απηή είλαη θαη ην αδηθεκέλν παηδί ην νπνίν ρξεηάδεηαη θαηαλφεζε θαη ζπκπαξάζηαζε.
Γ. Θεμαηική ενόηηηα
ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία, νη παηδαγσγνί πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή ζεκαηηθψλ
ελνηήησλ. αλ παηδαγσγηθή κέζνδνο εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο, δηφηη
κέζα απφ ηελ πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά εθθξάδνληαη θαη δείρλνπλ ηνλ
πξαγκαηηθφ ηνπο εαπηφ. Σν βαζηθφηεξν είλαη φηη αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαζηάζεηο
επθνιφηεξα, εθφζνλ ε πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Λέλε ραξαθηεξηζηηθά:
«Με ηα παηδηά κπνξείο λα δηαβάζεηο έλα βηβιίν, έλα παξακύζη, λα θάλεηο κηα
δξαζηεξηόηεηα γηα λα κπνξνύλ λα κπνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία λα έρνπλ θαη απηνί ηελ
ηθαλόηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο… Απιώο ην κόλν είλαη όηη κπνξνύλ ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ
έκθπην απηό ηεο ελζπλαίζζεζεο, κπνξνύλ λα ην θαηαθηήζνπλ θαη κέζα ζην ρώξν ηνπ
παηδηθνύ ζηαζκνύ κέζα από δξαζηεξηόηεηεο, κέζα από βηβιία από ηζηνξίεο θαη λα δώζνπκε
ρξόλν ζηα παηδηά θαη θπζηθά όια απηά κε ην ρξόλν θαηαθηώληαη» (ζπλέληεπμε #2,
γπλαίθα)
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ην ζεκείν απηφ, ε παηδαγσγφο ηνλίδεη κε δχν αλαθνξέο ηε ζεκαζία ηνπ
παηρληδηνχ. Ζ άπνςε ηεο επηβεβαηψλεη θαη ηε βηβιηνγξαθία, φπνπ ηα παηδηά ζα δηαβάζνπλ
ή ζα εξκελεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηα πξφζσπα ησλ αλζξψπσλ ζε κεγάιεο
θσηνγξαθίεο ή εηθφλεο βηβιίσλ. (θήθα,2014)
Ζ άπνςε ηεο άιιεο παηδαγσγνχ θαίλεηαη απφ έλα απιφ παξάδεηγκα πνπ
παξαζέηεη, ην νπνίν νλφκαζε «αζηεξάθη ηεο ηάμεο», δειψλνληαο κία πξνζσπηθή ηεο
εκπεηξία κέζα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ:
«Αλ κπεηο όκσο θαη ην δνπιέςεηο απηό ην θνκκάηη ζαλ κηα ζεκαηηθή κε ηα
ζπλαηζζήκαηα, κε όιν απηό πνπ βηώλεηο κέζα ζηελ ηάμε, κε ην πώο ν θαζέλαο ζέιεη λα
είλαη μερσξηζηόο. Γηα απηό ζπκάκαη θάλακε ην αζηεξάθη ηεο ηάμεο κηα θνξά ην κήλα. Έλα
παηδί έκπαηλε θαη καο παξνπζίαδε ηνλ εαπηό ηνπ, ηα πξάγκαηα πνπ ηνπ αξέζνπλ, καο έθεξλε
ην γνληό ηνπ λα καο δηαβάζεη έλα παξακύζη, ηε κακά ηνπ λα καο καγεηξέςεη θάηη.
Παξνπζίαδε ηνλ εαπηό ηνπ ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ θαη απηό ηνλ έθαλε λα ληώζεη
ζεκαληηθόο. Ήηαλ ην επίθεληξν γηα έλα κήλα, ζε κεγαιύηεξε ηάμε αλά κηάκηζε κε δύν
εβδνκάδεο» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
Μέζα απφ ην παξάδεηγκα θαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηεο παηδαγσγνχ λα αλαπηχμεη
ζπδήηεζε θαη απφ απηή λα πξνθχςεη έλα νιφθιεξν project γχξσ απφ ηε πξνζσπηθφηεηα
θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ. Σνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, πξνβάιινληαο ηα κέζα απφ κία
πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ. Σν «αζηεξάθη ηεο ηάμεο» ινηπφλ, είλαη έλαο ηξφπνο
αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο,
πην επράξηζηνο θαη νηθείνο ζηα παηδηά.
Ζ ίδηα παηδαγσγφο αλαθέξεη ζηελ απάληεζε ηεο ηε κέζνδν ζθαισζηάο ηνπ
Vygotsky ιέγνληαο:
«Βιέπσ ζηελ παξενύια όηη ηα παηδηά πνπ είλαη ήζπρα θαη δελ έρνπλ αξρεγηθνύο
ξόινπο ζπκκεξίδνληαη πεξηζζόηεξν ην δηπιαλό ηνπο. Φξεζηκνπνηνύκε ηε κέζνδν ζθαισζηάο
ηνπ Vygotsky, ζε κηα πεληακειή νκάδα κε δύν πεληάξηα θαη ηξία ηεζζάξηα, ηα κεγάια
ππνζηεξίδνπλ ηα κηθξόηεξα, δίλνπκε πξσηνβνπιία ζηα κεγαιύηεξα λα θαζνδεγήζνπλ ηα
κηθξόηεξα» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
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ηελ πεξίπησζε απηή ε παηδαγσγφο ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα
κεγαιχηεξα παηδηά σο θαηάιιεια πξφηππα γηα ηα κηθξφηεξα, δίλνληαο φκσο
πξσηνβνπιία ζηα κεγαιχηεξα λα ελεξγήζνπλ απζφξκεηα θαη αλεμάξηεηα. Ζ ζηάζε απηή
εμαζθαιίδεη, ηε ζσζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ κεγάισλ παηδηψλ κε ηα κηθξφηεξα.
Γ. Οριοθέηηζη με κανόνες
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ελζπλαίζζεζεο είλαη ε νξηνζέηεζε κε θαλφλεο. Μία ζπκκεηέρνπζα κίιεζε κάιηζηα ζε
δχν ζεκεία γηα ηα φξηα θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ κία ηάμε. Σα παηδηά
θαηαλννχλ φηη ε ηάμε θαζνξίδεηαη απφ θαλφλεο θαη έηζη ληψζνπλ αζθαιή. (Crosser,
2007) Ο Kohlberg ζην πξψην ζηάδην εζηθήο αλάπηπμεο ηνλίδεη φηη ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ δηέπεηαη απφ θαλφλεο. (Fleming, 2006) Σα παηδηά είλαη
ζεκαληηθφ λα κάζνπλ λα ελεξγνχλ κε νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη λα εθθξάδνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο ρσξίο λα βιάπηνπλ άιινπο. (Wilson, 2007)
Πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηνχο ηνπο θαλφλεο, ζχκθσλα κε ηνλ/ηελ παηδαγσγφ:
«Δπίζεο κε θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ηα παηδηά απμάλνπλ ηα όξηα. Οη θαλόλεο ηεο
ηάμεο είλαη απηνί, δελ πξέπεη λα ηνπο παξαβνύκε. ρη όηη αλ ην παξαβείο ζα έρεηο
επηπηώζεηο αιιά ζα νξηνζεηήζνπλ ηα παηδηά ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ην παηδί πνπ δελ
αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο νκάδαο. Μπνξείο λα θαιέζεηο έλα παηδί λα ζνπ επαλαιάβεη ηνλ
θαλόλα δελ αξπάδνπκε, δελ ρηππάκε γηαηί αθόκε θαη ε βία πνπ αζθείηαη ζε έλα παηδί, γηαηί
είλαη βία λα ηνπ πάξεηο ην παηρλίδη, λα ην ζπξώμεηο, λα ην δαγθώζεηο. Τα βιέπνπκε
θαζεκεξηλά, αθόκε θαη ε βία νξηνζεηείηαη κέζα από θαλόλεο» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
«Τν θνκκάηη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ην θάλνπκε κεηά ην Πάζρα όηαλ έρνπλ
θαηαλνήζεη θάπνηα πξάγκαηα θαη έρνπλ βηώζεη θαλόλεο θαη όξηα» (ζπλέληεπμε #1,
γπλαίθα)
Καη ζηηο δχν αλαθνξέο ηεο παηδαγσγνχ ηνλίδεηαη ε έλλνηα ηνπ θαλφλα θαη ηα φξηα
πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηέρνπλ ηα παηδηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνληαη δχν πξάγκαηα.
Πξψηνλ ην παηδί νξηνζεηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζαίλνληαο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο
θαλφλεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, λα ζέβεηαη ηνπο άιινπο αλαπηχζζνληαο ηελ έλλνηα ηεο
ελζπλαίζζεζεο. Γεχηεξνλ κεγαιψλεη ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ θαη ληψζεη αζθάιεηα. Ζ
βηβιηνγξαθία έξρεηαη λα πξνζζέζεη ηελ απνδνρή ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ απφ
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ηνλ/ηελ παηδαγσγφ, ηε ρξήζε επαίλσλ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο κίκεζεο πξνηχπσλ, ηε ρξήζε
δηιεκκαηηθψλ εξσηήζεσλ θαη ηελ νλνκαζία πιεζψξαο ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ
εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε πεξίπινθνπο φξνπο. (Kristjansson, 2004)

9.3 Μέηξα ζηνλ παηδηθό ζηαζκό γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο
ην ηειεπηαίν ππεξ-ζέκα νη παηδαγσγνί πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ
ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο κε απψηεξν ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηεί ηφζν ην παηδί ηα νθέιε ηεο
κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο ζην θνκκάηη ηεο ελζπλαίζζεζεο φζν θαη νη ίδηνη. Δπίζεο,
παηδαγσγνί θαη γνλείο ζα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζα
αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ. Μέζα απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπο
δηακνξθψλνληαη δχν ππνζέκαηα. Σν πξψην αθνξά ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο παηδαγσγψλ
θαη γνλέσλ. ην δεχηεξν ππνζέκα νη παηδαγσγνί κηινχλ γηα ηελ απνπζία ζπλεξγαζίαο
παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Πξνθχπηνπλ δχν ππνθαηεγνξίεο: ε επζχλε ησλ παηδαγσγψλ θαη ε επζχλε ησλ
γνλέσλ. ηφρνο ηεο ζπδήηεζεο ζε απηά ηα δχν ππνζέκαηα είλαη λα γίλεη αληηιεπηφο ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη παηδαγσγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα,
λνεκαηνδνηνχλ ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο.
9.3.1 Βειηίσζε ζρέζεο παηδαγσγώλ – γνλέσλ
ην ππνζέκα απηφ νη παηδαγσγνί αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ν
παηδηθφο ζηαζκφο λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο γνλείο. Κάπνηνη παηδαγσγνί
κηινχλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο θαη εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη
γηα κία αλαγθαία δηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ παηδηνχ
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη δξαζηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ. ην πξψην απφζπαζκα ε
παηδαγσγφο αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ψζηε
λα ζπκκεξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ:
«Αιιά δελ κπνξώ λα θαληαζηώ έλαλ εθπαηδεπηηθό ν νπνίνο δελ ζπλαηζζάλεηαη ηελ
ςπρνινγηθή, ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ δειαδή ην εξσηεκαηνιόγην
πνπ δίλνπκε ζηνπο γνλείο γηα λα δνύκε ην background νπζηαζηηθά ην θάλνπκε γηα λα
κπνύκε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη λα ζπλαηζζαλζνύκε ηα πξνβιήκαηα ζηα λεπηαγσγεία.
Σηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
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«Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζπρλή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ γνλέα θαη ηνπ παηδαγσγνύ,
λα κπνξνύλ νη γνλείο λα καο έρνπλ εκπηζηνζύλε πάλσ από όια, λα απνδερηνύλ θάπνηα
πξάγκαηα ηα νπνία παξαηεξνύκε ζην παηδί. Δκείο απιώο κία παξαηήξεζε ζα αλαθέξνπκε
δελ ζα νλνκάζνπκε θάπνηα πξάγκαηα κε όξνπο, άιινη αζρνινύληαη κε απηά. Δίλαη θαιό λα
ππάξρεη θαιή ζρέζε θαη ηαθηηθή επηθνηλσλία, εηιηθξίλεηα θαη εκπηζηνζύλε. Καη νη γνλείο ζα
πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλήο θαη εκείο λα ηνπο έρνπκε, είλαη ακνηβαία όια απηά.» (ζπλέληεπμε
#2, γπλαίθα)
«Ιδαληθή ζρέζε νπσζδήπνηε ζπδήηεζε, νπσζδήπνηε όηαλ ππάξρεη θάπνην
πξόβιεκα θαη ην παηδί είλαη θάπσο ζηελνρσξεκέλν, είλαη νηηδήπνηε όηη βιέπεηο όηη δελ
είλαη θαιά, ε παηδαγσγόο πξέπεη γηα κέλα λα ην αλαθέξεη ζην γνλέα, λα ελεκεξσζεί αλ
ζπκβαίλεη θάηη ζην ζπίηη, λα κπνξέζεη λα ην δηαρεηξηζηεί θαη θαιύηεξα εδώ, λα δώζεη
θάπνηα ώζεζε πνπ ρξεηάδεηαη, θνπβέληα πην πνιύ θαη ζπδήηεζε. Καη από ηνπο γνλείο
πηζηεύσ πξέπεη λα γίλεηαη απηό, δειαδή όηαλ βξίζθνπλ θάηη ζην ζπίηη πεξίεξγν λα ην
ζπδεηάλε. Να ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε, κηα ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπο, αλ ην παηδί είλαη
ζηελνρσξεκέλν γηα παξάδεηγκα. Έρσ ηύρεη παηδί ην νπνίν εξρόηαλ ζπλέρεηα πνιύ
ζηελνρσξεκέλν θαη ήηαλ επεηδή έιεηπε ν κπακπάο ηνπ ηαμίδη θαη έβιεπε όηη ην παηδί ήηαλ
ιππεκέλν, θαηλόηαλ ζην πξνζσπάθη θαη ηειηθά ην ζπδήηεζα κε ηε κακά θαη βξέζεθε ε αηηία
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ήηαλ δεκέλνο κε ηνλ κπακπά θαη ηνπ έιεηπε. Αιιά αλ δε ην
ζπδεηνύζεο δελ ζα ην γλώξηδεο.» (ζπλέληεπμε #3, γπλαίθα)
ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα νη παηδαγσγνί πξνηείλνπλ ηελ ζπρλή επηθνηλσλία κε
ηνπο γνλείο, ε νπνία δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζηνζχλεο, εηιηθξίλεηαο θαη αιιεινζεβαζκφ
ζηε ζρέζε απηή. (Βηδάιε, 2008)
«Τώξα κε ηε ζπλελλόεζε. Δίλαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο παηδαγσγνύ. Πσο ζα
πξνζεγγίζεη ην γνλέα, πσο ζα ην πεη ην ζέκα απηό. πσο έγηλε ερζέο γηα παξάδεηγκα κε ηε
Σνθία, είπα κε σξαίν ηξόπν απηό πνπ ζπλέβε, έδεημε όηη πξνβιεκαηίζηεθε γηα ην ηη ζα
θάλεη θαη απηή κε ην παηδί. Δλδηαθέξζεθε, ίζσο θάλεη θάηη ζην ζπίηη λα βνεζήζεη ην παηδί.»
(ζπλέληεπμε #5, γπλαίθα)

79

Πξσηεχνληα ξφιν, ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγφ θαηέρεη ε ζηάζε ηεο ζηνλ ηξφπν
πξνζέγγηζεο ησλ γνλέσλ δηφηη απηή εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
(Βηδάιε, 2008) πλνςίδνληαο, ζε απηφ ην ππνζέκα δηαθαίλεηαη ε αλάγθε γηα ζπρλή
επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ακνηβαία αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Ζ
ζπλεξγαζία παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο εκπηζηνζχλεο,
ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνχ βνεζάεη ην παηδί λα αλαπηχμεη ηελ
ελζπλαηζζεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα.
Σαπηφρξνλα νη παηδαγσγνί αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αλάγθεο
παηδηνχ θαη νηθνγέλεηαο. Ζ βηβιηνγξαθία πξνζζέηεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη ην ζπληνληζκφ ηνπο ζην ζπίηη, ηελ
ελζάξξπλζε ησλ γνλέσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξακκαηηζκέλεο
είηε άηππεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ. Δλδηαθέξνλ πξφηαζε γηα ηνπο
γνλείο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο γνλέσλ ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα
φπσο ε ελζπλαίζζεζε. (Νηνιηνπνχινπ, 2005)
9.3.2 Απνπζία ζπλεξγαζίαο

ην ππνζέκα απηφ νη παηδαγσγνί αλαθέξνπλ έλα ζηνηρείν, ην νπνίν
αληηπξνζσπεχεη ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ είλαη άιιν απφ ηελ απνπζία
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Οη παηδαγσγνί δηεπθξηλίδνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
πθίζηαηαη απηφ ην ράζκα απνδίδνληαο ηελ επζχλε ηφζν ζηνπο ίδηνπο φζν θαη ζηνπο
γνλείο. Πξνθχπηνπλ δχν ππνθαηεγνξίεο: ε επζχλε παηδαγσγψλ θαη ε επζχλε γνλέσλ.
Α. Δσθύνη παιδαγωγών
ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία δηαθαίλεηαη ε ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδαγσγψλ, ε νπνία πεξηνξίδεη ηηο πηζαλφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο γνλείο. Απφ ηε
ζηάζε ηεο παηδαγσγνχ ζην αθφινπζν απφζπαζκα, ηνλίδεηαη φηη δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα
αθηεξψζεη ρξφλν ζηνπο γνλείο θαη ηνπο θξαηάεη ζε απφζηαζε. (Νηνιηνπνχινπ, 2005)
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«Από ηελ εκπεηξία λνκίδσ πξέπεη λα ππάξρνπλ απνζηάζεηο αζθαιείαο, δειαδή όζν
πην πνιύ αζρνιείζαη κε έλα γνληό, ην πνιύ ελδηαθέξνλ, πεο όηη ππάξρεη έλα πξόβιεκα
θάπνπ, όηαλ ζπλέρεηα ξσηάο θαη δείρλεηο ελδηαθέξνλ πνιιέο θνξέο βιέπεηο όηη απηό είηε ην
εθκεηαιιεύνληαη νη γνλείο είηε ζε θάλνπλ ζπκκέηνρν. Πξέπεη λα ππάξρνπλ απνζηάζεηο
αζθαιείαο θαη γηα ηε δηθή ζνπ εξεκία θαη γηα ηε δηθή ηνπο θαη έηζη λα ππάξρεη ακνηβαίνο
ζεβαζκόο γηαηί από έλα ζεκείν θαη κεηά ράλνληαη ηα όξηα θαη πξνζπαζνύλ νη γνλείο,
μέξεηο…» (ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
«Αλ πάιη θαη από εκάο είλαη δύζθνιν λα είκαζηε ηππηθέο θαη ππνκνλεηηθέο κε όια
ηα παηδηά κπνξεί λα έρεη αληίθηππν.»(ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα)
«Υπάξρνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ηνπο ελδηαθέξεη πνιύ, αζρνινύληαη
πεξηζζόηεξν κε ηε δνπιεηά, βιέπνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ρσξίο όκσο ηνπο γνλείο θαη δελ
ζρνιηάδνπλ ζηνπο γνλείο αλ ρηππάεη ή αλ δελ ηα θαηαιαβαίλεη αιιά πεξηζζόηεξν όηη ην
παηδί ήηαλ αλήζπρν ζήκεξα. Γελ δείρλνπλ όκσο αθξηβώο ηη ζέιεη θαη ηη αηζζάλεηαη… Καη
ηέινο, γνλείο - εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πάληνηε ηελ θαιύηεξε ζπλεξγαζία.» (ζπλέληεπμε #6,
άλδξαο)
Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα δηαθαίλεηαη φηη νη παηδαγσγνί κέλνπλ ζηελ
ηππηθή ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ θαη δελ εκβαζχλνπλ ζηα αίηηα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ έηζη νη γνλείο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιχζε ελφο
δεηήκαηνο. (Νηνιηνπνχινπ, 2005)
Β. Δσθύνη γονέων
ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία αλαιχνληαη ηα ιάζε ησλ γνλέσλ ζην επίπεδν
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο παηδαγσγνχο. ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί, ηνλίδεηαη φηη νη
γνλείο πνιιέο θνξέο ζέηνπλ ηα φξηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο ρσξίο λα ηνπο
αθήλνπλ λα δηακνξθψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ παηδηνχ, πεξηνξίδνληαο ηηο
πηζαλφηεηεο δεκηνπξγίαο κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζρέζεο καδί ηνπο.
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«ηαλ έρεηο έλα γνληό πνπ παξαπνληέηαη όηη ρηύπεζαλ ην παηδί θαη απηό πνπ ηνπ
ιέεη είλαη «Σε ρηύπεζαλ; Φηύπα θαη εζύ» Απηό δελ είλαη ελζπλαίζζεζε. Αλ δνπιέςνπκε
απηό ην θνκκάηη ζα έρνπκε πγηή παηδηά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρηθά… ηαλ ζπκκεξίδεζαη,
αθνπκπάο θαη αθνύο. Οη γνλείο ηη ζέινπλ; Έλα σξαίν, κεγάιν απηί λα αθνύζεηο απηό πνπ
ζέινπλ λα ζνπ πνπλ. Κάζε γνληόο ε κόλε έγλνηα πνπ έρεη είλαη ην παηδί ηνπ. ζν πην
ζηαζεξνί είλαη απηνί ηόζν πην ζηαζεξά είλαη θαη ηα παηδηά ζηνλ παηδηθό ζηαζκό, όζν πην
ακθηιεγόκελνη είλαη, ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά έρνπλ θαη ηα παηδηά. Θέινπλ λα αθνύζεηο ην
πξόβιεκά ηνπο αιιά κέρξη έλα ζεκείν ην νπνίν δίλνπλ απηνί, «Γελ ζέισ λα μέξεηο
παξαπάλσ» θαη πνιιέο θνξέο βγάδνπκε θαη εκείο ιάζνο ζπκπεξάζκαηα γηαηί δελ έρνπκε
νινθιεξσκέλε εηθόλα ηνπ παηδηνύ.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)
«Αλ ζε έλα παηδί ζην ζρνιείν δείμεη ε παηδαγσγόο ηελ ακέξηζηε ππνκνλή ζε
νξηζκέλα πξάγκαηα θαη δελ ζπκβαίλεη ην ίδην ζην ζπίηη θαη ιέκε “Δληάμεη ηνπ δίλσ θάπνηα
πξάγκαηα λα θύγεη από ην θεθάιη κνπ”, θάηη ηέηνην ζα δπζθνιέςεη ην παηδί λα
αληαπνθξηζεί ζην ζρνιείν.» ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα)
ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε παηδαγσγφο αλαθέξεη φηη νη γνλείο δελ αθνινπζνχλ
πάληνηε ηηο ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, δπζρεξαίλνληαο ην
έξγν ησλ παηδαγσγψλ.
«Μπιέθνληαη πεξηζζόηεξν αιιά θαη πάιη έρεη λα θάλεη κε ηνπο αλζξώπνπο δειαδή
έλαο άλζξσπνο ηνλ νπνίν βιέπεηο όηη δνξίδεηαη θαη δπζθνιεύεηαη, έρεη πνιιέο κακάδεο νη
νπνίεο δνξίδνληαη κε ηα παηδηά ηνπο θαη εηδηθά ζηελ πξνζαξκνγή όηαλ ηα θέξλνπλ πξώηε
θνξά. Δθεί αο πνύκε ππάξρνπλ παηδηά πνπ κέρξη θαη ηώξα δνξίδνληαη, αλ δείμεηο ιίγν
παξαπάλσ ελδηαθέξνλ κπνξεί λα ρηίζεηο κηα πνιύ θαιή ζρέζε, κπνξεί θαη λα ηε ράζεηο
ζηελ πνξεία, κνπ έρεη ζπκβεί λα ζε ςάρλεη θάζε πξσί αο πνύκε γηαηί έρεη γαληδσζεί από
πάλσ ζνπ ε κακά θαη ζέιεη νπσζδήπνηε ηελ επηθνηλσλία ρσξίο λα ππάξρεη ηδηαίηεξνο
ιόγνο, απιά θαη κόλν λα ππάξρεη δηάινγνο, λα ππάξρεη απηό. Δίλαη ιίγν επηθίλδπλν από έλα
ζεκείν θαη κεηά. Πξέπεη λα ππάξρεη κία ηζνξξνπία.» (ζπλέληεπμε #4, γπλαίθα)
πλνιηθά ζην πεξηερφκελν απηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη γνλείο
δελ αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο. Οη γνλείο κε
ηελ παξνπζία ηνπο ζε αθαηάιιειεο ψξεο δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπο. Σέινο
ζέηνπλ ηα φξηα ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Έηζη είλαη αλέθηθην λα δεκηνπξγεζεί αγαζηή
ζπλεξγαζία κεηαμχ παηδαγσγψλ θαη γνλέσλ. (Νηνιηνπνχινπ, 2005)
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10. ΤΕΖΣΖΖ
10.1 πκπεξάζκαηα
Απφ ηε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ, πξνέθπςαλ πνηθίια ζπκπεξάζκαηα, ρξήζηκα
γηα ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο Πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Με βάζε ηα ιεγφκελα ησλ παηδαγσγψλ,
θαίλεηαη φηη δελ δηαζέηνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο. Απηφ δηαπηζηψζεθε απφ ην γεληθφ θαη
ρσξίο αλαθνξά ζε θάπνην εηδήκνλα νξηζκφ πνπ παξέζεζαλ. Σν γεγνλφο φηη κφλν δχν απφ
ηνπο έμη ζπκκεηέρνληεο κίιεζαλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδνπλ ηελ
ελζπλαίζζεζε ζηηο ζρέζεηο κε ηα παηδηά, θαλεξψλεη ηελ απνπζία γλψζεο ζην ππφ κειέηε
θαηλφκελν θαη ηελ κεησκέλε ελζπλαηζζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. ηε βηβιηνγξαθία
ηνλίζηεθε φηη ε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο/ηηο
παηδαγσγνχο Πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεδνκέλνπ φηη ε αληαπφθξηζή ηνπο ζε δηάθνξα
δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπηψζεηο ζηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ. (θήθα, 2014)
Οη παηδαγσγνί κίιεζαλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο. Έηζη πεξηέγξαςαλ ηα είδε ηεο
ελζπλαίζζεζεο ρσξίο ηελ αλαθνξά ζε επίζεκε νξνινγία. Οη κνξθέο εθδήισζεο ηεο
ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ πνπ αλαθέξνπλ νη παηδαγσγνί είλαη νξζέο
θαη επηβεβαηψλεηαη ε βηβιηνγξαθία. Δπίζεο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα
θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ επεξγεηηθά
ζηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη αλακέλεηαη
απφ ηνπο παηδαγσγνχο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ πνπ ζα θαιχςνπλ θάζε παηδί κεκνλσκέλα. (Vorkapic, 2013)
Απφ ηε κέζνδν «κπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ» δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά
δχζθνια βάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη ζπκκεξίδνληαη ηελ
ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. ην παξαπάλσ εχξεκα έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ σο
εκπξφζεηνη αξλεηηθνί παξάγνληεο ε κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ, ε αλσξηκφηεηα, ε
εγσθεληξηθφηεηα θαη ν δηαθνξεηηθφο ξπζκφο λνεηηθήο αλάπηπμεο. Παξάγνληεο ζηνπο
νπνίνπο δελ ππάξρεη έιεγρνο επνκέλσο νχηε επζχλε ησλ παηδαγσγψλ.
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Οη παηδαγσγνί παξφιν πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε θαιή
ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο ελίζρπζεο, δελ θάλνπλ θάηη
γηα λα ηελ βειηηψζνπλ. Αληίζεηα, αθήλνπλ αγεθχξσην ην ράζκα κε απνηέιεζκα λα κε
κπνξεί λα ππάξμεη αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Χο πξφηππα κίκεζεο ησλ παηδηψλ,
ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη παηδαγσγνί νθείινπλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο λα
ελζηαιάμνπλ ζηα παηδηά εζηθέο αμίεο ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζηα
παηδηά αιιά θαη λα κάζνπλ νη ίδηνη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο.
Ζ βηβιηνγξαθία επηβεβαηψλεη φηη ε ελζπλαίζζεζε ησλ παηδαγσγψλ επεξεάδεη
άκεζα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά. Ζ εμέιημε απηή ζα εκθαληζηεί κε
ηελ άκεζε επηξξνή πνπ αζθνχλ νη παηδαγσγνί, νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ην παηδί λα γίλεη
αλεμάξηεην, λα απνθηήζεη επαηζζεζία απέλαληη ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηθήο ηνπ
εκπεηξίαο θαη κέζσ ησλ δηάθνξσλ θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ.
(Crosser, 2007)
ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, πξάγκα πνπ
πεξηνξίδεη ηελ ελζπλαηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί δελ γλσξίδεη πνην
πξφηππν πξέπεη λα κηκεζεί, έηζη ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηνπ θφζκνο είλαη ζε ζχγρπζε. Οη
παηδαγσγνί δελ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηηο γλψζεηο θαη ην κφλν φπιν πνπ
δηαζέηνπλ είλαη ε εκπεηξία. Χζηφζν, δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα κηα επηηπρεκέλε
παξέκβαζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ. Ζ θνηλή
αληίιεςε πνπ πξνθχπηεη είλαη ε αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ παηδαγσγψλ.
Ζ αλάγλσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα βνεζήζεη ηνπο/ηηο
παηδαγσγνχο Πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε απνπζία επηζηεκνληθψλ
γλψζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε ελζπλαηζζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Δθφζνλ ε
ελζπλαηζζεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε απηή ησλ παηδηψλ, ζα ηελ
επεξεάζνπλ αξλεηηθά. Δπηπιένλ, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε εκπεηξία δελ αξθεί γηα λα
ρεηξηζηνχλ ζσζηά θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Γεδνκέλνπ φηη
νξηζκέλνη παηδαγσγνί δελ δηαζέηνπλ πνιπεηή εξγαζηαθή εκπεηξία ζα νδεγεζνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη δελ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε απηή. Οη παηδαγσγνί σο πξφηππα ζα
θαηαιάβνπλ φηη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη λα
ζηακαηήζνπλ λα απνπνηνχληαη ηηο επζχλεο ηνπο. Οη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη θαιιηέξγεηαο
ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ είλαη ρξήζηκνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ελζπλαίζζεζεο.
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10.2 Αλαζηνραζηηθόηεηα

Καηά ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο
ππήξμαλ πνιιέο θνξέο πνπ αλαινγηζηήθακε ην δηθφ καο ξφιν θαη ηελ πξνζσπηθή καο
επίδξαζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο.
Έλα γεγνλφο ην νπνίν ζπληέιεζε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο είλαη ην ελδηαθέξνλ καο γηα ην κάζεκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγίαο.
Οπζηαζηηθά, κέζα απφ απηφ ην κάζεκα ήξζακε ζε επαθή κε ηνλ φξν ηεο ελζπλαίζζεζεο.
Ο ζχκβνπινο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ
ζπκβνπιεπφκελνπ πξέπεη λα έρεη αλεπηπγκέλε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο,
ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ελζπλαίζζεζε. Να αθνχεη πξαγκαηηθά ηνλ
ζπκβνπιεπφκελν δίρσο λα πξνβαίλεη ζε εζπεπζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη λα
κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη λα θαηαλνεί ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηηο
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Σαπηφρξνλα, ν ζχκβνπινο είλαη θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
παξαηεξεί.
Έηζη, νη γλψζεηο πνπ ήδε δηαζέηακε απφ ην κάζεκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο
ςπρνινγίαο επεξέαζαλ ζεηηθά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ δηφηη ζα κπνξνχζακε λα
αληαπεμέιζνπκε ζε νπνηαδήπνηε απνξία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Κάηη παξφκνην
ζπκβαίλεη θαη ζηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε, φπνπ ν εξεπλεηήο ζεσξείηαη
ελεξγφο ζπκκεηέρσλ ζηε δπλακηθή δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ελψ είλαη
ηαπηφρξνλα εξεπλεηήο θαη ζπκκεηέρσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ λνεκάησλ πνπ αλαδχνληαη.
Σέινο, ε παξάιιειε πξαθηηθή άζθεζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε κίαο εηθφλαο γηα ην παηδαγσγηθφ
πιαίζην ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε εκπεηξία πνπ απνθηήζακε σο
αζθνχκελεο ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, θαηά ην αθαδεκατθφ
έηνο 2017, πεξηιάκβαλε ηελ επαθή κε παηδαγσγνχο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε
ηα παηδηά. Δίρακε ηελ επθαηξία λα έξζνπκε ζε επαθή ηφζν κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ
φζν θαη κε ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κε ηα παηδηά, θαη λα αζρνιεζνχκε κε ην
θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο.
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Ζ θαζεκεξηλή καο επαθή κε ηνπο/ηηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο/λεο ζπλέβαιε ζηνλ
ηξφπν

αλάιπζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ

θαζψο

θαηαλνήζακε

ηνλ

ηξφπν

πνπ

αληηιακβάλνληαη ηελ ελζπλαίζζεζε απφ ηε πιεπξά ησλ παηδηψλ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο
γηα λα ηελ αλαπηχμνπλ. Χζηφζν, ε εμνηθείσζε κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη ε
αλάπηπμε ζρέζεσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ έξεπλα θαη ζηα επξήκαηα
δηφηη ζα κπνξνχζακε λα αιινηψζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ ψζηε λα κελ
έξζνπλ ζην θσο ηπρφλ αδπλακίεο ηνπο. Παξφια απηά ζεβαζηήθακε ηελ απζεληηθφηεηα
ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δελ αιινηψζακε ηα θείκελα. Ζ πξαθηηθή άζθεζε
ζπληέιεζε ζηελ εμνηθείσζή καο κε ηα πιαίζηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ απφ ηε ζέζε ηνπ
επαγγεικαηία, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε κίαο πξνζσπηθήο εηθφλαο γηα
ηνπο παηδαγσγνχο θαη ην ξφιν ηνπο ζην δήηεκα απηφ. Ζ εκπεηξία απηή δηαδξακάηηζε
ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ φζν θαη θαηά ηελ εξκελεία
ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλάιπζεο.
Οη παξαπάλσ παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ησλ ζηαδίσλ ηεο παξνχζαο
έξεπλαο. Δμίζνπ ζεκαληηθφο ήηαλ θαη ν ξφινο καο σο εξεπλήηξηεο δηφηη απνηειέζακε
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ζεσξνχκε φηη ε δηθή καο παξνπζία
ζπλεηέιεζε σο έλα βαζκφ ηφζν ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδαγσγψλ φζν θαη ζηελ πνξεία
ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο απηέο εμειίρζεθαλ. Δίρακε δεκηνπξγήζεη έλα ζρεδηάγξακκα
ψζηε λα είκαζηε θαηαλνεηέο απέλαληη ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ρσξίο λα ηνπο
θαηεπζχλνπκε. ζν πξνρσξνχζαλ νη ζπλεληεχμεηο απνθηνχζακε κεγαιχηεξε επρέξεηα
ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπδήηεζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ θαηά ηελ
αλάγλσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξζεθαλ
φηη παίδνπλ ξφιν.

10.3 Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ λσξίηεξα θαηαδεηθλχνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ
παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηελ ελζπλαηζζεηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ
παηδηψλ θαη ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη ζηφρνη πνπ
ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζεσξείηαη φηη εθπιεξψζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ. Χζηφζν, δηαπηζηψζεθαλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ζε κειινληηθέο έξεπλεο.
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Βαζηθή πξνυπφζεζε, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, είλαη φηη νη παηδαγσγνί ζπκκεηείραλ εζεινληηθά, δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ην
ζέκα. Ζ ζηάζε ηνπο απηή, θαλεξψλεη κία γλψζε αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο
ελζπλαίζζεζεο ή ελδέρεηαη λα είλαη απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο πην ελεξγφ ξφιν
απφ ηνπο ππφινηπνπο. ηνλ αληίπνδα, δελ αθνχζηεθαλ νη παηδαγσγνί νη νπνίνη δελ
ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ άξλεζε ηνπο απηή θξχβεη πιεξνθνξίεο θαη ζεκαληηθέο
γλψζεηο γηα ην ζέκα πεξηνξίδνληαο ηελ πνηθηιία ησλ επξεκάησλ. Δπίζεο, ε απνπζία ηνπο
απφ ηελ εξεπλεηηθή παξαζέηεη ηελ εκθάληζε κίαο άιιεο νπηηθήο, κε επαθφινπζν νη
απφςεηο ηνπο λα κπνξνχζαλ λα νδεγνχζαλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθά επξήκαηα. Έηζη ινηπφλ,
θξίλεηαη ζθφπηκν ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα εξκελεχνληαη κε κεγάιε
πξνζνρή.
Σειεηψλνληαο, ε απνθιεηζηηθή εμέηαζε ηεο νπηηθήο ησλ παηδαγσγψλ ζπληζηά
έλαλ αθφκε πεξηνξηζκφ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ
γνλείο θαη παηδηά ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν δηαθσηηζηηθή γηα έλα ηέηνην πεξίπινθν θαη ηφζν
κεγάιεο ζεκαζίαο ζέκα. Ζ εζηίαζε ινηπφλ, κφλν ζε παηδαγσγνχο κπνξεί λα γίλεη
αληηιεπηή σο κεξηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο. Χζηφζν, ε εμέηαζε ησλ απφςεσλ ησλ
γνλέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο παηδαγσγνχο είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ελψ ε
κειέηε ησλ παηδηψλ είλαη πην δχζθνιν λα επηηεπρζεί δηφηη απαηηνχληαη επηπιένλ άδεηεο
απφ ηνπο θεδεκφλεο.

10.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο

Με γλψκνλα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ, πξνηείλεηαη, ζε κειινληηθέο
έξεπλεο λα δνζεί θάπνην εμσηεξηθφ θίλεηξν ζηνπο παηδαγσγνχο πνπ δελ επηζπκνχλ λα
πάξνπλ κέξνο, σο παξαθίλεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ψζηε λα δηαπηζησζεί θαη ε δηθή
ηνπο άπνςε πάλσ ζην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο. Απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε
δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο θαη ε θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, θαζψο είλαη
βέβαην φηη, φπνηα θαη αλ είλαη ε ζέζε ηνπο ζην δήηεκα, αλαπφθεπθηα έρεη ην ξφιν ηεο,
εθφζνλ νη ίδηνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδαγσγψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ
θαηέζεζαλ, πξνέθπςε ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. Θα
ήηαλ ρξήζηκν ζε επφκελεο έξεπλεο λα εμεηαζηνχλ ζε βάζνο, κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ
κεζφδσλ, νη απφςεηο ησλ γνλέσλ ηφζν γηα ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα θαη ην δηθφ
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ηνπο ξφιν, φζν θαη γηα ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο παηδαγσγνχο θαη γεληθφηεξα ηε ζπκβνιή
ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ. Αμηνπνηψληαο ηηο ηδέεο ησλ γνλέσλ θαη
ζπλδπάδνληάο ηηο κε απηέο ησλ παηδαγσγψλ, κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε θαιιηέξγεηα ησλ
κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξάζεσλ, πνπ ζα ιακβάλνπλ
ππφςε ηηο θχξηεο δηαζηάζεηο πνπ απαζρνινχλ ηα εκπιεθφκελα κέιε, δειαδή ηνπο/ηηο
παηδαγσγνχο θαη ηνπο γνλείο.
Σέινο, έλα εχξεκα πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ
ησλ παηδαγσγψλ ήηαλ νη αλαθνξέο ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα παηδηά. ε κειινληηθή
έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ κέξνο παηδηά κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ην είδνο ηεο
ελζπλαηζζεηηθήο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο θαη πσο απηή ηα βνεζάεη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Μέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ παηδηψλ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα
ζεκεία πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ έπεηηα ζην ζρεδηαζκφ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ
θαιιηέξγεηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ.

10.5 Πξνηάζεηο εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ

Με βάζε ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνινπζνχλ
θάπνηεο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο
ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. ην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ελζπλαίζζεζεο είλαη ρξήζηκε ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ εβδνκαδηαία
πξνγξάκκαηα θαη project. Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη παηδαγσγνί
κπνξνχλ λα εκπιέμνπλ ηα παηδηά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα
ηεο εζηθήο αλάπηπμεο, αιιειέλδεηε κε ηελ ελζπλαηζζεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ πιήξε
θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ρξήζηκε θξίλεηαη θαη ε νλνκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο/ηηο
παηδαγσγνχο.
Δθηφο απφ δξάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ,
πξνηείλεηαη θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ γνλέσλ. Μία πξφηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
παξνχζα έξεπλα είλαη ε νξγάλσζε νκάδαο γνλέσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ πνπ κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ζε θάζε παηδηθφ ζηαζκφ. Με ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην
ζεζκφ απηφ ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα πνηθίια δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηα παηδηά, αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε απηά. Μέζα απφ ηελ επαθή κε άιινπο
γνλείο θαη κε θάπνηνλ εηδηθφ, νη γνλείο εθηφο ησλ άιισλ, ζα ελζαξξπλζνχλ λα
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ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα ππνζηεξηρζνχλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο
παηδαγσγνχο. Ζ αλάπηπμε εγγχηεηαο αλάκεζα ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη ηελ νηθνγέλεηα
λνείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελζπλαίζζεζεο ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ
παηδαγσγψλ.
Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ησλ παηδαγσγψλ απνηέιεζε ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο
παξνχζαο έξεπλαο πξνηείλνληαη ηα εμήο: α) ε δεκηνπξγία νκάδσλ παηδαγσγψλ, ππφ ηελ
παξνπζία εηδηθψλ, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο,
θαζψο θαη ηε κειέηε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ, φπσο απηφ ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ
παηδηψλ κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη β) ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ παηδαγσγψλ,
κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ησλ γλψζεψλ ηνπο πάλσ ζην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο, αιιά
θαη ηελ απφθηεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.
Οινθιεξψλνληαο, θαίλεηαη φηη ν παηδηθφο ζηαζκφο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιεζψξα
επηινγψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο. Μέζα απφ ηελ
νξγάλσζε ζεζκψλ, ηε δεκηνπξγία νκάδσλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επαγγεικαηίεο
ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο, είλαη δπλαηή ε επαηζζεηνπνίεζε νιφθιεξεο
ηεο θνηλφηεηαο παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα γίλεη επξέσο
γλσζηφ ην θαηλφκελν ηεο ελζπλαίζζεζεο, πξνηείλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα
επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θάζε παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη λα αθνινπζνχληαη πξνγξάκκαηα
ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ελεξγά φια ηα κέιε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
Παξάξηεκα Α : «Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ»

Όλνκα ή
ςεπδώλπκν

Ζιηθηαθό Καηαγσγή Δθπαίδεπζε Σίηινο
εύξνο
εξγαζίαο

Διέλε

40

Θεζ/λίθε

Διέλε

52

Θεζ/λίθε

Έιζα

30-40

Θεζ/λίθε

Αλαζηαζία

40

Θεζ/λίθε

Δπηπρία

40-45

Θεζ/λίθε

Βαζίιεο

20-25

Θεζ/λίθε

Π.Δ
Νεπηαγσγψλ
Σ.Δ
Βξεθ/κηαο
Σ.Δ.Η
Βξεθ/κίαο
Πξνζρνιηθή
Αγσγή
Γ.ΗΔΚ
Σ.Δ.Η
Βξεθ/κίαο
Σ.Δ.Η
Βξεθ/κίαο

Σ.Δ
Νεπηνβξεθ.
Βξεθ/θφκνο

Δκπεηξία Ηδησηηθόο/ Δίδνο
Γεκόζηνο απαζρόιεζεο
ππάιιεινο
12
Γεκφζηνο
Δμάσξν
30

Γεκφζηνο

Δμάσξν

8

Γεκφζηνο

Δμάσξν

Β.
10
Βξεθ/θφκνπ

Γεκφζηνο

Δμάσξν

Βξεθ/θφκνο

27

Γεκφζηνο

Δμάσξν

Βξεθ/θφκνο

Φνηηεηήο

Γεκφζηνο

Δμάσξν

Βξεθ/θφκνο

Παξάξηεκα Β : Γνκή ζπλέληεπμεο
1
2
3
4
5
6
7
8

Έρεηε αθνχζεη ηνλ φξν ελζπλαίζζεζε θαη ηη ζεκαίλεη γηα εζάο;
Μηιήζηε καο γηα εκπεηξίεο ελζπλαίζζεζεο κε ηα παηδηά.
Πψο εθθξάδεηε ηελ ελζπλαίζζεζε ζηηο ζρέζεηο ζαο κε ηα παηδηά;
Καηά πφζν νη Παηδαγσγνί αληηιακβάλνληαη ηελ ελζπλαίζζεζε απφ πιεπξάο
παηδηψλ;
Με πνηνλ ηξφπν έλα παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ
ελζπλαίζζεζε; ιεθηηθά, ζσκαηηθά, εθθξαζηηθά είηε κε ρεηξνλνκίεο;
Πνηνη παξάγνληεο (π.ρ. πεξηβαιινληηθνί) ζαο βνήζεζαλ λα αλαπηχμεηε ηελ
ελζπλαίζζεζε;
Πψο ζεσξείηε ηελ ηδαληθή ζρέζε γνλέσλ-παηδαγσγψλ θαη πψο απηή βειηηψλεηαη
κε ηελ ελζπλαίζζεζε;
Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη σο ζπκπιήξσκα ηεο ζπλέληεπμεο;
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