
                 

 

 

Η ανάπτυξη των ενσυναισθητικών δεξιοτήτων των μαθητών ως  παράγοντας ενίσχυσης των 

διαδικασιών ενσωμάτωσης μαθητών με κάθε τύπου δυσκολίες και ιδιαιτερότητες σε ένα Σχολείο για 

όλους. 

 

Αυγέρη Σοφία1 

                                                         Περίληψη 

 

Η ικανότητα τοποθέτησης του εαυτού στη θέση του άλλου, δηλαδή η ανάπτυξη της αλλοκεντρικής 

δεξιότητας της ενσυναίσθησης, περιλαμβάνει το σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την 

υποδοχή του άλλου μέσα στην ιδιαιτερότητά του.  Αυτό σημαίνει μια πρόθεση και μια ικανότητα 

κατανόησης της υποκειμενικής πραγματικότητας του άλλου, καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες 

αυτή η πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί. Η ενσυναίσθηση διαφοροποιείται από την συμπάθεια και η 

καλλιέργειά της πρέπει να  αποτελεί βασικό στόχο ενός σύγχρονου σχολείου, ανοιχτού για όλους. Εκτός  

από την ανάπτυξη μιας ανθρωπιστικής συνείδησης και της ανεκτικότητας, συντελεί στην ευκολότερη ένταξη 

των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε ομάδες συμμαθητών και βελτιώνει την θέση τους  στην 

τάξη, ενώ ωφελεί με πολλούς τρόπους και μακροπρόθεσμα κάθε μαθητή  (καλλιέργεια πολλαπλών οπτικών,  

συνθετικών και  ανασκευαστικών νοητικών στρατηγικών κ.α..), όπως καταδεικνύουν οι σύγχρονες 

ερευνητικές προσεγγίσεις.2 

 

 

                                                    Summary 

The term ''empathy'' refers to the human mental capacity of acceptance and fully understanding other peoples 

differences’ and status.  It requires the willing to understand other humans point of view and it should not be 

viewed as sympathy. Education ought to enforce empathy to everyone, as long as humanism, tolerance and 

acceptance are still Schools aims. Hence, empathy improves students with disabilities social profile and also 

benefits  all students with crucial learning  skills, such  as multiperspectivity and many others. 

 

 

                                                          Εισαγωγή 

 

Το σημερινό ελληνικό Σχολείο υποδέχεται όλο και περισσότερους  μαθητές διαφορετικού πολιτισμικού, 

μαθησιακού ή / και εθνοτικού / θρησκευτικού προφίλ, λόγω της υιοθέτησης τα τελευταία χρόνια μιας 

παιδαγωγικής πολιτικής της ένταξης  και της ενσωμάτωσης υπό το πρίσμα των νέων αρχών της 

πολυπολιτισμικότητας και της αποδοχής του Άλλου / του διαφορετικού στο Σχολείο 3. Η εικόνα  όμως που 

έχουν οι  μαθητές για  τα διαφορετικά παιδιά,  δεν είναι συνήθως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας ουσιαστικής 

σχέσης μαζί τους ούτε αντανακλούν τις αντιλήψεις,  τις στάσεις,  τις πραγματικές αξίες ή τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Το ελληνικό Σχολείο καλείται,  λοιπόν,  σήμερα 4 να καλλιεργήσει στους μαθητές 

δεξιότητες που θα τους κάνουν πιο ευαίσθητους σε ζητήματα διακρίσεων,  λιγότερο επιρρεπείς σε 

ρατσιστικές συμπεριφορές και πιο ανοιχτούς απέναντι στο διαφορετικό, με άξονα σκέψης και δράσης  το 

αξίωμα πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι κα πως  οι όποιες διαφορές δεν αποτελούν αποδιοργανωτικό 

παράγοντα αλλά  παράγοντα ενδυνάμωσης  που  πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του  

περιεχόμενου  των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  με κύριο στόχο  την ισότητα ευκαιριών για όλους. 

        

         

  Η πρόκληση της ενσωμάτωσης και τα μέσα επίτευξής της 
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Η πολιτική της προώθησης της κοινωνικής ένταξης από τα μέσα της δεκαετίας του 90 επέβαλλε για πρώτη 

φορά την ανάγκη για συμμετοχή των ασθενέστερων μελών της κοινωνίας σε μια σειρά εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και δομών, χωρίς αυτές οι πολιτικές όμως να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  αλλά και σε άλλες κοινωνικά και πολιτιστικά  ευάλωτες 

μαθητικές ομάδες. Η ένταξη επίσης προωθήθηκε και ως ζήτημα δικαιωμάτων αλλά και ως μια πρόταση για 

αλλαγή του σχολικού συστήματος με στόχο τα γενικά σχολεία να γίνουν πιο ευέλικτα, ώστε να υποδεχθούν 

και να φροντίσουν εκπαιδευτικά κάθε παιδί, όποιες δυσκολίες και αν αντιμετωπίζει και όσο ΄΄διαφορετικό΄΄ 

και να θεωρείται 5. Εξάλλου, αυτή η κατά βάση ανθρωπιστική θεώρηση και πρακτική δίνει ένα έμπρακτο, 

βιωμένο παράδειγμα ισοτιμίας, συμμετοχής και δημοκρατίας  σε όλους τους μαθητές 6. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 άρχισαν δειλά – δειλά να εμφανίζονται και στην Ελλάδα επιστημονικές 

απόψεις,  οι οποίες μιλούσαν για ένα Σχολείο ανοικτό για όλους, ικανό να παρέχει τα εκπαιδευτικά αγαθά 

αλλά και να αγκαλιάσει κάθε ετερογενή μαθητικό πληθυσμό, επομένως και τα παιδιά με ειδικές μαθησιακέ 

ανάγκες ή και αναπηρίες, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις  δυσκολίες που αυτά ίσως  αντιμετωπίζουν. Το 

Σχολείο, εξάλλου, αποτελεί και έναν βασικότατο φορέα κοινωνικοποίησης για κάθε παιδί – πολύ 

περισσότερο για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  ή  αναπηρίες. Επιπλέον, βασικός λόγος για τον 

οποίο προκρίθηκε τα τελευταία χρόνια στο χώρο των επιστημών της Αγωγής η ένταξη όλων σε ένα σχολείο 

είναι και η ανάγκη κάθε νέου ατόμου να  έλθει σε επαφή με συνομηλίκους του,  να διαδράσει μαζί τους και 

να κοινωνικοποιηθεί  σε ένα υγιές κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε πρακτική που συμβάλλει σε αυτή την 

κατεύθυνση είναι ευκταίο να αξιοποιείται  σε σχολεία με ετερογενείς πληθυσμούς και οι τεχνικές 

ενδυνάμωσης της ενσυναίσθησης ανήκουν σε αυτές7. 

 Από την άλλη, μεγάλη σημασία για την ομαλή ένταξη στην τάξη διαδραματίζει η ευαισθησία του 

εκπαιδευτικού σε ζητήματα κοινωνικών σχέσεων αλλά και οι δεξιότητές του σχετικά με την καλλιέργεια 

κλίματος αποδοχής των μαθητών με μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες (ένταξης, επικοινωνίας κ.α..) 

αλλά και με τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ όλων των παιδιών της τάξης. 

 

 Τι είναι η ενσυναίσθηση – διάκριση από σχετικές έννοιες 

 

 Πρόκειται για τη συναισθηματική αντίδραση, άμεση και μη ελεγχόμενη, που προκαλείται όταν το άτομο 

προβάλλει τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Από την άλλη, ο όρος ενσυναίσθηση  (empathy) 

παρουσιάζεται ως ικανότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια να έρθει κάποιος σε επαφή, να 

επικοινωνήσει και να κατανοήσει τους άλλους, αναφορικά με καταστάσεις που βιώνει, εμπειρίες και 

συναισθήματα. Από τα παραπάνω προκύπτει η ενσυνείδητη διάσταση του μηχανισμού της ενσυναίσθησης, 

την οποία ενεργοποιεί το άτομο κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεών του. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η προσέγγιση του Goleman, ο οποίος αντιμετωπίζει την ενσυναίσθηση ως επιμέρους 

διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης 8. Σύμφωνα με το Goleman 9, η συναισθηματική νοημοσύνη 

μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο ικανοτήτων που μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο πεδία, της προσωπικής 

ικανότητας και της κοινωνικής ικανότητας. Στο πεδίο της προσωπικής ικανότητας συγκαταλέγεται η δέσμη 

ικανοτήτων που καθορίζουν το πόσο καλά μπορούμε να διαχειριστούμε τον εαυτό μας, γεγονός που 

αποτελεί το υπόβαθρο για τη διαχείριση της δέσμης των κοινωνικών μας ικανοτήτων. Επομένως, η 

ενσυναίσθηση αποτελεί  μια ιεραρχική διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης,  καθώς οικοδομείται 

πάνω σε άλλες διαστάσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε ενσυναίσθηση χωρίς αυτοεπίγνωση. Το κύριο 
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καθορίζει τις δυνατότητες που έχουμε, ώστε να μάθουμε τις πρακτικές δεξιότητες που βασίζονται στις πέντε διαστάσεις της: την 

αυτοεπίγνωση, την αυτορρύθμιση, τα κίνητρα συμπεριφοράς, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα στις σχέσεις με τους άλλους. 

(αυτοεπίγνωση – αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, επίγνωση των συναισθημάτων: άλλων, κατανόηση των άλλων, ακριβής 

αυτοαξιολόγηση αυτοπεποίθηση, ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, αυτορύθμιση, σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας, 

προσαρμοστικότητα, αυτοέλεγχος, επικοινωνία, χειρισμός διαφωνιών δέσμευση, καλλιέργεια δεσμών, πρωτοβουλία, σύμπραξη και 

συνεργασία, αισιοδοξία). Η καθεμιά από τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης  συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο στην 

εργασιακή και επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα αλλά αναγκαία είναι η ταυτόχρονη παρουσία τους, καθώς  η  καθεμιά από αυτές 

επηρεάζει ως ένα βαθμό κάποιες άλλες. Οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης “οικοδομούνται” η μια πάνω στην άλλη 

παράγοντες, όπως το κλίμα του σχολείου ή το ενδιαφέρον του ίδιου του δασκάλου για την εργασία του θα αλλά και προσδιορίζεται 

από αυτές. 

 



χαρακτηριστικό της ενσυναισθητικής επικοινωνίας είναι η κατανόηση και ο σεβασμός απέναντι στο 

διαφορετικό. Ενώ αρχικά το άγνωστο δημιουργεί φοβίες και κατ’ επέκταση ακραίες αρνητικές στάσεις και 

αντιδράσεις, μέσω της ενσυναίσθησης προάγεται σε κίνητρο αλλαγής και βελτίωσης των κοινωνικών δομών 

και αλληλεπιδράσεων. Η διαφορετικότητα μετατρέπεται από αρνητικό στοιχείο, από ενδεχόμενη απειλή 

αποσύνθεσης του κοινωνικού ιστού σε προτέρημα, σε καταλύτη κοινωνικών μεταβολών και ζυμώσεων που 

έχουν ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της κοινωνίας και όχι τη διάλυσή της. Η ικανότητα τοποθέτησης του 

εαυτού στη θέση του άλλου προϋποθέτει, λοιπόν,   την  ικανότητα κατανόησης της υποκειμενικής 

πραγματικότητας του άλλου, καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή η πραγματικότητα έχει 

διαμορφωθεί 10 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Η σχέση που προκύπτει μέσα από την ενσυναίσθηση είναι διαφορετική από τη σχέση που προκύπτει μέσα 

από τη συμπάθεια. Η ενσυναίσθηση (empathy) και η συμπάθεια (sympathy) είναι δύο κοντινές αλλά 

διακριτές έννοιες που διαφοροποιούνται ως προς τον στόχο τους. Η ενσυναίσθηση στοχεύει στην κατανόηση 

του άλλου και όχι στη σύναψη συναισθηματικών δεσμών, αντίθετα με την συμπάθεια, που υποκινείται από 

αλτρουιστικούς σκοπούς και προϋποθέτει συμμετοχή και μοίρασμα της συναισθηματικής εμπειρίας του 

άλλου 11.  

 

 

 

2.1.4.Ενσυναίσθηση και εκπαιδευτική διαδικασία 

 Ο D. Levine αναφέρει χαρακτηριστικά για το ρόλο της ενσυναίσθησης στο Σχολείο: Ως συναίσθηση ορίζω 

έναν τρόπο σκέψης που χαρακτηρίζεται από συμπονετικότητα και αγνό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Στην 

πράξη   η ενσυναίσθηση είναι ο συνδυασμός κοινωνικών δεξιοτήτων που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα 

και τη διάθεση να ακούμε τον άλλον, να κατανοούμε, να παίρνουμε αποφάσεις και εντέλει να βοηθάμε 12.  

Όλες αυτές οι δεξιότητες διδάσκονται, αν εφαρμοσθούν τα κατάλληλα διδακτικά μοντέλα,  αρκεί να 

αναγνωρισθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση φορείς πως  η ενσυναίσθηση  πρέπει να είναι 

ένα βασικό στοιχείο της σχολικής και μαθητικής κουλτούρας13. Η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί απλά έναν 

καταλύτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά σημαντικό χαρακτηριστικό της, το οποίο σε κάποιο βαθμό 

πρέπει να ενεργοποιηθεί, προκειμένου να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο μαθητής μπορεί να εμπλακεί σε δραστηριότητες που ενεργοποιούν και 

ενδυναμώνουν την ικανότητά του αυτή. Η εκπαιδευτική πολιτική αλλά και η προσωπική δραστηριοποίηση 

των εκπαιδευτικών μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή 14.  

Μεγάλη σημασία για την ομαλή ένταξη στην τάξη διαδραματίζει η ευαισθησία του εκπαιδευτικού σε 

ζητήματα κοινωνικών σχέσεων αλλά και οι δεξιότητες του σχετικά με την καλλιέργεια κλίματος αποδοχής 

των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή και αναπηρίες  αλλά και με τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ 

όλων των παιδιών της τάξης. Ειδικά για τους γονείς παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  είναι πολύ 

σημαντικό να γίνουν τα παιδιά τους αποδεκτά και επενδύουν πολλά σε αυτό. Η εκπαιδευτική πολιτική αλλά 

και η προσωπική δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα 

προς την κατεύθυνση αυτή. Ο εκπαιδευτικός σε ένα ανοιχτό σε όλους  Σχολείο προσαρμόζει τις 

παιδαγωγικές μεθόδους και τους στόχους αγωγής στις  επικοινωνιακές προκλήσεις, όπως αυτή των 

ανισοτήτων κάθε τύπου. Κύριο μέλημα αποτελεί η κοινωνικοποίηση όλων των μελών και η επίτευξη αυτού 

του στόχου προϋποθέτει την ενσυναίσθηση. Ιδιαίτερα η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί και πρέπει να 

αποτελέσει ένα συλλογικό δρώμενο το οποίο σαν απώτερο σκοπό έχει να συνδέει τα υποκείμενα, μέσα από 

κοινές κατανοήσεις, σε μια συλλογική συνείδηση. Μέσα από την καθημερινή συμμετοχή στη σφαίρα της 

συλλογικότητας, το υποκείμενο αποκτά συνείδηση και κριτική κατανόηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών 

του. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης συμβάλλει αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από 

διδακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις επιτυγχάνεται σταδιακά η ενσυναίσθηση και στα μέλη της σχολικής 
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διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών: «Μια τάξη φυλετικά διαχωρισμένη» ,σ. 129-130   
11 Στεργίου Λ. – Μπάρος Β., Διαπολιτισμικότητα, διαχείριση των συγκρούσεων και παιδαγωγική της δημοκρατίας, Εναλλακτικές 

διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών: «Μια τάξη φυλετικά διαχωρισμένη» ,σ. 129-130   
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τάξης 15. Η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί απλά έναν καταλύτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας  αλλά σημαντικό 

χαρακτηριστικό της, το οποίο σε κάποιο βαθμό πρέπει να ενεργοποιηθεί, προκειμένου να προκύψουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα.  Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο μαθητής μπορεί να εμπλακεί 

σε δραστηριότητες που ενεργοποιούν και ενδυναμώνουν την ικανότητά του αυτή.  

Η εξασφάλιση,  λοιπόν, μέσω της ενσυναίσθησης, των απαραίτητων συνθηκών αρμονικής συνύπαρξης 

διευκολύνει και την επιτυχή ένταξη των μαθητών διαφερόντων ομάδων. Κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο στη 

μελλοντική ζωή των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργούν ένα θετικό κλίμα μέσα 

στην τάξη τους ενθαρρύνοντας  την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, βοηθώντας 

τους διαφορετικούς μαθητές να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον αλλά και τους υπόλοιπους 

μαθητές να τους αποδεχτούν και να τους εντάξουν στους κόλπους τους.  

 

 

 

Ορισμένες ενδεικτικές τεχνικές ανάπτυξης της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών 

 

 Υπάρχουν ορισμένες πρακτικές κατάλληλες για την καλλιέργεια ενσυναισθητικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές. Μερικές από αυτές είναι εύκολα εφαρμόσιμες και συμβάλλουν στην επίτευξη και γενικότερων 

στόχων. Η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί απλά μια στατική νοητική κατάσταση αλλά συναισθηματικό και 

διανοητικό κίνητρο. Υπό το πρίσμα της μπορούν να καθοριστούν και να μεταβληθούν απόψεις, στάσεις και 

συμπεριφορές. Το άτομο επιτυγχάνει όχι μόνο καλύτερη γνώση για τους άλλους, αλλά κυρίως μεγαλύτερη 

κατανόηση για τον εαυτό του, γεγονός που οδηγεί στη συνεχόμενη αυτοβελτίωσή του. Η κατανόηση των 

συναισθημάτων και σκέψεων των άλλων,  εξάλλου,  αναπτύσσει την αναλογική σκέψη. Πιο γνωστά είναι τα 

προγράμματα κοινωνικής συνύπαρξης που ακόμα εφαρμόζονται κυρίως σε Γυμνάσια της Μ. Βρετανίας 16.  

Οι έρευνες απέδειξαν πως όσοι μαθητές συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα – ειδικά σε όσα είχαν ως στόχο 

τη συναισθηματική επαφή και όχι την επίτευξη ακαδημαϊκών στόχων-έγιναν πολύ πιο δεκτικοί απέναντι σε 

συμμαθητές τους με αναπηρίες, καθώς είδαν πως οι συμμαθητές τους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

έχουν και ικανότητες και δυνατότητες αλλά και ενδιαφέροντα 17.  Όλα αυτά αναπόφευκτα παρεμποδίζουν 

την εμφάνιση αρνητικών στάσεων, απόρριψης, εκφοβισμών, απομόνωσης κ.ο.κ. σε ένα σχολείο.  

Αυτό που πρέπει εξαρχής να επισημανθεί είναι το ότι το πρώτο βήμα πάντα είναι η καλλιέργεια και 

εμπέδωσης καλών σχέσεων μεταξύ μαθητών αλλά και μαθητών – δασκάλου μέσα στην τάξη. Αν 

εδραιωθεί ένα κλίμα συναισθηματικής  ασφάλειας, ενδιαφέροντος και εμπιστοσύνης μέσα στην τάξη, 

μπορούν στη συνέχεια να ενσωματωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα  δράσεις για την ενσυναίσθηση με 

τρόπο φυσικό και αυθεντικό 18. Η ενσυναίσθηση αναπτύσσεται πρώτα μέσα από την επικοινωνία 

μαθητή- δασκάλου παράλληλα με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών19. 

Για να αναπτύξουν οι μαθητές σχέσεις με συμμαθητές τους πρέπει πρώτα να τους δουν και μετά να 

τους δουν ως πιθανούς φίλους. Αυτός πρέπει να είναι ένας βασικός πρωταρχικός στόχος κάθε 

αναλυτικού προγράμματος που εκπονεί ο εκπαιδευτικός ή το Σχολείο. Η αναγνώριση σχέσεων που 

πριν δεν εντοπίζανε οι μαθητές είναι επίσης βασικό μέλημα μιας διδακτικής παρέμβασης με στόχο την 

ανάπτυξη ενσυναισθητικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές νοιώθουν πως τους σέβονται οι άλλοι, μόνο αν 

αισθάνονται πως οι συμμαθητές τους  γνωρίζουν 20. Για να έχουμε  μια τάξη που νοιάζεται πρέπει να 

έχουμε μια τάξη με αναγνωρίσιμα και σεβαστά πρόσωπα, όπως τονίζει ο Οlsen.21 

 
15 Αρκαδιανός Δ.,  Η ενσυναίσθηση και ο ρόλος της στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,  ΚΕΔΕΚ, Πάτρα 

Barnes A.,Thagard P. (1997),  empathy and analogy, στο http//cogsci.uwaterloo.ca/Articles/Pages/Emapthy.html 

Βασιλειάδης Η. ( 2010), Η κοινωνική διάσταση της ένταξης μαθητών με αναπηρίες, Θέματα ειδικής αγωγής τ. 49 

 
16 Tilstone, C., Lacey, P. and Robertson, C. (2000) Pupils with Learning Difficulties in Mainstream Schools. London: David Fulton. 

  
17 Yell, M. L. (1995). Least Restrictive Environment, Inclusion, and Students with Disabilities: A Legal Analysis. The Journal of 

Special Education, 28 (4): σ. 389-404 

18 D.A. Levine,( 2005), Teaching Empathy: A Blueprint for Caring, Compassion, and Community, Solution tree Press 

 
19  Riddett-Moore, K..,  (2009),  Encouraging Empathy through Aesthetic Engagement:  

An Art Lesson in Living Compositions, International Journal of Education & the Arts  

τ.10:  σ.9 

 

 
20 Olsen, J. L. (1998). Encouraging visual storytelling, στο, J. W. Simpson, et al. Creating  

meaning through art: Teacher as choice maker,  Upper Saddle River : σ.160-205 

http://astore.amazon.com/schoolnotes_books-20/detail/193212778X


 

Ενδεικτικά στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες διδακτικές στρατηγικές που ευνοούν την ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης και που θα ήταν ευκταίο να εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικής 

βαθμίδας. Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να εντάξει στη διδασκαλία του τέτοιες 

τεχνικές αλλά και να αυτοσχεδιάσει και να ανακαλύψει δικούς του δρόμους, προκειμένου να τονώσει την 

συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών του και να συσφίξει  τους δεσμούς ανάμεσα στους μαθητές του. 

Συγγραφή  

 

Πρόζα, ποίημα, άρθρο σε εφημερίδα, οτιδήποτε μπορεί να γράψει ένα παιδί στο οποίο θα περιγράφει τη 

θέση ενός άλλου και θα στοχάζεται πάνω σε αυτήν, αποτελεί μια αποτελεσματική πρακτική . Το μάθημα της 

Ιστορίας ενδείκνυται ιδιαίτερα μάλιστα για τέτοιες διδακτικές παρεμβάσεις 22 αλλά κα όλα τα γλωσσικά 

μαθήματα, μια και συνδυάζεται η ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων με την εξάσκηση στη γραφή και 

την γλωσσική έκφραση και την γραπτή επικοινωνία. 

  

 

 Συζητήσεις ενθάρρυνσης  (courageous conversations) 

Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να βρουν λύσεις για  δυσάρεστες κοινωνικές καταστάσεις, όπως, για 

παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει, αν ένα παιδί μείνει έξω από ένα ομαδικό παιχνίδι, ή αν κάποιος ενοχλεί ένα 

παιδί κ.ο.κ Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός θέτει τα παιδιά αντιμέτωπα με τα προβλήματα που 

καλούνται να επιλύσουν όσοι συμμαθητές τους βιώνουν τον αποκλεισμό, την απόρριψη ή την περιφρόνηση 

των συμμαθητών τους και ουσιαστικά βάζει τους μαθητές στη θέση των παραγκωνισμένων παιδιών. Μια 

άλλη προσέγγιση που διεγείρει το στοχασμό γύρω από τη θέση του άλλου είναι η συζήτηση γύρω από ένα 

ηθικό δίλημμα. Συγκεκριμένα,  τίθεται μια προβληματική  κοινωνική κατάσταση   στην τάξη (για 

παράδειγμα,  ένας συμμαθητής σας πέφτει καθημερινά στο σχολικό κυλικείο θύμα εκφοβισμού, ο ΄΄ 

κολλητός ΄΄ σας  παροτρύνει να τον αφήσετε αβοήθητο, τι κάνετε; Δεν σας καλούν σε πάρτι συμμαθητή σας. 

Πώς νοιώθετε;). O εκπαιδευτικός την παρουσιάζει και στη συνέχεια προκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν 

πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και να προτείνουν πολλαπλές λύσεις για την αντιμετώπιση των 

διλημματικών καταστάσεων βάσει των εκτιμήσεων και των προσεγγίσεων που τα ίδια κάνουν. Μέσα από τη 

διαδικασία αυτή οι μαθητές  να ανιχνεύουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρωποι ενεργούν, να 

αιτιολογούν τη στάση τους και να γίνονται δεκτικότεροι και ανεκτικότεροι απέναντι στους άλλους 23 . 

 Event Empathy Action (EEA) 

Μια βασική μέθοδος ενδυνάμωσης της ενσυναίσθησης είναι η ΕΕΑ. Μια ομάδα μαθητών αξιοποιεί 

υποθετικά σενάρια, για να προκαλέσει στην τάξη συζήτηση και προτάσεις  που βασίζονται στην 

ενσυναισθητική ανταπόκριση από την πλευρά των μαθητών. Πρόκειται για μια πρακτική, κατά την οποία οι 

μαθητές μαθαίνουν πώς να ανταποκρίνονται ενσυναισθητικά στους άλλους. 

1ο βήμα 

Εκτίθεται στους μαθητές μια δυσάρεστη κατάσταση (διαζύγιο γονιών, αποτυχία στις σχολικές εξετάσεις 

κ.α..).  

2ο βήμα 

 
N.J.: Merrell.  

 
21 Olsen, J. L. (1998). Encouraging visual storytelling, στο, J. W. Simpson, et al. Creating  

meaning through art: Teacher as choice maker,  Upper Saddle River : σ.160-205 

N.J.: Merrell.  

 
22 Αυγέρη Σ., Aνάπτυξη των ενσυναισθητικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από το μάθημα της Ιστορίας της Α Γυμνασίου., 

Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων του ΠΙ, τ. 2011, www.pi-schools.gr/publications/.../teyxos1, (προσπελάστηκες στις 2-5-12). 

 

23 D.A. Levine,( 2005), Teaching Empathy: A Blueprint for Caring, Compassion, and Community, Solution tree Press 
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Ζητείται από τους μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στα εξής ερωτήματα: 

- Τι συνέβη; Προσδιόρισε το γεγονός. 

- Πώς αισθάνεται το άμεσα εμπλεκόμενο πρόσωπο; 

- Τι θα κάνω εγώ; 

 

 

Αντισταθμιστικές στρατηγικές 

Eφαρμόζονται όταν οι μαθητές εκφράζουν συμπεριφορές βασισμένες στην άγνοια ή όταν η μειονότητα 

υφίσταται διακρίσεις ή κάθε μορφής βία ή όταν υπάρχει μια ομόφωνη άποψη στην τάξη σχετικά με την 

ερμηνεία ενός γεγονότος.Ο δάσκαλος καλείται τότε να παίξει το δικηγόρο του διαβόλου  να απομυθοποιήσει 

δημοφιλείς αντιλήψεις, να δείξει και την άλλη οπτική, να εκφράσει την αντίθετη θέση 24 . Συχνά, για 

παράδειγμα, οι δάσκαλοι καλούνται να υπερασπιστούν μαθητές με ελλειμματική προσοχή ή συγγενείς 

μαθησιακές δυσκολίες, καταδεικνύοντας πως δεν πρόκειται για   δύσκολα  παιδιά αλλά για παιδιά που απλώς 

αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω ιδιαιτεροτήτων για τις οποίες τα ίδια δεν ευθύνονται. 

Social discovery lesson 

Μέσα από τον διάλογο και μια διαδικασία ανοιχτών ερωταπαντήσεων με συνεχή ανατροφοδότηση, χωρίς  

κρίσεις και χαρακτηρισμούς οι μαθητές παρακινούνται να συναισθανθούν και να αναπτύξουν τον 

συναισθηματικό τους κόσμο. Το παιχνίδι ρόλων και η τεχνική της ανολοκλήρωτης φράσης είναι οι 

χαρακτηριστικότερες αυτής της προσέγγισης. ΄΄Αυτό που πάντα θυμάμαι είναι ...΄΄, ΄΄αυτό που με εκπλήσσει 

είναι …΄΄.  Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές ξεδιπλώνουν πτυχές του ψυχικού τους κόσμου που ούτε οι ίδιοι 

δεν γνώριζαν καλά και γίνονται  καλύτεροι κοινωνοί σκέψεων, φόβων και  επιθυμιών, με αποτέλεσμα να 

αναγνωρίζουν την ύπαρξη όλων αυτών και στους συμμαθητές τους. Μια σειρά διδακτικών αντικειμένων, 

όπως το μάθημα της Γλώσσας – ελληνικής και ξένης- η ευέλικτη ζώνη, η φυσική αγωγή, η ιστορία κ.α. 

προσφέρονται για τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. 

 

Προσομοίωση  

 

 Μια καλά δομημένη και πρακτικά εφαρμόσιμη προσομοίωση - ταύτιση με ένα άλλο πρόσωπο, διαφορετικό 

από εμάς- πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ηλικία και τις ικανότητες του μαθητή, με σκοπό να κατανοήσει 

πως το ίδιο γεγονός μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά και να έχει διαφορετική σημασία για τους 

ανθρώπους, καθώς και τους  παράγοντες  που οδηγούν σε αυτή την  ποικιλία οπτικών 25.  

Οι μαθητές κατά την προσομοίωση προσπαθούν να μπουν στο μυαλό του εκάστοτε ανθρώπου,  να 

υποθέσουν πώς θα σκεφτόταν,  τι θα ήξερε και τι όχι, όπως και τι θα έλεγε ή θα έκανε. Σημαντικό είναι,  

εξάλλου,  να καταλάβουν τι σημαίνει να ζεις υπό διαφορετικές συνθήκες. 

 

Αντιστροφή ρόλων - παιχνίδι ρόλων  (role playing game) 

 

Mπορεί να εφαρμοσθεί όταν η διδασκαλία αφορά σε ένα ζήτημα που σχετίζεται με μία ομάδα που δεν είναι 

δημοφιλής στους μαθητές ή σε περιπτώσεις διακρίσεων, στιγματισμού,  περιθωριοποίησης κ.α... Σε μια 

δραματοποίηση, για παράδειγμα, μπορούν μαθητές με έλλειμμα στην ανεκτικότητα και την αποδοχή του 

διαφορετικού να υποδυθούν πρόσωπα που θα ενσαρκώνουν αυτό που δυσκολεύονται να αποδεχθούν. Έτσι 

θα πάψουν να φοβούνται αυτό που απλά δεν γνωρίζουν ή με το οποίο δεν είναι εξοικειωμένοι.  Συχνά σε 

τέτοιες δράσεις ο εκπαιδευτικός αναθέτει στον μαθητή που έχει αντικοινωνική ή ρατσιστική στάση να 

υποδυθεί το θύμα μιας λεκτικής ή άλλου τύπου κακοποίηση. Το θεατρικό παιχνίδι και ιδιαίτερα η πρόζα 

ενδείκνυνται για τέτοιες δράσεις στα πλαίσια πολλών μαθημάτων, όπως η φυσικά αγωγή, η λογοτεχνία, το 

μάθημα του θεατρικού παιχνιδιού, τα αρχαία ελληνικά κ.α…26 

 
24 Stradling, R. (2001). Enseigner l’ Histoire de l’ Europe du 20e siècle, Strasbourg: Edition  du Conseil de l’ Europe , σ.102  

25Stradling, R. (2001). Enseigner l’ Histoire de l’ Europe du 20e siècle, Strasbourg: Editions   du Conseil de l’ Europe,σ. 85  

26  Αυγέρη Σ., Aνάπτυξη των ενσυναισθητικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από το μάθημα της Ιστορίας της Α Γυμνασίου., 

Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων του ΠΙ, τ. 2011, www.pi-schools.gr/publications/.../teyxos1, (προσπελάστηκες στις 2-5-12). 
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Ενασχόληση  με ένα έργο τέχνης ή δημιουργία καλλιτεχνικού έργου 

 

Ο Heidegger επισημαίνει πως οι καλές τέχνες λόγω της αισθητικής εμπειρίας που προκαλούν μπορούν να 

μας μεταφέρουν σε μια άλλη αντίληψη του κόσμου αλλά και του εαυτού μας 27. H θέαση ενός πίνακα 

ζωγραφικής, για παράδειγμα, με την κατάλληλη προεργασία και καθοδήγηση από τον διδάσκοντα μπορεί να 

οδηγήσει το μαθητή στη διατύπωση ερωτημάτων σχετικά με τον άνθρωπο, τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

του. Μέσα από την παρατήρηση ενός καλλιτεχνήματος οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητά 

τους να στοχάζονται πάνω στη ζωή των άλλων και να πλάθουν τα δικά τους σενάρια για το πώς οι άνθρωποι 

που απεικονίζονται σε αυτά νοιώθουν28. Πολύ αποτελεσματική τακτική είναι και η παρότρυνση να 

εκφραστούν οι ίδιοι οι μαθητές καλλιτεχνικά, δημιουργώντας καλλιτεχνήματα που απεικονίζουν άτομα τα 

οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση. Για παράδειγμα, δίνεται η οδηγία στην τάξη 

να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε απόγνωση ή που θυμώνει κ.ο.κ.29.Οι μαθητές στην 

προσπάθειά τους να αποδώσουν εκφραστικά την ψυχική κατάσταση που τους ζητείται, ουσιαστικά μπαίνουν 

στη θέση του και έτσι αναπτύσσουν την ενσυναισθητικές τους δεξιότητες.  
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