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Περίληψη

Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα έχει ως θέμα τη 
συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθη-
ση στο σχολείο. Παρατίθενται με σαφήνεια οι γνώ-
σεις και οι απόψεις μεγάλων σύγχρονων, αλλά και 
παλαιών φιλοσόφων και ερευνητών. Σκοπός της 
εργασίας είναι, μέσω της ανάλυσης των γνώσεων 
και των απόψεων αυτών, να τονιστεί η σημασία και 
η αναγκαιότητα των δύο εννοιών για τα παιδιά και 
για το σχολικό περιβάλλον. Επίσης, έγινε προσπάθεια 
να δοθούν τρόποι καλλιέργειας των δύο παραπάνω «αρετών» σε δασκάλους και 
μαθητές, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη όσο και εκτός. Συμπε-
ρασματικά, είναι ολοφάνερη η αναγκαιότητα ύπαρξης της συναισθηματικής 
νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης στους ανθρώπους γενικά και ειδικότερα σε 
μαθητές-εκπαιδευτικούς. Μικροί και μεγάλοι έχουμε πολλές και πρωτοφανείς 
δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε στην εποχή που βιώνουμε, με αποτέλεσμα να 
ξεχνάμε τα πιο ουσιώδη, την καρδιά, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας 
προς τους άλλους.
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Abstract

The present study examines the emotional 
intelligence and empathy at school. Readings 
clarify the readers and users from the chronicles 
of modern, alternative and old philosophers and 
researchers. The purpose of the training is, from 
the beginning, the characteristics of the users and 
the required views, to make use of the appearance 
and of the elements of the emotional intelligence 
and empathy for the children and for the school color. Efforts were also made to 
provide additional aids, to cultivate the “virtues’’ to teachers and students who 
can use them during the lesson in class, or out. In conclusion, the necessity of 
the emotional intelligence and empathy to people in general and to student-
teachers, is obvious. All this in the age we are experiencing, being young or old, we 
have many and unprecedented difficulties to face, as a result of which we forget 
the most essential, our heart, our emotions and our behaviour towards others.

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της να διερευνήσει τη σημασία της ενσυναί-
σθησης στην εκπαίδευση και να προτείνει δραστηριότητες για την ανάπτυξή της. 
Αρχικά, γίνεται μια εννοιολογική αποσαφήνιση τόσο της έννοιας της ενσυναί-
σθησης όσο και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, έγινε προσπά-
θεια να αναλυθεί η σημασία της στον χώρο της εκπαίδευσης, αποτυπώνοντας 
ταυτόχρονα και την ελληνική πραγματικότητα.

1.1. Συναίσθημα και νόηση

Στον 20ό αιώνα, πολλοί ψυχολόγοι υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι μπορούν να 
είναι έξυπνοι με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, ο γνω-
στός σε όλους Gardner (1983) ανέφερε ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει διαφορετικές 
μορφές νοημοσύνης. Αυτό φανερώνει την ιδιαιτερότητα της νοημοσύνης στους 
ανθρώπους, αλλά και το βάθος της διάστασής της. Παρ’ όλα αυτά, ήδη από την 
αρχαιότητα, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αναφέρθηκαν και εξέτασαν την έννοια 
της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία, όπως είναι φανερό, εμπεριέχει άλλες 
δύο έννοιες, την έννοια του συναισθήματος και της νόησης. 
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Στο βιβλίο του, ο Goleman (2011) ορίζει το συναίσθημα ως εξής: «Ως συναί-
σθημα στο εξής θα εννοούμε μια σύνθετη κατάσταση, η οποία αφορά την αυξη-
μένη αντίληψη ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης, σωματικές αλλαγές μεγά-
λης διάρκειας, εκτίμηση που κατευθύνεται προς την προσέγγιση ή την απο φυγή. 
Επιπλέον, η ανάγκη για πράξη είναι μια από τις ισχυρότερες υποκειμενικές 
εμπειρίες του συναισθήματος, η οποία μάλιστα αποτελεί την ετυμολογική πηγή 
του αγγλικού όρου».

Για πολλά χρόνια, οι ειδήμονες πίστευαν πως η νοημοσύνη είναι καθαρά και 
μόνο κληρονομική, δίνοντας έμφαση στα νοητικά επιτεύγματα των ανθρώπων. 
Αργότερα, ο Wechsler είπε: «Η νοημοσύνη είναι η συνολική ή σφαιρική ικα-
νότητα του ατόμου να ενεργήσει σκόπιμα, να σκεφτεί λογικά και να ασχοληθεί 
αποτελεσματικά με το περιβάλλον του».

Σταδιακά, από τη δεκαετία του ’70 και έπειτα άρχισε να αποκτά περισσότε-
ρους υποστηρικτές η άποψη ότι η νοημοσύνη ενός ατόμου δεν μετριέται μόνο με 
βάση τα νοητικά κριτήρια, αλλά και με βάση τις λοιπές ικανότητες-δεξιότητές του.

2. Συναισθηματική νοημοσύνη

Για την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, πρώτος όλων μίλησε ο αρχαίος 
Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης, λέγοντας ότι το σωστό είναι να συναισθανόμα-
στε σε μέτριο βαθμό, δηλαδή να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση της 
μεσότητας. Το να νιώθουμε έντονα ή ελάχιστα συναισθήματα, δεν είναι καλό. Η 
μεσότητα των συναισθημάτων τα συνδέει με τον ορθολογισμό, σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη (IQ = EQ). O όρος μεσότητα δεν πρέπει να συγχέεται με τη μετριό-
τητα, καθώς η δεύτερη έννοια αναφέρεται στην ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα 
στο κακό και στο άριστο, ενώ η μεσότητα αναφέρεται μόνο στο άριστο. Σύμφωνα 
με τον Αριστοτέλη, το μέσο και το άριστο είναι να αισθάνεται κανείς τη στιγμή 
που πρέπει, με αφορμή τα πράγματα που πρέπει, σε σχέση με τους ανθρώπους 
που πρέπει, για τον λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. 

Αρκετά χρόνια μετά τον Αριστοτέλη, ο H. Gardner (1983) ασχολήθηκε με τις 
πολλαπλές νοημοσύνες. Υποστήριξε ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι ευφυείς 
πέρα από τα αποτελέσματα των τεστ νοημοσύνης (IQ). Στη συνέχεια, ο Gardner 
παρουσίασε μια λίστα που αποτελούνταν από οκτώ είδη νοημοσύνης. Λίγα χρόνια 
αργότερα, το 1995, ο D. Goleman αναφέρθηκε στη συναισθηματική νοημοσύνη, 
λέγοντας ότι είναι μια επίκτητη δεξιότητα και την ταξινόμησε σε πέντε κατηγορίες. 
Μετά από μερικά χρόνια, οι J. Mayer, P. Salovey τονίζουν ότι η συναισθηματική 
νοημοσύνη είναι: «η ικανότητα του ατόμου να παρακολουθεί τα δικά του συναι-
σθήματα και εκείνα των άλλων, να κάνει τη διάκρισή τους και να χρησιμοποιεί 
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αυτή την πληροφορία για να καθοδηγήσει τη σκέψη και τις πράξεις του». Το 2006, 
ο Reuven Bar-Οn εισήγαγε τον όρο EQ (Emotional Quotient) και επισήμανε την 
κοινωνική διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αναλυτικά, θα δούμε τα 
μοντέλα που εισήγαγαν ο Αριστοτέλης, ο Goleman και ο Gardner.
1. Μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης του Αριστοτέλη

• «Το γνώθι σ’ αυτόν».
• Κάθαρση εαυτού, δηλαδή η κάθαρση του νου.
• Διαλεκτική κάθαρση των άλλων.
• Συνήθεια να πράττεις το καλό – καλή επικοινωνία.

2. Μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman
• Γνώση του εαυτού μου (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα).
• Διαχείριση του εαυτού μου.
• Κατανόηση των άλλων – ενσυναίσθηση.
•  Λειτουργικές συμπεριφορές (διαχειρίζομαι τα συναισθήματα – στόχος η 

μεσότητα).
• Διαχείριση σχέσεων (αρμονική επικοινωνία).

3. Τα είδη νοημοσύνης του Gardner που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη

• Ενδοπροσωπική νοημοσύνη.
• Διαπροσωπική νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το μοντέλo του Goleman και τα είδη νοημοσύνης του Gardner, 
παρατηρείται ότι οι τρεις πρώτοι τομείς του μοντέλου συναισθηματικής νοημοσύ-
νης του Goleman θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως «ενδοπροσωπική νοημοσύ-
νη», σύμφωνα με τα είδη του Gardner. Οι δύο τελευταίοι τομείς του μοντέλου του 
Goleman θα μπορούσαν να ανήκουν στη «διαπροσωπική νοημοσύνη» του Gardner.

3. Ενσυναίσθηση

Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα δύο μοντέλα της συναισθη-
ματικής νοημοσύνης, του Αριστοτέλη και του Goleman, είναι η ενσυναίσθηση. 
Η εμπάθεια, στην ελληνική γλώσσα, δηλώνει την έντονη αντιπάθεια προς ένα 
πρόσωπο, ωστόσο η ίδια λέξη στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα έχει τη 
σημασία της ικανότητας ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του 
άλλου. Η λέξη empathy έχει συνώνυμή της στην ελληνική γλώσσα την ενσυ-
ναίσθηση. Η ενσυναίσθηση δεν προϋποθέτει τη συναισθηματική και διανοητική 
συμφωνία με τον συνομιλητή, αλλά την ευγενή στάση αντιμετώπισης, με καλο-
σύνη και σεβασμό, παρά τις πιθανές διαφωνίες. 
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Συνεπώς, η λέξη empathy δεν είναι συνώνυμη με την εμπάθεια, ούτε με τη 
συμπάθεια. Η ταύτιση των δύο λέξεων είναι λανθασμένη, διότι εμπάθεια σημαί-
νει εχθρότητα, το να έχει κανείς αρνητικά συναισθήματα, ενώ συμπάθεια είναι το 
ενδιαφέρον προς κάποιον για τον οποίο τρέφουμε θετικά συναισθήματα. Επιπλέον, 
με την έννοια της ενσυναίσθησης συνδέεται η ταύτιση και η προβολή. Αρχικά, το 
να ταυτίζεται ένα άτομο με κάποιο άλλο σημαίνει ότι μπαίνει στη θέση του άλλου, 
υιοθετώντας τα στοιχεία του, ενώ η προβολή των συναισθημάτων είναι η έκφρασή 
τους στο άλλο άτομο. Στη συνέχεια, πολλές φορές συγχέεται η ενσυναίσθηση με 
την καλοσύνη και την κατανόηση, η ενσυναίσθηση όμως είναι κάτι παραπάνω.

3.1. Κύρια χαρακτηριστικά του ατόμου με ενσυναίσθηση

Η ενσυναίσθηση μπορεί να καλλιεργηθεί, όταν το άτομο εκπαιδεύσει το μυαλό του 
με τέτοιον τρόπο, ώστε να αντιδρά ενστικτωδώς προς τους άλλους, έχοντας την 
αίσθηση ότι ο απέναντί του μοιάζει με τον ίδιο. Έτσι λοιπόν, ένας καλός άνθρω-
πος μπορεί ευκολότερα να διακατέχεται από ενσυναίσθηση, διότι ο κινητήριος 
μοχλός της είναι η καλοσύνη.

Στο βιβλίο του Chade-Meng Tan Ψάξε μέσα σου, αναφέρεται η σχέση ενσυ-
ναίσθησης και αυτογνωσίας. Σύμφωνα με το βιβλίο αυτό, εάν ένα άτομο έχει ως 
χαρακτηριστικό του την ενσυναίσθηση, είναι επόμενο να διακατέχεται και από 
αυτογνωσία. Αυτό συμβαίνει γιατί και οι δύο αυτές ικανότητες χρησιμοποιού-
νται από τον ίδιο μηχανισμό του εγκεφάλου, τη λεγόμενη «νήσο». Από την άλλη 
μεριά, εάν σε κάποιον λείπει το χαρακτηριστικό της αυτογνωσίας, θα λείπει και 
η ενσυναίσθηση. Συνεπώς, οι ασκήσεις που αναπτύσσουν την αυτογνωσία, βελ-
τιώνουν ταυτόχρονα και την ενσυναίσθηση. 

Από το 1930, ο Piaget αναφέρεται στη σκέψη και τα συναισθήματα των μικρών 
παιδιών. Πίστευε πως η ικανότητα της ενσυναίσθησης αναπτύσσεται από τα 7 
έως τα 12 χρόνια του παιδιού. Ο ίδιος αναφέρεται στην ενσυναίσθηση, λέγοντας 
πως είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από τις δικές του σκέψεις-απόψεις. 
Συνεπώς, είναι η ικανότητά του να έρθει πιο εύκολα στη θέση του άλλου ατόμου.

Το 1957, ο Rogers ήταν ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στην ενσυναίσθηση 
και στον ρόλο του θεραπευτή. Τα συναισθήματα του πελάτη του, ο θεραπευτής 
θα πρέπει να τα κάνει κτήμα του εκείνη τη δεδομένη στιγμή, «σαν να» ήταν δικά 
του, χωρίς όμως να συμπορεύεται με αυτά.

Το 1975, ο Hoffman μίλησε για την επίγνωση της βαθιάς ψυχολογικής κατά-
στασης του άλλου και τον αυθορμητισμό της αποδοχής του. Την ίδια χρονιά, ο 
Rogers αναφέρεται ξανά στην ενσυναίσθηση, λέγοντας πως ο θεραπευτής μπαί-
νει στη διαδικασία να ανακαλύψει τα βιώματα και τα συναισθήματα του πελάτη 
του, ενώ μεταφέρεται για λίγο στην κατάστασή του.
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Το 1992, οι Levenson και Ruef αποσαφηνίζουν τη γνώμη τους σχετικά με την 
έννοια της ενσυναίσθησης, πιστεύοντας πως είναι η συμμετοχή στα συναισθή-
ματα του άλλου, η οποία αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες: 
1.  Η γνώση τού να αντιλαμβάνεται κάποιος τον συναισθηματικό κόσμο του άλλου.
2.  Το να αισθάνεται τι νιώθει το άτομο που έχει μπροστά του.
3.  Το να συμπονά τον άλλον για αυτά που βιώνει.

Το 2000, ο Α. Δημητρόπουλος λέει για την ενσυναίσθηση: «Η ικανότητα του 
συμβούλου να ακούει με ακρίβεια, να αισθάνεται τον εμπειρικό κόσμο του άλλου 
ατόμου και να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα του συμβουλευομένου, ανακόπτο-
ντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα που πηγάζουν από το δικό του γνωστικό, 
συναισθηματικό, κοινωνικοοικονομικό και ψυχικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια 
διαδικασία που εμπεριέχει αρκετές δυσκολίες, αφού αφορά τον φαινομενολογικό 
κόσμο κάθε ανθρώπου». Την ίδια χρονιά, ο Hoffman εμπλουτίζει τις απόψεις του 
περί συναισθηματικής ανταπόκρισης και αναφέρει πως η ανταπόκριση ωφελεί 
περισσότερο τον άλλον, παρά το άτομο που δέχεται τα συναισθήματα της απέ-
ναντι πλευράς.

Το 2003, η Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου, διδάκτορας της συμβουλευτικής ψυχολογίας, 
αναφέρει: «Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα της εμβίωσης (εμβιώ = ζω εν τίνι) της 
κατάστασης του άλλου, είναι η ικανότητα της κατανόησης και του μοιράσματος 
των συγκινήσεων, των σκέψεων και της συμπεριφοράς του άλλου ατόμου» και 
προσθέτει ότι «δηλώνει συναισθηματική συμμετοχή», ενώ η ίδια προσθέτει ότι 
γενικά ενσυναίσθηση είναι η στάση που επιδεικνύει κάποιος προς το πρόσωπο 
κάποιου άλλου. Στη συνέχεια, τονίζει: «Η επίγνωση και η διορατικότητα για τα 
αισθήματα, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου, καθώς και 
για το νόημα και τη σημασία τους. Δεν είναι το ίδιο με τη συμπάθεια, η οποία 
συνήθως είναι μη αντικειμενική και μη κριτική».

Το 2006, ο Baron αναφέρει πιο περιληπτικά πως η ενσυναίσθηση είναι να 
κατανοεί ο ένας τι αισθάνεται ο άλλος.

Το 2011, ο Goleman επεξηγεί τον όρο ενσυναίσθηση ως «ανθρώπινη δεξιό-
τητα», σύμφωνα με τον οποίο ο ένας καταλαβαίνει τα αισθήματα του άλλου, αλλά 
και το τι χρειάζεται ο άλλος συμπεριφερόμενος με βάση τα παραπάνω αισθή ματα. 
Σύμφωνα με τον Goleman, η ηρεμία θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον ακροατή, έτσι 
ώστε ο ίδιος να έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί όλα τα μηνύματα που μετα-
φέρονται (λεκτικά και μη).

3.2. Οι κύριες διαστάσεις της ενσυναίσθησης

Όπως είναι αντιληπτό, οι ορισμοί της ενσυναίσθησης ποικίλλουν, ακόμη και όταν 
δίνονται από τον ίδιο μελετητή, καθώς με το πέρασμα των χρόνων οι απόψεις 
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αλλάζουν ή συμπληρώνονται. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερευνητών αναφέ-
ρουν δύο διαστάσεις για την ενσυναίσθηση. Αυτές είναι η γνωστική και η συναι-
σθηματική. Η πρώτη αφορά την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να 
καταλαβαίνει τα συναισθήματα του πάσχοντος, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στη 
δυνατότητά του να τα διαχειρίζεται. Μερικοί μελετητές αναφέρουν και μία επι-
πλέον διάσταση, την επικοινωνιακή. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι υπάρχουν και 
άλλες διαστάσεις, όπως το μοντέλο του Davis (1980, 1983).

4. Η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση 
ως μάθημα στο σχολείο

Οι δύο μελετητές, Goleman, και Gottman, πιστεύουν ότι όλη η ψυχολογική 
εκπαίδευση του ατόμου πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής, δηλαδή 
από την παιδική ηλικία και τους ίδιους τους γονείς του και μετέπειτα να συνε-
χίζεται και στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς. Την ίδια χρονολογική περίοδο, 
ο Gottman αναφέρεται στα πέντε βασικά στάδια της συναισθηματικής αγωγής. 
Αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τα παρακάτω:
1. «Η συναισθηματική επίγνωση»· όταν τα συναισθήματα του ατόμου δεν εξω-

τερικεύονται απαραίτητα και δεν εκδηλώνονται έντονα στο περιβάλλον, αλλά 
ελέγχονται απολύτως. Η συναισθηματική επίγνωση διαφοροποιείται σε κάθε 
φύλο.

2. «Η εκδήλωση του συναισθήματος ως ευκαιρία για οικειότητα και καθοδήγη-
ση»· όπως τονίζεται στο βιβλίο του Gottman, καλό θα είναι να αναγνωρίζει ο 
καθένας τα συναισθήματά του και να προσπαθεί να τα εκδηλώνει, όταν πρω-
τοεμφανίζονται και έχουν χαμηλή ένταση.

3. «Η ενσυναισθητική ακρόαση και η αναγνώριση των συναισθημάτων»· ο δάσκα-
λος που καταλαβαίνει τα παιδιά και αντιλαμβάνεται το πώς αισθάνονται, κατέχει 
την ικανότητα της ενσυναίσθησης. Αφού λοιπόν τα καταλάβουν, για να δείξουν 
στα παιδιά ότι ενδιαφέρονται για τα συναισθήματά τους, χρησιμοποιούν τη 
λεγόμενη «ενσυναισθητική ακρόαση». Στην τεχνική αυτή, ο δάσκαλος, πρώτον, 
αντιλαμβάνεται τι αισθάνονται οι μαθητές και, δεύτερον, υποβάλλει μία λύση. 
Στο βιβλίο του Δ. Χατζόπουλου (2012), περιγράφεται ένα παράδειγμα σχετικό 
με αυτήν την τεχνική ανάμεσα σε έναν δάσκαλο και έναν μαθητή, στη διδακτι-
κή ώρα της φυσικής αγωγής. Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να εκτελέσουν 
ξανά την ίδια άσκηση έξι φορές ακόμη. Μόλις οι μαθητές το άκουσαν, φώναξαν 
δυνατά λέγοντας πως είναι πολύ κουρασμένοι και θέλουν να παίξουν. Αμέσως 
μετά την απάντηση των παιδιών σειρά έχει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος, ανάλογα 
με το πώς θα χειριστεί την απάντηση των παιδιών, θα κερδίσει την εκτίμησή 
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τους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την ενσυναισθητική ακρόαση και 
απαντά πως καταλαβαίνει την κούρασή τους, όμως η άσκηση είναι σημαντική, 
γι’ αυτό τους βάζει να κάνουν 3 προσπάθειες αντί για έξι και μετά ακολουθεί 
το παιχνίδι. Συνεπώς, αυτή η τεχνική προϋποθέτει αμοιβαίες υποχωρήσεις με 
μέτρο, έτσι ώστε ο δάσκαλος να μη χάσει τον ρόλο του.

4. «Η βοήθεια στο παιδί προκειμένου να εκφράσει λεκτικά τα συναισθήματά 
του»· με αυτό τον τρόπο, το συναίσθημα γίνεται πιο συγκεκριμένο στα μάτια 
των παιδιών και γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Η έκφραση των 
συναισθημάτων ταιριάζει με την ενσυναίσθηση, γιατί όταν το παιδί εκφράζει 
τα συναισθήματα με λέξεις, είναι πιο εύκολο ο εκπαιδευτικός από τη μεριά 
του να τα κατανοήσει.

5. «Ο καθορισμός ορίων και η βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων». «Θέτω 
όρια, καθορίζω τους στόχους, σκέφτομαι τις πιθανές λύσεις σε συνάρτηση με 
τις οικογενειακές μας αξίες και βοηθώ το παιδί μου να επιλέξει μία λύση».

Ο Goleman (2011) δεν θεωρεί απαραίτητο να υπάρχει ένα μάθημα αφιερω-
μένο αποκλειστικά στη συναισθηματική νοημοσύνη, επομένως και στην ενσυν-
αίσθηση. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι τα μαθήματα να διδάσκονται 
με διαφορετικό τρόπο. Στη συνέχεια προσθέτει ότι η συναισθηματική επάρκεια 
ενός εκπαιδευτικού φανερώνεται ακόμη και από τον τρόπο που διευθύνει το 
μάθημα. Εξάλλου, αναφέρει ότι ακόμα κι αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μάθημα, 
η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτάται από την ποιότητα του εκπαιδευτικού. 

Ο Goleman (2011) θεωρεί ότι οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης 
είναι δυνατό να διδαχθούν. Μάλιστα, αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά: «Οι καίριες 
συναισθηματικές ικανότητες μπορούν πράγματι να διδαχθούν και να βελτιωθούν 
στα παιδιά, αν βέβαια μπούμε στον κόπο να τις διδάξουμε». Τα τελευταία χρόνια, 
είναι ευρέως παραδεκτό ότι η διαμόρφωση των συναισθηματικών δεξιοτήτων 
γίνεται ευκολότερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, στη διάρκεια 
των οποίων διαμορφώνεται η προσωπικότητά του. Οι συναισθηματικές δεξιότη-
τες, όπως η ενσυναίσθηση, μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη 
διαδικασία της εκπαιδευτικής πράξης, αλλά ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας 
άρτιας ψυχοκοινωνικής ταυτότητας.

Σημαντικές δεξιότητες συναισθηματικής επάρκειας είναι:
• η επίγνωση των συναισθημάτων
• ο έλεγχος των συναισθημάτων
• ο χειρισμός των συναισθημάτων
• η αυτο-επίγνωση,
• η αποδοχή του εαυτού,
• ο αυτοέλεγχος,
• η προσωπική υπευθυνότητα,
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• η ποιοτική επικοινωνία,
• η διεκδικητική στάση και
• η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. 
Επιπρόσθετα, η επίγνωση των πολιτισμικών κανόνων που είναι υπεύθυνη για 

τη ρύθμιση της συμπεριφοράς, η χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου έκφρασης 
των συναισθημάτων του εκάστοτε ατόμου, ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο 
αναφοράς του, βοηθά στην εκδήλωση ενσυναίσθησης για τις συναισθηματικές 
εμπειρίες των άλλων. 

5. Πρακτικοί τρόποι καλλιέργειας της συναισθηματικής 
νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης στο σχολείο

Η μάθηση καθώς και η διδασκαλία είναι κατεξοχήν συναισθηματικές διαδικα-
σίες. Τα οφέλη της εφαρμογής των αρχών της συναισθηματικής νοημοσύνης 
στο πλαίσιο του σχολείου είναι σημαντικά σε όλα τα επίπεδα. Ο Gottman (2011) 
τονίζει ότι: «Η ενσυναίσθηση δεν είναι απλώς σημαντική· είναι η βάση της απο-
τελεσματικής διαπαιδαγώγησης». Ο Goleman (2011) αναφέρει ότι: «Ένα από 
τα πιο ουσιώδη οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς από το σχολείο, είναι 
η ικανότητα να χαλιναγωγεί την ανυπομονησία για την ανταμοιβή του, να είναι 
κοινωνικά υπεύθυνος με τον κατάλληλο τρόπο, να διατηρεί τον έλεγχο πάνω στα 
συναισθήματά του και να έχει μια αισιόδοξη άποψη για τα πράγματα – με άλλα 
λόγια, να έχει συναισθηματική νοημοσύνη». 

Επιπλέον, οι μαθητές είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να μάθουν 
πώς να μαθαίνουν και να αγαπήσουν τη γνώση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο 
που αναφέρει ο Goleman (2011) είναι ότι η επίδοση των μαθητών φαίνεται να 
αυξάνεται και οι πιθανότητες εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς λιγοστεύ-
ουν. Οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, άρα και η ενσυναίσθηση, 
αποτελούν αναγκαία εφόδια για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για την ακαδημαϊκή 
του επιτυχία, αλλά και γενικότερα για τη ζωή του. Το σημαντικότερο ίσως όφελος 
είναι ότι οι μαθητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εφόδια που θα χρειαστούν 
στο υπόλοιπο της ζωής τους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μελλο-
ντικές προκλήσεις. Εκτός από την προσωπική εξέλιξη των μαθητών, σημαντικό 
όφελος από την απόκτηση των δεξιοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης 
είναι η προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών, η 
οποία αργότερα θα τους βοηθήσει να διαδραματίσουν ουσιαστικούς και υπεύθυ-
νους ρόλους στην κοινωνία.

Πέρα από τους μαθητές όμως, όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν ανεπτυγμένη 
συναισθηματική νοημοσύνη, τότε είναι περισσότερο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.386

τη συναισθηματική επιβάρυνση που δέχονται από τις αυξημένες υποχρεώσεις 
του «δύσκολου» ρόλου τους. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν υψηλή 
ενσυναίσθηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν τη δημιουργία ενός 
θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος, καλλιεργώντας ένα φιλικό κλίμα συνεργα-
σίας μέσα στη σχολική τάξη. Εκτός των άλλων, είναι πολύ πιθανό να μπορούν 
να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τις απλές και τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μαθητών τους. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουν να «μπαίνουν» στη θέση τους 
και έτσι μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις που να διέπονται από εμπιστοσύνη. 

Ο Goleman (2011) τονίζει χαρακτηριστικά: «Με λίγα λόγια, τα ιδανικά προ-
γράμματα συναισθηματικής αγωγής πρέπει να ξεκινούν νωρίς, να είναι κατάλλη-
λα προσαρμοσμένα στην εκάστοτε ηλικία, να συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σχολικής ζωής και να συνδυάζουν τις προσπάθειες στο σχολείο, στο σπίτι και 
στην κοινωνία». Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότη-
τες και να χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές. 

Ο Θεοδοσάκης (2011) αναφέρει μερικές τεχνικές, όπως τη δραματοποίηση, 
τα παιχνίδια ρόλων, τη γραπτή έκφραση, την προβολή ταινίας, τα ομαδικά παι-
χνίδια, την καλλιτεχνική έκφραση, τη συζήτηση ή και τον συνδυασμό διαφορε-
τικών τεχνικών. 

Σύμφωνα με τον Κανίδη (2005), ιδιαίτερα τα παιχνίδια ρόλων είναι αποτελε-
σματικότατη μέθοδος, καθώς παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εμπλοκής των μαθη-
τών, και με τον τρόπο αυτό γίνεται προώθηση μιας ενσυναίσθητης συμπεριφοράς 
ανάμεσά τους. Μέσα από τα παιχνίδια ρόλων, οι μαθητές αποκτούν ενσυναίσθηση, 
καθώς μπαίνουν στη θέση των «άλλων» και έτσι αντιλαμβάνονται την οπτική των 
προσώπων της ιστορίας, αλλά και τη θέση τους σε αυτή. Επομένως, με τα παρα-
πάνω, οι μαθητές ευαισθητοποιούνται ως προς τις σκέψεις και τις αντιλήψεις των 
άλλων και είναι πιθανό να μεταβάλουν τις αρχικές απόψεις τους. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές σκέφτονται με ποιους τρόπους μπορούν 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις καταστάσεις που προκύπτουν για τα 
πρόσωπα της ιστορίας. Τα παιχνίδια ρόλων περιλαμβάνουν τρία βασικά στάδια: 

1. Προετοιμασία της δραστηριότητας.
2. Εκτέλεση της δραστηριότητας.
3. Συζήτηση και αξιολόγηση της δραστηριότητας.

Ένας πρακτικός τρόπος ανάπτυξης της ενσυναίσθησης ανάμεσα στους μαθη-
τές μιας τάξης είναι ο διάλογος. Μέσα από το βιβλίο του Δ. Χατζόπουλου (2012), 
μαθαίνουμε για το «παγκάκι της ειρήνης». Θεωρείται ένα από τα μοντέλα επίλυ-
σης προβλημάτων μεταξύ των συμμαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το 
παγκάκι τοποθετείται έτσι ώστε οι μαθητές να μην αποσπώνται από τα υπόλοιπα 
παιδιά, συνεπώς κάθονται με πλάτη στους συμμαθητές τους, ο ένας δίπλα στον 
άλλον. Οι μαθητές, όταν θα επιστρέψουν στο μάθημα, θα πρέπει γραπτώς ή προ-
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φορικώς να ενημερώσουν τον δάσκαλό τους για την αντιπαράθεση που είχαν 
μεταξύ τους τονίζοντας:
• Ποιο είναι το πρόβλημα;
• Πού έγινε;
• Τι έκανε ο καθένας ξεχωριστά για να το αποφύγει;
• Οι συμπεριφορές τους επηρέασαν τους συμμαθητές και τον δάσκαλο;

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός, αφού ακούσει και τους δύο μαθητές και αφού 
προτείνουν και οι ίδιοι τρόπους αποφυγής μελλοντικών παρόμοιων συμπεριφορών, 
ο ίδιος κάνει τη δική του πρόταση. Τα παραπάνω ερωτήματα, μαζί με τις αναφο-
ρές του δασκάλου, θα πρέπει να βρίσκονται σε σημείο εμφανές μέσα στη σχολική 
αίθουσα, ώστε οι μαθητές να έχουν εύκολη πρόσβαση σε περίπτωση διαφωνίας.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί διάφορα 
προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής και υπάρχει ένα συνεχώς 
αυξανόμενο ενδιαφέρον προς αυτά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνουν ακόμα 
περισσότερες έρευνες στον ελλαδικό χώρο σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα, 
καθώς η αξία της ενσυναίσθησης είναι ύψιστης σημασίας. Με την καλλιέργεια 
και την ενεργοποίησή της, ο άνθρωπος οδηγείται σε πιο ουσιαστικές διαπροσω-
πικές σχέσεις. Συνεπώς, είναι μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες που είναι 
αναγκαίο να έχει ένας αυριανός πολίτης της κοινωνίας. Ο Goleman αναφέρει 
αισιόδοξα ότι η δεξιότητα αυτή μπορεί, αλλά και χρειάζεται να διδαχθεί στα σχο-
λεία, ως κύριο μέρος μιας κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής. Είναι φανερό 
λοιπόν ότι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και η κοινωνική και συναισθηματική 
αγωγή πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας ολιστικής εκπαίδευσης, η οποία θα έχει 
ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και θα είναι προσαρμοσμένη 
στην εκάστοτε ηλικία τους.

6. Επίλογος – Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή έχει ως θέμα της τη σημασία της ενσυναίσθησης ως κομμάτι της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Αρχικά, κρίθηκε αναγκαίο να 
αποσαφηνίσουμε τις έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναί-
σθησης μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης εστιασμένης στην εκπαίδευση, 
αλλά και σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. 

Η ενσυναίσθηση είναι μια δεξιότητα που άλλοι την έχουν λιγότερο και άλλοι 
περισσότερο. Οι δεξιότητες όμως καλλιεργούνται. Ο πιο σύντομος και αποτελε-
σματικός δρόμος είναι ο εαυτός μας! Συνειδητοποιώντας τις λειτουργίες μας, τις 
τωρινές, αλλά και του παρελθόντος, αποδεχόμαστε και αγαπάμε τα αρνητικά και 
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θετικά μας στοιχεία, αγαπώντας τελικά τον εαυτό μας. Η αυτεπίγνωση είναι ο 
πιο σύντομος και σημαντικός δρόμος. Αρχίζουμε λοιπόν σιγά σιγά να αντιλαμβα-
νόμαστε το τι αισθάνονται οι άλλοι, με την ενεργητική ακρόαση, την κατανόηση 
και την καλλιέργεια της δεξιότητας της ενσυναίσθησης. 

Πολλά βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια και 
διαρκώς γίνονται περισσότερα, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα όμως, χρειάζε-
ται και μπορούν να γίνουν πολλά ακόμα. Μάλιστα, δεν είναι αρκετή η ενσωμάτωση 
της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 
Χρειάζεται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να ενστερνιστούν τη σημασία της κοινωνικής 
και συναισθηματικής αγωγής, να ανακαλύψουν τον συναισθηματικό τους κόσμο 
και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους. Μόνο τότε, θα γίνει εφικτή η ενσω-
μάτωση δραστηριοτήτων στην καθημερινή εκπαιδευτική τους πρακτική, οι οποίες 
θα προάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών τους. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να συμβεί μια τέτοια μετάβαση, από ένα σχολείο που δίνει έμφαση μόνο 
στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, σε ένα «ελεύθερο» σχολείο που θα προάγει 
παράλληλα τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξή τους. Για τους ανθρώ-
πους που θα δημιουργήσουν τη ζωή τους με γνώμονα τη συνειδητοποίηση του 
εαυτού τους και τη βελτίωση της κοινωνίας, είναι, αν μη τι άλλο, μοναδικός μας 
στόχος η παροχή των πολύτιμων εφοδίων για αυτή τη σημαντική αλλαγή.
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