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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφουν την προσοχή τους στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη. Το νέο αυτό είδος νοημοσύνης, κερδίζει συνεχώς έδαφος 

σε σχέση με τις παραδοσιακές απόψεις, καθώς αρκετοί ερευνητές εργάζονται 

συστηματικά στη δημιουργία μεθόδων μέτρησης και ανάπτυξής της. Η διαθέσιμη έρευνα 

στη Συναισθηματική Νοημοσύνη σε σχέση με την Ειδική Εκπαίδευση είναι 

περιορισμένη. 

 Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στο να διερευνήσει τη σχέση, που παρουσιάζουν 

οι αντιλήψεις των μαθητών Γυμνασίου με διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες, 

ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη, ως στοιχείο της προσωπικότητας των 

μαθητών και στην έκφραση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησής τους, ως 

στοιχείο μαθησιακής συμπεριφοράς, με βάση το φύλο των μαθητών, την 

κοινωνικοοικονομική τους προέλευση και τον «τύπο» των μαθησιακών τους δυσκολιών. 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 918 αγόρια και κορίτσια των σχολικών τάξεων Α΄, Β΄ 

και Γ΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας όλοι οι 

παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως και αυτοί των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης παρουσιάζουν χαμηλή βαθμολογία. Στο σύνολο των παραγόντων τη 

χαμηλότερη βαθμολογία εμφανίζουν οι μαθητές με ΔΕΠΥ. Επίσης, προκύπτει ότι 

υπάρχει στενή και ισχυρή σχέση μεταξύ των παραγόντων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και των παραγόντων των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. Στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών υπάρχουν για κάποιους παράγοντες 

της συναισθηματικής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, με τα 

αγόρια να παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερη μέση τιμή από τα κορίτσια. 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Άνεργοι και οι μητέρες 

τους Εργάτριες και κατέχουν πτυχίο AEI/TEI εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση τιμή στο 
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σύνολο των παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ στο σύνολο δυνατοτήτων 

και δυσκολιών μάθησης τη χαμηλότερη μέση τιμή παρουσιάζουν τα παιδιά που οι 

πατέρες τους είναι Άνεργοι και οι μητέρες τους Εργάτριες και απόφοιτοι Β/θμιας 

Εκπαίδευσης. 
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ABSTRACT 

In recent years, an increasing number of scientists turn their interest on Emotional 

Intelligence (EI). This “new” type of intelligence is constantly gaining ground over 

the “tradinional” views as several scientists work systematically on establishing new 

measuring and developmental methods. The available research on EI in relation to 

Special Education is limited. 

 This thesis investigates the relation, as formed in the perception of junior high 

school students with diagnosed learning disabilities, between EI, as a personality aspect 

and the expression of their learning abilities and disabilities, in terms of their academic 

behavior, based on their gender, socio-economic background and the “type” of their 

learning disabilities. 

 In this study, the participants were 918 male and female students from first, 

second  and third grade of junior high-school in Greece. In accordance with the study 

results, all EI parameters same as the learning abilities and disabilities parameters show a 

low mean value. Among all parameters, the lowest mean value has been identified in the 

group of students diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). It 

has also been suggested that there is a close and strong interaction between EI parameters 

and the learning abilities and disabilities parameters. 

 Statistically significant differences between male and female students have been 

identified in some EI parameters and the learning abilities and disabilities parameters, 

with the male students to show slightly higher mean value compared to female students. 

 Finally, it has been concluded that students whose fathers were unemployed and 

their mothers are workers with a university/college degree, show the lowest mean value 

in the total of EI parameters. However, the lowest mean value in the total of learning 

abilities and disabilities parameters has been identified in the students whose fathers are 

unemployed and their mothers are workers with high school education.  
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Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με επικρίσεις 

μαθαίνει να καταδικάζει. 

Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με εχθρότητα 

μαθαίνει να επιτίθεται. 

Αν ένα παιδί γελοιοποιείται 

μαθαίνει να είναι ντροπαλό. 

Αν ένα παιδί ζει με την ντροπή 

μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο. 

Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ανεκτικότητα 

μαθαίνει να είναι υπομονετικό. 

Αν ένα παιδί ενθαρρύνεται 

μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση. 

Αν ένα παιδί επαινείται 

μαθαίνει να αξιολογεί θετικά τους άλλους. 

Αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με ευθύτητα 

μαθαίνει να είναι δίκαιο. 

Αν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια 

μαθαίνει να πιστεύει στους άλλους. 

Αν ένα παιδί είναι αποδεκτό 

μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του. 

 

Ποίημα αγνώστου ποιητή, το οποίο συναντάται στο βιβλίο του 

Burns, (1986). “The Self-concept: Theory, measurement, 

development and behavior. Longman.
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Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο της εισαγωγής παρουσιάζεται το ερευνητικό πρόβλημα, η σημασία της 

έρευνας, το θεωρητικό πλαίσιο, ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Ακόμη, στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνεται η βασική υπόθεση της έρευνας και 

προσδιορίζονται οι σημαντικοί όροι της έρευνας. 

1.1. Ερευνητικό πρόβλημα 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως έννοια περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοεί και να διαχειρίζεται τις 

συναισθηματικές καταστάσεις, τις δικές του και των άλλων, με σκοπό την προσωπική 

και κοινωνική του ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, δεν αποτελεί αυθύπαρκτη έννοια, 

αλλά ταυτίζεται, ως ένα βαθμό, με τη γνωστική νοημοσύνη και, σε μεγαλύτερο βαθμό, 

με διάφορες διαστάσεις της προσωπικότητας (Zeidner, Matthews & Roberts, 2001; 

Schulte et al., 2004; Tops et al, 2013). 

Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη συναισθηματική νοημοσύνη αναδεικνύει ότι 

έχει θετικές επιδράσεις στην ευημερία (Spence, Oades & Caputi, 2004; Mavroveli, 

Petrides, Rieffe & Bakker, 2007) και στην ευχαρίστηση της ζωής (Gannon & Ranzijn, 

2005; Extrema, Duran & Rey, 2007; Kluemper, 2008). Η υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη έχει, επίσης, συνδεθεί με καλύτερη υγεία (Schutte, Malouff, Thorsteinson, 

Bhullar & Rooke, 2007), με μειωμένο κίνδυνο για κατάθλιψη, άγχος (Fernandez-

Berrocal, Alcaide, Extremera & Pizzaro, 2006) και καταχρήσεις (Trinidad & Johnson, 

2002). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

που οι μαθητές χρειάζονται για να επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα 
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απαιτητικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτές οι δεξιότητες έχουν άμεση σχέση 

με τη σχολική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους. Είναι οι δεξιότητες που 

βοηθούν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινής ζωής μέσω 

της απόκτησης ικανοτήτων αναγνώρισης και καλύτερης διαχείρισης των συναισθημάτων 

τους, αντιμετώπισης οποιασδήποτε αποτυχίας με αισιοδοξία, χειρισμού των προκλήσεων 

από τους συνομηλίκους τους, επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων και 

αποτελεσματικής διαχείρισης των διαπροσωπικών τους σχέσεων.  

Η ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων βοηθά στην εστίαση της προσοχής, στο να 

νιώθουν τα παιδιά υπεύθυνα στη δουλειά που έχουν να κάνουν, να απελευθερώνουν τις 

παρορμήσεις τους και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα δυσάρεστα γεγονότα (Goleman, 

1995). Οι συναισθηματικές δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο για τη μελλοντική τους εξέλιξη σε ενήλικα άτομα που θα είναι ικανά να 

ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες του εργασιακού καθεστώτος (Elias et 

al, 1997). Το σχολικό πλαίσιο είναι χωρίς καμιά αμφιβολία πολύ σημαντικός χώρος για 

την εκπαίδευση των παιδιών στις συναισθηματικές δεξιότητες και ικανότητες (Mayer & 

Salovey, 1997). 

 Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι καθημερινά αναγνωρίζουν ότι 

είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη συναισθηματική μάθηση των 

παιδιών και η εκπαίδευση αυτού του είδους πρέπει να προωθηθεί στο σχολικό πλαίσιο 

(Elias et al., 1997). Οι Elias et al. (1997) ονομάζουν την κοινωνική και συναισθηματική 

εκπαίδευση «το χαμένο κομμάτι», δηλαδή το κομμάτι εκείνο της αποστολής του 

σχολείου το οποίο, ποτέ δεν εφαρμόζεται, αν και είναι στη σκέψη των περισσότερων 

εκπαιδευτικών. 
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Καθώς, λοιπόν, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει τόσο βαθιά επίδραση στην 

επιτυχία ενός μαθητή στον κοινωνικό τομέα, στη σχολική του επίδοση-επιτυχία και στην 

εξέλιξή του σε υπεύθυνο, παραγωγικό και συναισθηματικά υγιή ενήλικο πολίτη (Elias, 

2004), οποιαδήποτε άλλη σχέση της μπορεί να είναι επιμορφωτική. Έρευνες έχουν 

αναδείξει σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και το φύλο (Parker, Taylor, 

Eastabrook, Schnell & Wood, 2008; Harrod & Scheer, 2005), το ρυθμό απουσιών 

(Petrides et al., 2004) και τη συχνότητα των προβλημάτων συμπεριφοράς (Petrides et al., 

2004; Trinidad & Johnson, 2002; Abbasi et al., 2014; Ching et al., 2015). 

Η πλειοψηφία των ερευνητών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι μπορούν 

να βελτιώσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη (Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 

1997) και τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες σταδιακά με πρόγραμμα 

(Μπαντή, 2010; Πλατσίδου, 2015). Έρευνα που εξέταζε τα προγράμματα μάθησης 

κοινωνικών-συναισθηματικών δεξιοτήτων, έδειξε ότι οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά 

και τις κοινωνικές-συναισθηματικές τους δεξιότητες, αλλά και τις σχολικές τους 

δεξιότητες (Durlak & Weissberg, 2005). Αυτό αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση ενός 

παιδιού δεν πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στις σχολικές δεξιότητες και 

τους ακαδημαϊκούς στόχους, με στόχο το παιδί να επιτύχει, αλλά και στην καλλιέργεια 

των συναισθημάτων του, που θα έχει ως επιδίωξη την κοινωνική και συναισθηματική του 

ανάπτυξη. Η καλύτερη μέθοδος για να παραχθεί ποιοτική εκπαίδευση για τους μαθητές 

είναι να ληφθούν υπόψη οι γενικές ικανότητες τους, που περιλαμβάνουν τον τρόπο που 

λειτουργούν σχολικά, κοινωνικά και συναισθηματικά (Greenberg, Weissberg, O’ Brien, 

Zins, Fredericks, Resnik & Elias, 2004). 

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες σε πολλούς 

τομείς, όπως στην πρόσκτηση ικανοτήτων ακρόασης, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού, 

συγκρότησης γνωστικών δομών και στρατηγικών μάθησης (Σαλβαράς, 2013). Κάποιοι 
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μελετητές έχουν προσδιορίσει έναν αριθμό συμπτωμάτων, καθένα από τα οποία 

παρατηρούνται χωριστά ή σε συνδυασμό, σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, οι 

οποίοι έχουν κανονική τουλάχιστον νοημοσύνη. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι στα 

συμπτώματα αυτά περιλαμβάνονται η μη κανονική δόμηση των χωροχρονικών εννοιών, 

η σύγχυση δεξιού και αριστερού, το αδέξιο και φτωχά δομημένο γράψιμο, η έκδηλη 

ανικανότητα διάκρισης των γραμμάτων σε διαδοχή σε γραπτό κείμενο, η δυσκολία να 

επαναλαμβάνουν την ακολουθία αντικειμένων σε αντίστροφη σειρά, η δυσκολία στις 

λογικομαθηματικές έννοιες (Σταύρου, 2003), οι δυσκολίες αντίληψης, οι κινητικές 

διαταραχές, οι διαταραχές προσοχής, οι διαταραχές μνήμης, τα προβλήματα 

κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης, τα προβλήματα κινήτρων και οι διαταραχές 

μεταγνωστικής φύσης (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Tops, 2013). 

Τα παραπάνω συμπτώματα είναι αποδεκτά από τη συντριπτική πλειοψηφία των 

ειδικών, υπό την έννοια ότι αποτελούν εκφάνσεις δυσλειτουργιών, οι οποίες 

συναρτώνται με τον προσανατολισμό και τη χωρική αντίληψη, την αντίληψη και την 

αναπαραγωγή οπτικών ακολουθιών, την οπτική ανάλυση, την οπτικοκινητική 

αναγνώριση. 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες συνιστούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διεθνή και ελληνική, το 50% 

των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, έχουν διάγνωση 

Μαθησιακών Δυσκολιών. Το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και εντάσσει 

το ζήτημα «μαθησιακές δυσκολίες» ανάμεσα στα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα του 

σύγχρονου κόσμου. Μάλιστα, το 80% από αυτές αφορούν δυσκολίες στην ανάγνωση 

(Παντελιάδου, 2004; Kavale & Forness, 2000). Ο Παυλίδης (2015), μάλιστα, καταλήγει 

στο συμπέρασμα πως, αν όλοι οι δυσλεξικοί της Ελλάδας κατοικούσαν στην ίδια πόλη, η 

«δυσλεξιούπολη» θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας! Από την άλλη το γεγονός 
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ότι ο αριθμός των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

ενδεχομένως να οφείλεται στα τελειότερα ψυχομετρικά μέσα που χρησιμοποιούνται, 

αλλά και στο αυξημένο ενδιαφέρον των γονιών για την εκπαίδευση των παιδιών τους 

(Στασινός, 2013). 

Οι σοβαρές δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στη φύση των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, αλλά και στις ιδιαίτερες γνωστικές και οργανωτικές 

απαιτήσεις που δημιουργούνται στη βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης. Οι μαθητές έρχονται 

ξαφνικά σε επαφή με ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών καθημερινά (σε αντίθεση με την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση), οι οποίοι είναι πρακτικά αδύνατο να γνωρίζουν τις 

ιδιαιτερότητές τους, ενώ ο όγκος των παρεχόμενων πληροφοριών και οι γνωστικές 

απαιτήσεις είναι πολύ αυξημένες σε σύγκριση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(Παντελιάδου, 2004). Όπως υποστηρίζουν οι Μαρκοβίτης και Τζουριάδου (1991)  

 «…η συσσώρευση των πολλών και διαφόρων αυτών δυσκολιών σε μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου, ιδίως στη χώρα μας, όπου λείπουν η πρώιμη αναγνώριση 

και η σωστή αντιμετώπιση από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, κάνει 

πολύ δύσκολο το έργο και της διάγνωσης και της αντιμετώπισης» (Μαρκοβίτης & 

Τζουριάδου, 1991). 

Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μέχρι 

σήμερα εστιάζονται στη βελτίωση των ανεπαρκειών που υπάρχουν στη σχολική επίδοση 

των μαθητών και όχι στη βελτίωση των κοινωνικών- συναισθηματικών τους δεξιοτήτων. 

Η διαθέσιμη έρευνα στη συναισθηματική νοημοσύνη σε σχέση με την ειδική 

εκπαίδευση είναι περιορισμένη. Υπάρχει μία αναγνωρισμένη ανάγκη να κατανοηθεί 

καλύτερα ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ειδική εκπαίδευση με στόχο 
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να ενθαρρυνθούν για όλη τους τη ζωή οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και να 

μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία στην κοινωνία. Με την απουσία τέτοιων ερευνών 

οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες θα συνεχίσουν ενδεχομένως να παρουσιάζουν 

ακαδημαϊκά ένα επίπεδο που είναι πιο χαμηλό από τη συναισθηματική και ακαδημαϊκή 

τους ικανότητα (Saenz, 2009). 

Υπό το πρίσμα αυτού του προβληματισμού, η ερευνητική πρόταση εστιάζεται στη 

διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και τις μαθησιακές 

δυσκολίες μαθητών Γυμνασίου στην Ελλάδα. 

1.2. Σημασία της έρευνας 

Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη, ως στοιχείο της 

προσωπικότητας και στην έκφραση των δυνατοτήτων και δυσκολιών, ως στοιχείο της 

μαθησιακής συμπεριφοράς των μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες στην 

Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 

ψυχολόγους, γιατί, αν επιβεβαιωθεί ότι ισχύει, ανοίγει νέες διεξόδους στην εκπαιδευτική 

και ψυχολογική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, της 

σχολικής επίδοσης των μαθητών αυτών ή την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

διδασκαλίας τους, καθώς και την ενθάρρυνση και τη δημιουργία σχέσεων με τους 

εκπαιδευτικούς και τους συνομηλίκους, τη διαχείριση του άγχους και των παρορμήσεων 

και την προσαρμοστικότητά τους. Και αυτό γιατί όλες αυτές οι δεξιότητες αποτελούν 

συστατικά στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης (Petersen, 2010). 

Το σχολείο είναι το περιβάλλον στο οποίο οι έφηβοι διαμορφώνουν συμπεριφορές 

που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική τους υγεία (Mayer & Salovey, 1997). Σύμφωνα 

με την Gibbs (1995), πουθενά δεν είναι τόσο επιβεβλημένη, ως αντικείμενο συζήτησης, η 

συναισθηματική νοημοσύνη όσο στο σχολείο, το οποίο αποτελεί ένα χώρο, όπου οι 
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στόχοι για τους νέους είναι πάντοτε υψηλοί και οι ευκαιρίες προόδου επίσης πολλές. Οι 

σχέσεις των μαθητών με τους καθηγητές τους, τους συμμαθητές τους και το γενικότερο 

κλίμα του σχολείου ασκούν σημαντική επίδραση στην προσωπικότητα και στην ψυχική 

τους υγεία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν α) να παρέχουν πληροφορίες στους 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, στους γονείς και στους ίδιους τους μαθητές 

για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους, β) να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου πρόσθετα βοηθήματα για να βοηθήσουν τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. Η γνώση και η κατανόηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για να εργαστούν σταθερά και αποτελεσματικά 

με τους μαθητές τους. Αν ένας εκπαιδευτικός γνωρίζει τις δυνατότητες του μαθητή με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, μπορεί να τον ενθαρρύνει και να τον βοηθήσει να τις ενισχύσει 

με τη βοήθεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί 

να βοηθήσει τον μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες να αναπτύξει ικανότητες που θα του 

εξασφαλίσουν αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία, ανεξαρτησία, προσαρμοστικότητα και 

υπευθυνότητα. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να τον κινητοποιήσει για να 

πετύχει τους στόχους του, να αντέχει τις ματαιώσεις και τις απογοητεύσεις, να 

καταφέρνει να ελέγχει τις παρορμήσεις του, να χαλιναγωγεί την ανυπομονησία του, να 

έχει αισιοδοξία και να διαχειρίζεται τον εαυτό του, όταν νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο. 

Ίσως αυτός να είναι ο τρόπος για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει.  

Από την άλλη, αν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει και κατανοεί τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες, θα τον βοηθήσει να βελτιωθεί. Αν 

ένας εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη συναισθηματική νοημοσύνη στην τάξη του, τότε 

πραγματικά εργάζεται ώστε να «εκπαιδεύσει» έναν ολοκληρωμένο πολίτη, γνωστικά, 

κοινωνικά και συναισθηματικά. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν, ακόμα, γ) να αποτελέσουν σημαντική 

συνεισφορά στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής και δ) να παρέχουν επιπλέον 

ευκαιρίες στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να είναι επιτυχημένοι. Οι 

πληροφορίες που θα συλλεχθούν μπορούν να προσφέρουν στους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς ποικίλες μεθόδους για να βοηθήσουν τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες να είναι πετυχημένοι στην κοινωνία και να διατηρήσουν τις εργασίες τους 

αργότερα. 

1.3. Θεωρητικό πλαίσιο 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στο τι είναι η μάθηση, πώς μαθαίνουν οι 

μαθητές και ποιες είναι οι θεωρίες μάθησης. Ακόμη, γίνεται λόγος για το τι είναι οι 

Μαθησιακές Δυσκολίες, πως κατηγοριοποιούνται και τι εννοούμε με την έκφραση 

«δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης». Τέλος, παρουσιάζονται σε συντομία τι είναι η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη, τα μοντέλα Συναισθηματικής Νοημοσύνης, η σχέση της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης με τη μάθηση και λίγα λόγια για τη συναισθηματική 

ανάπτυξη. 
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Μάθηση 

 

 

 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

                                   προφορικός λόγος 

Τύποι:                  γραπτός λόγος 

                             μαθηματικά 

                             

                                  

 

Έκφραση δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 
 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

 

Στόχοι ικανότητες- δεξιότητες: 

 

 φιλοπονία – παρακίνηση 

 αυτοεπίγνωση – μεταγνώση 

 αυτορρύθμιση – αυτοέλεγχος 

 συρρύθμιση – συνεργασία 

 ενσυναίσθηση – στήσιμο σκαλωσιάς 

 

 

 

Στόχοι επίδοση: 

 

 αναγνώριση συναισθημάτων 

 κατανόηση συναισθημάτων 

 ενσωμάτωση συναισθημάτων 

στη σκέψη 

 διαχείριση συναισθημάτων 

 

1.3.1. Τι είναι μάθηση 

Η μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό, βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο που έχει 

μελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήμης, όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, 

φυσιολογία, ιατρική, βιολογία και άλλους. Είναι η διαδικασία με την οποία το άτομο 
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αποκτά γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και ενστερνίζεται κοινωνικές αξίες με τη 

χρήση των γνωστικών του ικανοτήτων (Στασινός, 2013).  

Η απάντηση στο ερώτημα «τι είναι μάθηση;» εξαρτάται τόσο από τον προσδιορισμό 

της έννοιας της μάθησης όσο και από τη φύση της μάθησης. Για έναν θεωρητικό της 

συμπεριφορικής μάθησης, η μάθηση είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς που επήλθε 

μέσω της εμπειρίας. Για τους περισσότερους γνωστικούς ψυχολόγους, η μάθηση είναι η 

μελέτη για το πώς η πληροφορία γίνεται αντιληπτή, αποθηκεύεται και επεξεργάζεται. 

Κάποιοι άλλοι θα υπογράμμιζαν τη βαρύτητα της μεταγνώσης. Οι ουμανιστές ψυχολόγοι 

επιμένουν ότι οι αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές βρίσκονται στην καρδιά της 

μάθησης. Οι κονστρουκτιβιστές πιστεύουν ότι η μάθηση έχει κυρίως να κάνει με το πώς 

οι άνθρωποι διαμορφώνουν διαφορετικές απόψεις για την πραγματικότητα. 

Κάθε άποψη προσδίδει έμφαση αλλού και συνεπώς παραμελεί τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μάθησης. Κάθε άποψη δημιουργεί ανάγκες για 

διαφορετικό σχέδιο μαθήματος, διαφορετικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού, 

διαφορετικές μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας. 

Κατανοώντας ότι κανένας ορισμός δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικός, ένας ορισμός 

που προτάθηκε από τον Gagne (1975), αναφέρει ότι «η μάθηση είναι η διαδικασία που 

υποβοηθά τους οργανισμούς να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους σε ένα σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα και με ένα μόνιμο τρόπο, έτσι ώστε η ίδια η τροποποίηση ή 

αλλαγή να μη χρειαστεί να συμβεί κατ’ επανάληψη σε κάθε νέα περίπτωση». 

Σύμφωνα με τον Σαλβαρά (2014), η μάθηση είναι οι αλλαγές που επέρχονται στη 

συμπεριφορά, νοητική και παρατηρήσιμη, δηλαδή στους τρόπους που σκέφτονται και 

δρουν οι μαθητές, ως αποτέλεσμα απόκτησης νέων εμπειριών, καλύτερης οργάνωσης 

των υπαρχόντων εμπειριών και το μετασχηματισμό και την αναδόμησή τους. 
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1.3.2. Πώς μαθαίνουν οι μαθητές- Θεωρίες Μάθησης 

Σύμφωνα με τον Σαλβαρά (2013) διαμορφώνεται ένα φάσμα θεωριών μάθησης για το 

πώς μαθαίνουν οι μαθητές προερχόμενο από τις διαφορετικές παραδοχές για τη φύση της 

γνώσης και τη φύση των μαθητών. Με τον όρο «θεωρία μάθησης» εννοούμε μια 

ολοκληρωμένη, συστηματική άποψη για τη φύση της διαδικασίας μέσα από την οποία οι 

άνθρωποι σχετίζονται με το περιβάλλον τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνουν την 

ικανότητά τους να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τόσο τον εαυτό τους όσο και το 

περιβάλλον τους. 

Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης θεωρούν ότι ο σημαντικότερος μηχανισμός 

της μάθησης είναι η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Με κύριους εκφραστές 

τους Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner και Bandura δέχονται ότι η γνώση πηγάζει από 

την εμπειρία, είναι ένα είδος αντιγραφής της πραγματικότητας (συντελεστική μάθηση) ή 

εξομοίωσης με αυτήν (μάθηση με παρατήρηση και μίμηση, αυτορρυθμιζόμενη μάθηση) 

ότι το παιδί, όταν γεννιέται δεν διαθέτει καμία προηγούμενη γνώση (“tabula rasa”), ότι 

κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης μπορεί να περιγραφεί με βάση ένα δεσμό 

ερεθίσματος- αντίδρασης και ότι η μάθηση γίνεται εμφανής μέσα από την αλλαγή 

συμπεριφοράς.  

Οι γνωστικές θεωρίες μάθησης τονίζουν το ρόλο του νου. Η γνώση προέρχεται από 

την επεξεργασία των πληροφοριών που προσλαμβάνουν οι μαθητές και την μετατροπή 

τους σε γνώσεις, από την ανακάλυψη των γνώσεων που έχουν μέσα τους και από την 

επαναφορά προηγούμενων γνώσεων και την αναδιοργάνωση αυτών. Η μάθηση με 

γνωστική μαθητεία και η επεξεργαστική μάθηση εστιάζονται στην παρατηρήσιμη και 

στη νοητική συνιστώσα της συμπεριφοράς με διαφορετική αναλογία, ενώ η 

ανακαλυπτική μάθηση και η μετασχηματίζουσα μάθηση περιορίζονται στη νοητική 

συνιστώσα της συμπεριφοράς όλο και πιο πολύ (Σαλβαράς, 2013).  
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Η Βοσνιάδου (2001; Holt, 1967) αναφέρει 12 ψυχολογικές αρχές για το πώς 

μαθαίνουν οι μαθητές: ενεργός και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή, κοινωνική 

δραστηριότητα και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του σχολείου, συμμετοχή των 

μαθητών σε δραστηριότητες που θεωρούν χρήσιμες, σύνδεση των νέων πληροφοριών με 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις, χρήση αποτελεσματικών και ευέλικτων στρατηγικών, 

ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού, αναδόμηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης, κατανόηση και όχι απομνημόνευση, βοήθεια για να μάθουν οι μαθητές να 

εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, διάθεση χρόνου για εξάσκηση, αναπτυξιακές και ατομικές 

διαφορές και τέλος καλλιέργεια της μάθησης με κίνητρα. 

1.3.3. Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες και πως κατηγοριοποιούνται 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες συνιστούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών σύμφωνα με 

την οποία ένα άτομο έχει δυσκολία να μάθει με τον καθιερωμένο τρόπο. Το ότι ένα 

άτομο έχει δυσκολία να μαθαίνει με τον συμβατικό τρόπο δεν συνεπάγεται ότι δεν 

μπορεί να μαθαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο (Τζιβινίκου, 2015). Είναι ένας γενικός 

όρος που αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που γίνονται εμφανείς μέσω 

των σημαντικών δυσκολιών στην κατάκτηση και χρήση του λόγου. Ειδικότερα, αυτές οι 

δυσκολίες σχετίζονται με δυσχέρειες στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, 

στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, στην επιχειρηματολογία ή τις 

μαθηματικές δεξιότητες. Αυτές οι διαταραχές είναι εγγενείς στο άτομο και θεωρούνται 

ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (Slavin, 2005; 

Βλάχος, 2010). 

Ως προς την κατηγοριοποίηση των μαθησιακών δυσκολιών, δεν υπάρχει ομοφωνία 

μεταξύ των ειδικών, όπως συμβαίνει και με άλλα θέματα σχετικά με τις μαθησιακές 

δυσκολίες. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το που εντοπίζεται η 

δυσκολία. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
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1.3.4. Έκφραση δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

Η περίοδος της εφηβικής ηλικίας συχνά χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη συμπεριφορά 

και την προσαρμογή στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον (Dumont & 

Provost, 1999; Noom, Dekovic & Meeus, 1999), αλλά και από δυνατότητες των εφήβων 

να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του περίγυρού τους. Οι μαθητές 

επιδεικνύουν δυνατότητες και δυσκολίες στη μάθησή τους, δηλαδή γνωρίσματα της 

μαθησιακής τους συμπεριφοράς, είτε θετικά είτε αρνητικά. Το να γνωρίζουμε τα δυνατά 

μας σημεία και τις δυσκολίες μας και να είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητική κριτική 

είναι ένα από τα κλειδιά της προσωπικής μας βελτίωσης. 

 Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πέρα από τις δυσκολίες και τα ελλείμματα 

που παρουσιάζουν σε έναν ή και περισσότερους τομείς, συχνά παρουσιάζουν αρκετές 

δυνατότητες και αυξημένες δεξιότητες σε κάποιους άλλους. Τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και να 

διακρίνονται για την αναλυτική ή τη δημιουργική τους σκέψη, τη φαντασία τους και τη 

δημιουργική τους γραφή. Επίσης, μπορεί να ανταποκρίνονται με επάρκεια σε άλλες 

περιοχές, όπως οι οπτικές ή οι αντιληπτικές δεξιότητες, ενώ παρουσιάζουν δυσκολίες 

στην ανάγνωση και τη γραφή. Ακόμη, μπορεί να είναι ικανά σε αθλήματα, στη 

χειροτεχνία, στο σχέδιο, στη χρήση της τεχνολογίας και των πολυμέσων και σε 

κατασκευές. Πολύ συχνά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές νοητικές ικανότητες και πολύ 

υψηλές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις 

δυσκολίες μάθησης με τη βοήθεια των εξαιρετικών ικανοτήτων τους (Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου, Μπίμπου, 2010). 

1.3.5. Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Η Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά 

τους συναισθήματα, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ 
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διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάζουν κατάλληλα, καθώς και να 

χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη οριοθετείται με διάφορους ορισμούς, ως μια 

ικανότητα του νου που έχει δομή και οργάνωση αντίστοιχη με τα άλλα είδη της 

νοημοσύνης, ως ένας συνδυασμός από ικανότητες και δεξιότητες προσαρμογής και ως 

βασική παράμετρος για ερμηνεία και πρόβλεψη επίδοσης (Mayer et al., 1999; Bar-On, 

2000; Σαλβαράς, 2014). 

1.3.6. Τα μοντέλα Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Υπάρχουν αρκετά μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Το αυθεντικό μοντέλο του 

Goleman μπορεί να θεωρείται πλέον ένα μικτό μοντέλο που συνδυάζει ότι πιο μετά έχει 

ονομασθεί συναισθηματική ικανότητα και ότι συναισθηματικά χαρακτηριστικά 

(Goleman, 1995). Το μοντέλο των συναισθηματικών χαρακτηριστικών έχει αναπτυχθεί 

από τον Petrides. Το μοντέλο αυτό «περικλείει τις διαθέσεις της συμπεριφοράς και των 

αυτό-αντιληπτών ικανοτήτων» και μετριέται μέσω του αυτό-απολογισμού (Petrides & 

Furnham, 2004). Το μοντέλο της συναισθηματικής ικανότητας, που αναπτύχθηκε από 

τους Salovey και Mayer, εστιάζει στην ικανότητα του ατόμου να κατεργαστεί τη 

συναισθηματική πληροφορία και να τη χρησιμοποιήσει για να ζήσει στο κοινωνικό 

περιβάλλον (Mayer, Caruso & Salovey, 2000). Ο Bar-On με το μοντέλο του 

επικεντρώθηκε στη συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης (Bar-On, 1997). 

1.3.7. Η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με τη μάθηση 

Η μάθηση είναι κυρίως μια συναισθηματική διαδικασία. Στη διδασκαλία και τη μάθηση 

τα συναισθήματα είναι πάντοτε παρόντα. Αν αγνοηθούν ή καταπιεστούν τα 

συναισθήματα, τότε ζημιώνονται τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί (Liston, 
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2004). Σε οποιοδήποτε περιβάλλον, η διαδικασία της μάθησης εμπεριέχει πολλές 

συναισθηματικές καταστάσεις, όπως ενθουσιασμό, απόρριψη, επιβράβευση, αγωνία, 

θυμό. Δυσάρεστα συναισθήματα, όπως το άγχος, υπονομεύουν τη γνωστική διαδικασία 

(Goleman, 2001). Η δυναμική των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και το 

περιβάλλον της τάξης, με την προοπτική της επιτυχίας ή της αποτυχίας, αυξάνουν την 

πιθανότητα να εμφανιστούν ισχυρά συναισθήματα (Πλωμαρίτου, 2004). 

Σύμφωνα με τον Σαλβαρά (2014), συναισθήματα και μάθηση συμβαδίζουν. Πριν την 

πράξη παρορμούν σε πραγμάτωση αυτής, κατά την εκτέλεση της πράξης ενεργοποιούν 

τις γνωστικές διαδικασίες και μετά την εκτέλεση επιβάλλουν κυρώσεις ανάλογα με την 

επιτυχία ή αποτυχία. 

1.3.8. Συναισθηματική ανάπτυξη 

Η συναισθηματική ανάπτυξη αφορά τις αλλαγές που συμβαίνουν στο συναισθηματικό 

πεδίο, καθώς το άτομο μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Η αξιολόγηση της συναισθηματικής 

ανάπτυξης γίνεται με δείκτες-κριτήρια. Ως δείκτες-κριτήρια χρησιμοποιούνται οι 

συναισθηματικοί στόχοι-ικανότητες (φιλοπονία, αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, 

συρρύθμιση και ενσυναίσθηση) και δεξιότητες (παρακίνηση, μεταγνώση, αυτοέλεγχος, 

συνεργασία και στήσιμο σκαλωσιάς), με τους οποίους οργανώνεται η συναισθηματική 

μάθηση των μαθητών. Οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η συναισθηματική μάθηση 

είναι οι συναισθηματικοί στόχοι-επίδοση (αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση 

συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη και διαχείριση 

συναισθημάτων) (Σαλβαράς, 2014). 

1.4. Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει τη σχέση, που παρουσιάζουν οι αντιλήψεις 

των μαθητών Γυμνασίου με διαπιστωμένες Μαθησιακές Δυσκολίες, ανάμεσα στη 
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Συναισθηματική Νοημοσύνη, ως στοιχείο προσωπικότητας των μαθητών και στην 

έκφραση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης τους, ως στοιχείο μαθησιακής 

συμπεριφοράς, με βάση το φύλο των μαθητών, την κοινωνικοοικονομική τους 

προέλευση και τον «τύπο» των μαθησιακών τους δυσκολιών.  

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1
ο
: Ποιος είναι ο βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής των 

ερωτηματολογίων συναισθηματικής νοημοσύνης και δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης και ποιος ο βαθμός αξιοπιστίας τους;  

2
ο
: Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης στις 

μεταβλητές της: φιλοπονία, αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, συρρύθμιση, ενσυναίσθηση 

και στο σύνολο; 

3
ο
: Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης στις 

μεταβλητές τους: παρακίνηση, μεταγνώση, συνεργασία, αυτοέλεγχος, στήσιμο 

σκαλωσιάς, αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση συναισθημάτων, ενσωμάτωση 

συναισθημάτων στη σκέψη, διαχείριση συναισθημάτων και στο σύνολο; 

4
ο
: Πώς σχετίζεται η συναισθηματική νοημοσύνη και οι δυνατότητες και δυσκολίες 

μάθησης στις μεταβλητές τους και στο σύνολο; 

5
ο
: Πώς σχετίζονται οι τύποι μαθησιακών δυσκολιών με τις μεταβλητές της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και τις μεταβλητές των δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης; 
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6
ο
: Πώς διαφοροποιούνται  η συναισθηματική νοημοσύνη και η έκφραση των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης από το φύλο, το επάγγελμα και το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων; 

1.5. Βασική υπόθεση της έρευνας 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες, ως στοιχείο της 

προσωπικότητάς τους και της έκφρασης των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης, 

ως στοιχείο της μαθησιακής συμπεριφοράς τους. Υποθέτουμε ότι οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες παρουσιάζουν θετική σχέση με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη. 

Διότι, η συναισθηματική νοημοσύνη κινητοποιεί τις ικανότητες για φιλοπονία, 

αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, συρρύθμιση συμπεριφοράς και ενσυναίσθηση, 

διαμορφώνει ενεργήματα σκέψης και δράσης: τι θα κάνουμε, πώς, γιατί, κάθε πότε, και 

ρυθμίζει τις μεταγνωστικές εμπειρίες των μαθητών ως έκφραση των δυνατοτήτων και 

των δυσκολιών μάθησης (Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1997; Bar-On, 1997; 

Σαλβαράς, 2013), στην κατάκτηση των στόχων-δεξιοτήτων για παρακίνηση, μεταγνώση, 

αυτοέλεγχο, συνεργασία, στήσιμο σκαλωσιάς και των στόχων-επίδοση για αναγνώριση 

και κατανόηση συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη και διαχείριση 

συναισθημάτων. 

Αναμένουμε μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, ως στοιχείο της 

προσωπικότητας των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και της έκφρασης των 

δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης τους, ως στοιχείο της μαθησιακής τους 

συμπεριφοράς να υπάρχουν θετικές συσχετίσεις, επηρεαζόμενες από τον «τύπο» των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, το φύλο των μαθητών και την κοινωνικοοικονομική 

προέλευσή τους. 
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1.6. Σημαντικοί όροι 

Δυο είναι οι σημαντικοί όροι στην έρευνά μας, η συναισθηματική νοημοσύνη και οι 

μαθησιακές δυσκολίες. 

1.6.1. Η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Πριν από πολλά χρόνια, οι ειδικοί της μάθησης θεωρούσαν ως πιο αξιόπιστο δείκτη της 

επίδοσης ενός μαθητή το δείκτη νοημοσύνης του (IQ). Τις τελευταίες, ωστόσο, 

δεκαετίες, το ενδιαφέρον των ερευνητών μεταφέρθηκε και σε άλλες ικανότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από τις νοητικές, που έχουν να κάνουν με παράγοντες 

κοινωνικούς, συναισθηματικούς, διαπροσωπικούς, ενδοπροσωπικούς κ.ά. οι οποίοι 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών (Φλουρής, 2005).  

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να προσδιορισθεί ως το «σωστό μείγμα» της 

λογικής και του συναισθήματος που οδηγεί στις κατάλληλες αποφάσεις στη δεδομένη 

στιγμή. Η έξυπνη, η ευέλικτη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση διάφορων 

καταστάσεων και προκλήσεων της καθημερινότητας (Κατσανέβα, 2011). Αυτό που ο 

Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια αναφέρει ως το «το να είσαι οργισμένος είναι 

εύκολο. Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό 

βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι 

δύσκολο».  

Η «Συναισθηματική Νοημοσύνη», είναι μία έννοια αρκετά διαδεδομένη σήμερα στο 

διεθνή χώρο της ψυχολογίας. Είναι μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη ικανότητα των ατόμων, 

μια κοινωνική ευφυΐα με την οποία τα άτομα κατανοούν, εκτιμούν, διαχειρίζονται τα 

συναισθήματα (τα δικά τους και των άλλων ατόμων και ομάδων), κάνουν λεπτές 

διακρίσεις ανάμεσά τους και τα χρησιμοποιούν κατάλληλα για να καθοδηγήσουν τις 

σκέψεις και τις δράσεις τους, με τρόπο που να οδηγεί σε αρμονική συνύπαρξη. Είναι μια 
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πολύπλοκη και πολυδιάστατη ιδιότητα που μπορεί να εξηγήσει το 50%-80% της 

επιτυχίας ενός ατόμου, όπως υποστηρίζεται, καθώς επίσης μπορεί να εξελιχθεί, να 

βελτιωθεί και ακόμη να διδαχθεί (Salovey & Mayer, 1995). 

1.6.1.1 Ο τρόπος έκφρασης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Προκειμένου να κατανοήσουμε την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, είναι 

ανάγκη να διαμορφώσουμε μία ταξινόμηση συναισθηματικών στόχων - ικανοτήτων, - 

δεξιοτήτων, - επίδοσης, που προτείνει επίπεδα συναισθηματικής δράσης επικεντρωμένα 

σε συναισθηματική ανάπτυξη. Επίσης, να διαμορφώσουμε δείκτες – κριτήρια ελέγχου 

ποιότητας της μάθησης και να αναπτύξουμε τους συναισθηματικούς παράγοντες που 

εμπλέκονται σε αυτή. 

Η συναισθηματική συμπεριφορά των μαθητών έχει δύο συνιστώσες, μία εσωτερική 

και μια εξωτερική. Η εσωτερική συνιστώσα της συμπεριφοράς περιλαμβάνει τους 

συναισθηματικούς στόχους-ικανότητες και τους συναισθηματικούς στόχους-δεξιότητες, 

ενώ η εξωτερική συνιστώσα της συμπεριφοράς περιλαμβάνει τους συναισθηματικούς 

στόχους-επίδοση (Σαλβαράς, 2014).  

Η στροφή προς τους συναισθηματικούς στόχους ξεκινά από τη δεκαετία του 1960. 

Οι συναισθηματικοί στόχοι αφορούν στις στάσεις, στα συναισθήματα των 

διδασκομένων, στις αξίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους και κινούνται από το 

γενικό στο ειδικό. Κριτήριο διαμόρφωσης της ταξινόμησης των συναισθηματικών 

στόχων είναι ο χειρισμός του εαυτού, δηλαδή, πόσο καλά χειρίζονται οι μαθητές τον 

εαυτό τους, και των άλλων, δηλαδή, πόσο καλά χειρίζονται οι μαθητές τους άλλους. Η 

ανάπτυξη συναισθηματικών στόχων επέρχεται, όταν οι μαθητές χειρίζονται τα 

συναισθήματά τους με αποτελεσματικό και κατάλληλο τρόπο. 
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Συναισθηματικοί στόχοι – ικανότητες 

Οι συναισθηματικοί στόχοι – ικανότητες είναι «μεγάλες ιδέες» που λειτουργούν 

μακροπρόθεσμα και αποτελούν μέλημα και φροντίδα όλων των μαθημάτων. Είναι 

εγχειρήματα σκοπούμενης διαδικασίας, με πρόθεση, σχέδιο, προσανατολισμένο σε 

αποτελέσματα και χειρισμού των συναισθημάτων που προέρχονται από τον εαυτό και 

τους άλλους. Στους συναισθηματικούς στόχους – ικανότητες συμπεριλαμβάνονται 

(Σαλβαράς, 2014): 

 

 

Συναισθηματικοί στόχοι-ικανότητες: 

 

 

 

 

Φιλοπονία 

αυτοεπίγνωση 

αυτορρύθμιση 

Συρρύθμιση 

ενσυναίσθηση 

 

 Συναισθηματικός στόχος – ικανότητα: φιλοπονία 

Φιλοπονία είναι η αγάπη για την εργασία, που αδιαφορεί για την καταβολή κόπου και 

χρόνου, η συστηματική προσπάθεια, που περιφρονεί τις θυσίες που καταβάλλονται για 

την επίτευξη των στόχων. 

Το παιδί στο σχολείο πρέπει να αποκτήσει σχολικές γνώσεις και δεξιότητες και να 

μάθει να συνεργάζεται με τους συνομηλίκους του. Αν η οικογένεια και το σχολείο το 

ενθαρρύνουν, το παιδί θα αναπτύξει το συναίσθημα της φιλοπονίας (Erikson, 1975; 

Κοσμόπουλος, 1990). 
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Η φιλοπονία κινητοποιεί τους μαθητές προς την εργασία. Είναι προϊόν μεθόδευσης 

της διδακτικής εργασίας και της διαχείρισης της σχολικής τάξης. Οι μαθητές κατά τη 

διάδραση στην τάξη διαμορφώνουν σύνθετους πολλαπλούς συναισθηματικούς στόχους 

φιλοπονίας προς το έργο ή το εγώ. 

Η φιλοπονία προς το «έργο» επιδιώκει τη μάθηση με καταβολή προσπάθειας και τη 

διάθεση για βελτίωση και πρόοδο. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη μάθηση του νέου ως 

πρόκληση, θεωρούν τα λάθη τους ως μέρος της μάθησης και η παρουσία αυτών δεν τους 

απογοητεύει, νιώθουν διάθεση για επιτυχία. Δεν διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια, όταν τη 

χρειάζονται και η προσοχή τους εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία 

μάθησης. 

Η φιλοπονία προς το «εγώ» επιδιώκει τη μάθηση με ελάχιστη προσπάθεια, την 

επίδοση, το ξεπέρασμα των άλλων. Οι μαθητές αποφεύγουν τα έργα που έχουν 

πρόκληση και συχνά καταφεύγουν σε παραπλανητικές τεχνικές. Όταν συναντούν 

δυσκολίες, η απόδοσή τους σημειώνει πτώση. Όταν κάνουν λάθη, νιώθουν μειονεκτικά, 

γιατί πιστεύουν ότι τα λάθη τους είναι δείγμα χαμηλής ικανότητας. Διστάζουν να 

ζητήσουν βοήθεια, όταν τη χρειάζονται και η προσοχή τους εστιάζεται στο αποτέλεσμα 

σε σύγκριση με τους άλλους. 

Ενδιάμεσα του φάσματος, οι στόχοι επίτευξης των μαθητών είναι μικτοί. Φιλοπονούν 

προς το έργο και το «εγώ» με διαφορετική αναλογία. Το σημαντικό είναι η φιλοπονία 

των μαθητών να κινείται όλο και περισσότερο προς το έργο και λιγότερο προς το «εγώ», 

έτσι ώστε οι μαθητές να παρουσιάζουν τάση για επίτευξη, δέσμευση σε στόχους, 

επίδειξη πρωτοβουλίας και αισιοδοξίας για να ξεπερνούν τα εμπόδια (Σαλβαράς, 2014). 
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 Συναισθηματικός στόχος – ικανότητα: αυτοεπίγνωση 

Ο όρος αυτοεπίγνωση αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη συστάδα 

ιδεών που έχουμε για τον εαυτό μας σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Οι αξίες, οι στόχοι 

μας λειτουργούν ως εσωτερικό πηδάλιο. Αν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στη δράση και 

σε αυτούς, το αποτέλεσμα είναι ανησυχία, ενοχές, τύψεις που λειτουργούν ως τροχοπέδη. 

Η αυτοεπίγνωση στηρίζεται στη διαίσθηση για το σωστό και το λάθος, μας λέει, αν αυτό 

που κάναμε ταιριάζει στις αξίες μας και τη σοφία που έχουμε αποκτήσει από τη ζωή.  

Η αυτοεπίγνωση, ως συναισθηματική ικανότητα βασίζεται: 1) στην επίγνωση των 

συναισθημάτων (το να γνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του, τις επιπτώσεις και τα 

αποτελέσματά τους), των αισθήσεων, των σκέψεων, των επιθυμιών, των προθέσεων, των 

πράξεων και των φυσικών μας λειτουργιών κάθε στιγμή, 2) στην αυτοαξιολόγηση του 

εαυτού μας, των δυνατών και των αδύνατων σημείων μας, και 3) στην αυτοπεποίθηση, η 

οποία πηγάζει από τη βεβαιότητα που νιώθουμε για τις αξίες και τους στόχους μας. Η 

έλλειψη αυτοπεποίθησης εκδηλώνεται με συναισθήματα διστακτικότητας, αδυναμίας και 

άμυνας. Η ακραία αυτοπεποίθηση οδηγεί στην αλαζονεία. Η αυτοπεποίθηση συνδέεται 

με την αυτοαποτελεσματικότητα και την αυτάρκεια, δηλαδή με τις θετικές εκτιμήσεις 

μας για τις ικανότητές μας να δρούμε, προσφέρει εσωτερική δύναμη και συμβάλλει στην 

απόκτηση μεταγνώσης από τους μαθητές (Rogers, 1947; Hamachek, 1992; Ryckman, 

1993; Σαλβαράς, 2014). 

Η αυτοεπίγνωση, ως συναισθηματική ικανότητα αναπτύσσεται, όταν οι μαθητές 

διατυπώνουν εικασίες, προβλέψεις, υποθέσεις, λένε τι νιώθουν και εξηγούν, 

συνειδητοποιούν τη σχέση ανάμεσα σε αυτό που πιστεύουν, αυτό που λένε και αυτό που 

πράττουν, αναγνωρίζουν τον τρόπο που τα συναισθήματά τους επηρεάζουν την επίδοσή 

τους, έχουν επίγνωση των αξιών και των στόχων τους και πώς αυτά τους καθοδηγούν, 
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συγκροτούν στρατηγικές μάθησης, αναπτύσσουν τη μεταγνώση τους, ζητούν 

ανατροφοδότηση, θέλουν να ακούν πώς τους βλέπουν οι άλλοι, επιμένουν στην 

προσπάθειά τους και δεν τα παρατούν (Rogers, 1947; Σαλβαράς, 2014). 

 Συναισθηματικός στόχος – ικανότητα: αυτορρύθμιση 

Η αυτορρύθμιση, ως συναισθηματικός στόχος – ικανότητα συνδέει τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς με τον εαυτό. Η αυτορρύθμιση είναι μία πολύπλοκη αλλά και πολύπλευρη 

διαδικασία, που ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει τις δράσεις και τις 

αντιδράσεις για την επίτευξη ενός επιδιωκόμενου στόχου. Το άτομο, επομένως, 

εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση και συνεχή αναπροσαρμογή συμπεριφορών και 

στρατηγικών, επιδιώκοντας να επιτύχει τους στόχους που έχει ορίσει. 

Πιο συγκεκριμένα, ως αυτορρύθμιση ορίζουμε την ικανότητα των μαθητών να 

παρακολουθούν τη δική τους μάθηση, να ελέγχουν, να ρυθμίζουν και να τροποποιούν 

μόνοι τους τη συμπεριφορά τους, να κατανοούν πότε κάνουν λάθη και να ξέρουν πώς να 

τα διορθώνουν, έτσι ώστε να επιτύχουν το στόχο τους (Βοσνιάδου, 2002). 

Η αυτορρύθμιση είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων: προσανατολισμού (τι θα 

κάνω), σχεδιασμού (πώς θα εργαστώ), παρακολούθησης (πώς προχωρεί η εφαρμογή), 

ελέγχου (υπάρχει απόκλιση), αξιολόγησης (πώς τα πήγα) και αναστοχασμού (τι έκανα). 

Με την αυτορρύθμιση οι μαθητές συνειδητοποιούν την πορεία μάθησης. Μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να τα διευθετούν και να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της 

μάθησής τους. Για να το πετύχουν αυτό χρειάζονται να διδαχθούν πρότυπα, όπως αυτό 

του αναγνώστη, του γραφέα, του λύτη προβλήματος, του επεξεργαστή κειμένου, του 

χαρτογραφητή εννοιών. Όλων αυτών των προτύπων που συγκροτούν στρατηγικές 

μάθησης και μελέτης (Hagger, 2010; Σαλβαράς, 2014).  
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Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης παράγει θυμικές 

αντιδράσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες κατά την πορεία επίτευξης του στόχου. Με την 

αυτορρύθμιση οι μαθητές ρυθμίζουν καλύτερα το θυμικό τους (Hagger, 2010; Σαλβαράς, 

2014). 

 Συναισθηματικός στόχος – ικανότητα: συρρύθμιση 

Η συρρύθμιση της συμπεριφοράς των μαθητών είναι προϊόν διάδρασης μεταξύ τους. Στη 

συρρύθμιση φθάνουν οι μαθητές, όταν ο κάθε μαθητής μπόρεσε να μιλήσει αρκετά και 

τακτικά στην τάξη, να ακουστεί χωρίς να τον διακόψουν ή να τον απορρίψουν, να 

αντιπαρατεθεί προτείνοντας διαφορετικούς τρόπους χωρίς να αντιμετωπιστεί εχθρικά, να 

αλλάξει γνώμη πειθόμενος από τα επιχειρήματα των άλλων. Τέλος, όταν η ομάδα των 

μαθητών μπόρεσε να αναδείξει όλες τις απόψεις, όλες τις αντιθέσεις, όλα τα 

επιχειρήματα και να συγκροτήσει ένα σχέδιο, να το θέσει σε εφαρμογή, να ελέγξει την 

απόκλιση, να το αξιολογήσει και τέλος να αναστοχαστεί. 

Η συρρύθμιση της συμπεριφοράς παίζει προνομιούχο ρόλο στην ανάπτυξη των 

μαθητών, καθώς πρώτα μαθαίνουμε να κάνουμε πράγματα με τους άλλους και μετά με 

τον εαυτό μας. Οι σκαλωσιές που στήνονται επιφέρουν μια «ισοπέδωση προς τα πάνω» 

στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Η συρρύθμιση μειώνει την εξάρτηση των μαθητών 

από τον εκπαιδευτικό, επιλύει επιτυχώς τα διαβρωτικά συναισθήματα αποξένωσης και 

απομόνωσης και προάγει την αυτοεκτίμηση (Σαλβαράς, 2014).  

 Συναισθηματικός στόχος – ικανότητα: ενσυναίσθηση 

Η ενσυναίσθηση κατά τον Rogers (1947) θεωρείται ως «απαραίτητη και επαρκής 

προϋπόθεση» για μάθηση με συναισθηματική ανάπτυξη και από τον Rousseau (1762) ως 

η βάση της κοινωνικής και ηθικής ζωής.  
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Με την ενσυναίσθηση ως συναισθηματικό στόχο – ικανότητα εξασφαλίζουμε την 

αναγνώριση και την κατανόηση της θέσης, του συναισθήματος, των σκέψεων ή της 

κατάστασης των άλλων, την παροχή υποστήριξης/σκαλωσιάς για τη συναισθηματική 

ανάπτυξή τους και συμβάλλουμε στο χειρισμό της διαφορετικότητάς τους. 

Η παροχή υποστήριξης/σκαλωσιάς μεταξύ των μαθητών, ως ανταπόκριση στις 

ανάγκες, λειτουργεί ως ένα δάνειο συνείδησης. Αποδίδει περισσότερο, αν συνοδεύεται 

από θετικές προσδοκίες από τον εκπαιδευτικό, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ισχυρός 

παράγοντας, ως μορφή αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αντίθετα, ο ρόλος αρνητικής 

ανατροφοδότησης από τον εκπαιδευτικό είναι μία συγκαλυμμένη ανταγωνιστική 

επιθετικότητα.  

Ο χειρισμός διαφορετικότητας ζητάει οι μαθητές να μαθαίνουν να δείχνουν σεβασμό 

σε ανθρώπους από διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό και μορφωτικό υπόβαθρο 

(Goleman, 2012; Σαλβαράς, 2014). 

Συναισθηματικοί στόχοι – δεξιότητες 

Ορίζουμε ως συναισθηματικούς στόχους – δεξιότητες τα ενεργήματα σκέψης και 

δράσης: με έργο (τι θα κάνουμε), τρόπο (πώς), αιτιολογία (γιατί) και δυναμική (κάθε 

πότε). Είναι έκφραση των στόχων – ικανοτήτων και υλοποιούνται με την υποστήριξη 

αξιολογικών θέσεων, την αποδοχή κοινωνικών αξιών και τη διαμόρφωση στάσεων. 

Οι συναισθηματικοί στόχοι – δεξιότητες αντιπροσωπεύουν αυτό που ονομάζουμε 

διδακτέα ύλη και προκύπτουν από την ανάλυση έργου. Αφορούν την παρακίνηση των 

μαθητών, ως έκφραση της φιλοπονίας τους, τη μεταγνώση, ως έκφραση της 

αυτοεπίγνωσης, τον αυτοέλεγχο, ως έκφραση της αυτορρύθμισης, τη συνεργασία με τους 

άλλους, ως έκφραση της συρρύθμισης της συμπεριφοράς τους και το στήσιμο 

σκαλωσιάς, ως έκφραση της ενσυναίσθησής τους. 
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Οι συναισθηματικοί στόχοι – δεξιότητες: παρακίνηση, μεταγνώση, αυτοέλεγχος, 

συνεργασία και στήσιμο σκαλωσιάς, συνδέονται 1) με τη διατύπωση αξιολογικών 

κρίσεων, όπου οι μαθητές εντοπίζουν ζητήματα σύγκρουσης ή διαφωνίας, επιλέγοντας 

θέση και υποστηρίζοντάς τη, 2) με την αποδοχή ηθικών κανόνων και κοινωνικών αξιών 

που πηγάζουν από το δημοκρατικό ήθος μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και 3) με τη 

διαμόρφωση στάσεων με προσανατολισμό την προθυμία να αναλύουμε και ύστερα να 

απορρίπτουμε ή να δεχόμαστε, ακούγοντας με προσοχή και δείχνοντας εμπιστοσύνη 

στους άλλους, επιδιώκοντας την ολοκλήρωση και την αλλαγή (Σαλβαράς, 2014). 

 

Συναισθηματικοί στόχοι- δεξιότητες: 

 

 

 

 

Παρακίνηση 

Μεταγνώση 

Αυτοέλεγχος 

Συνεργασία 

στήσιμο σκαλωσιάς  

 

 Συναισθηματικός στόχος – δεξιότητα: παρακίνηση 

Ως παρακίνηση ορίζονται οι διεργασίες – διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την 

κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση του 

στόχου (Robbins & Judge, 2011). Η παρακίνηση είναι καθοριστική συνιστώσα της 

μάθησης για συναισθηματική ανάπτυξη. Ικανοποιεί ανάγκες και ρυθμίζει τη 

συμπεριφορά. Με την παρακίνηση οι μαθητές «παίρνουν μπρος» και τους κρατεί σε 

«κίνηση». 

Η παρακίνηση των μαθητών προς το έργο ή το εγώ γίνεται με την προσέλκυση της 

προσοχής, την ενεργοποίηση και τη διατήρησή της κατά τη διδασκαλία. Προσοχή είναι η 
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εστίαση σε ορισμένα ερεθίσματα με αγνόηση των άλλων, προκειμένου να τα 

επεξεργαστούμε.  

Η παρακίνηση των μαθητών επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των τεχνικών: ελκύουμε το 

ενδιαφέρον των μαθητών τονίζοντας τη σημαντικότητα της νέας μάθησης, επαναφέρουμε 

προηγούμενη γνώση, γράφουμε τους στόχους στον πίνακα, χρησιμοποιούμε 

παραδείγματα και αντιπαραδείγματα, εξηγούμε τους λόγους (γιατί πρέπει οι μαθητές να 

καταβάλλουν προσπάθεια), διατυπώνουμε ανοιχτές ερωτήσεις, προσποιούμαστε 

εναντιώσεις, αλλάζουμε τον αισθητηριακό δίαυλο, βοηθούμε τους μαθητές να δίνουν 

οδηγίες στον εαυτό τους, ζητούμε από τους μαθητές να υπογραμμίζουν φράσεις που 

δίνουν απάντηση στο ερώτημα, υψώνουμε ή χαμηλώνουμε τη φωνή μας, εναλλάσσουμε 

τις στρατηγικές διδασκαλίας, παρουσιάζουμε αποφάσεις, προσφωνούμε τους μαθητές με 

τα μικρά ονόματά τους, επιβραβεύουμε τις θετικές συμπεριφορές (Slavin, 2005; 

Σαλβαράς, 2013). 

Η προσέλκυση της προσοχής γίνεται με τις τεχνικές εντυπωσιασμού των αισθήσεων, 

όπως η προβολή διαφανειών και η επίδειξη εικόνων. Η ενεργοποίηση της προσοχής 

γίνεται με τη χρήση τεχνικών προβληματισμού της σκέψης, όπως είναι η παρουσίαση 

πληροφοριών που ζητούν εξήγηση (γιατί, πώς, για ποιο σκοπό), η δήλωση του 

μαθησιακού στόχου (τι θα μάθουμε, πώς). Η διατήρηση της προσοχής εξασφαλίζεται με 

τη χρήση τεχνικών αναπροβληματισμού, όπως είναι η εισαγωγή μετασχηματισμών (πώς 

αλλιώς), η αναζήτηση αντιφάσεων, η διατύπωση οδηγιών στον εαυτό (τι να προσέξω), η 

χρήση παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων. Δημιουργούνται συναισθηματικές 

καταστάσεις πνευματικής ανησυχίας, προβληματισμού που κρατούν τους μαθητές σε 

εγρήγορση. 
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Οι παραπάνω τεχνικές υποβοηθούνται από τη γλώσσα του σώματος, τις λεκτικές 

παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού, την πολυαισθητηριακή προσέγγιση, τις ανοιχτές 

ερωτήσεις, την υπογράμμιση φράσεων στο κείμενο για εντοπισμό του ουσιώδους, τη 

χαρτογράφηση εννοιών, τη μετατροπή του ρυθμού του μαθήματος, τις τμηματικές 

συνθέσεις των όσων γίνονται για να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να σκεφτούν 

και να αναρωτηθούν στη συνέχεια (Σαλβαράς, 2014). 

 Συναισθηματικός στόχος – δεξιότητα: μεταγνώση 

Η μεταγνώση αναφέρεται στη γνώση που έχει το ίδιο το άτομο για τις δικές του 

γνωστικές λειτουργίες. Είναι η γνώση της γνώσης, δηλαδή του ενεργήματος τι θα γίνει, 

πώς, γιατί, κάθε πότε, η παρακολούθηση από τον μαθητή την ώρα που ενεργεί, ο έλεγχος 

του με κριτήρια για τη λήψη διορθωτικών, ρυθμιστικών ενεργειών και η έκφραση 

μεταγνωστικών εμπειριών (αν ήταν εύκολο, δύσκολο, αν τους βοήθησε να μάθουν) ως 

αναστοχασμός πάνω στο αποτέλεσμα.  

Η απόκτηση μεταγνώσης εξυπηρετείται με τη σύναψη μαθησιακού συμβολαίου, όπου 

ο εκπαιδευτικός συμφωνεί με τους μαθητές το έργο (τι θα μάθουμε), τη διαδικασία (πώς 

θα το μάθουμε) και κυρίως τους ρόλους (τι θα κάνει ο καθένας, εκπαιδευτικός και 

μαθητές), ώστε οι μαθητές να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό που κάνουν, δηλαδή 

τη μάθηση, να μπορούν να την ελέγξουν με κριτήρια και τέλος να εκφράσουν τις 

μεταγνωστικές εμπειρίες τους, αν δηλαδή ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες και οι προσδοκίες 

τους. 

Η σύναψη μαθησιακού συμβολαίου προστατεύει τους μαθητές από την αλλοτρίωσή 

τους, επιφέρει επίγνωση που οδηγεί στη μεταγνώση και συνοδεύεται από συναισθήματα 

αποτελεσματικότητας, ικανοποίησης και γοήτρου (Flavell, 1979; Σαλβαράς, 2014). 



29 
 

 Συναισθηματικός στόχος – δεξιότητα: αυτοέλεγχος 

Αυτοέλεγχος είναι η ικανότητα ενός ατόμου να ελέγχει και να συγκρατεί τις επιθυμίες, 

τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις και τη συμπεριφορά του, ώστε να λειτουργεί με 

λειτουργικό και συγχρόνως κατάλληλο τρόπο για εκείνον ως προς την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Επίσης, είναι η ικανότητα που επιδεικνύει ένα άτομο, ώστε να 

ανέχεται την ανία και την απογοήτευση για αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να 

ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Ορίζουμε ως αυτοέλεγχο τη σκόπιμη και ελεγχόμενη αυτορρύθμιση, χαρακτηριστικό 

της οποίας είναι η σύγκρουση εναλλακτικών λύσεων. Ο αυτοέλεγχος διακρίνεται σε 

επανορθωτικό, αναπλαστικό και εμπειρικό. 

Ο επανορθωτικός αυτοέλεγχος συντελεί στη διατήρηση της ομοιόστασης του 

οργανισμού με τη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων και σκέψεων, ώστε οι μαθητές 

να αποκαταστήσουν τη συναισθηματική ισορροπία και να επανέλθουν στην 

προηγούμενη συμπεριφορά. 

Ο αναπλαστικός αυτοέλεγχος αποσκοπεί στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών, οι 

οποίες μαθαίνονται από τους μαθητές, με στόχο την υποβοήθησή τους να 

αντιμετωπίσουν επιτυχώς νέες καταστάσεις. 

Ο εμπειρικός αυτοέλεγχος αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να είναι 

ενήμεροι για τα συναισθήματά τους. Η μορφή αυτή αυτοελέγχου διευκολύνει την 

παραγωγή νέων συμπεριφορών. Στη μάθηση οι τρεις αυτές μορφές αυτοελέγχου 

συλλειτουργούν.  

Ο αυτοέλεγχος, ως συναισθηματική δεξιότητα, επιλέγει «πώς θα εκφράσουμε» τα 

συναισθήματά μας και πως θα τα διαχειριστούμε. Με τον αυτοέλεγχο οι μαθητές 
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εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, παρουσιάζοντας αξιοπιστία, αντιμετωπίζουν το 

χειρισμό της αλλαγής και των προκλήσεων με ευελιξία, δείχνοντας προσαρμοστικότητα, 

αναζητώντας την καινοτομία. Ο αυτοέλεγχος, ως συναισθηματική δεξιότητα, συμβάλλει 

στην απόκτηση αυτορρύθμισης από τους μαθητές. 

Ο αυτοέλεγχος συνοδεύεται και από αρνητικό θυμικό, καθώς η άσκηση αυτοελέγχου 

οδηγεί πολλές φορές στην εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων και την καταπίεση 

του εαυτού. Όταν δε είναι παρατεταμένος, οδηγεί στην απορρύθμιση. Αντίθετα, ο 

μέτριος και παροδικός αυτοέλεγχος είναι προσαρμοστικός, γιατί βοηθά να πετύχουμε 

στόχους (Baumeister, 2012; Σαλβαράς, 2014). 

 Συναισθηματικός στόχος – δεξιότητα: συνεργασία 

Ως συνεργασία ορίζουμε τη διάδραση μεταξύ των μαθητών κατά τη διδασκαλία, η οποία 

διαμορφώνει τρόπους επικοινωνίας και εργασίας με πρόθεση και σχέδιο, 

προσανατολισμένους στα αποτελέσματα. Για να λειτουργήσει προϋποθέτει δυο όρους: 1) 

μία «συμφωνία εργασίας» και 2) μια επάρκεια στη χρήση της γλώσσας.  

Η συνεργασία, που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών, γεννά τον ορθολογικό τρόπο 

σκέψης, ενώ ο αυτισμός κρατά τους μαθητές στο επίπεδο της προλογικής σκέψης. Η 

συνεργασία είναι πηγή στοχασμού και αυτοσυνειδησίας. Οι μαθητές μαθαίνουν να 

ξεχωρίζουν το υποκειμενικό από το αντικειμενικό και αυτό γίνεται μοχλός 

αντικειμενικότητας, που διορθώνει την άμεση εμπειρία. Ακόμη, γίνεται πηγή ρυθμίσεων, 

εγκαθιστώντας τον κανόνα της αμοιβαιότητας, που πάνω του βασίζεται η 

συναισθηματική ανάπτυξη. 

Η συνεργασία, ως διάδραση μεταξύ μαθητών στηρίζεται στο μηχανισμό της μίμησης. 

Η μίμηση προτύπου του ιδίου επιπέδου με το επίπεδο των μαθητών ελάχιστα τους 

ωφελεί. Το καλύτερο πρότυπο είναι εκείνο, το οποίο είναι λίγο πάνω από το δικό τους, 
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αλλά όχι απλησίαστο. Η επιτυχία του προτύπου εξαρτάται από την ικανότητά του να 

γεννά κοινωνικογνωστική σύγκρουση. 

Η συνεργασία στη μάθηση, ως διάδραση των μαθητών μικτής ικανότητας επηρεάζει 

θετικά την ενσυναίσθηση των μαθητών, την ανοχή στη διαφορετικότητα, την αποδοχή, 

την αυτοπεποίθηση. Η μείωση της συνεργασίας κάνει τους μαθητές να απομακρύνονται 

ο ένας από τον άλλον. 

Η συνεργασία οργανώνεται με τις προδιαγραφές της διαμαθητικής σχέσης, η οποία 

εξαρτάται από την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, το ψυχολογικό σχολικό 

κλίμα της τάξης, τη συρρύθμιση της συμπεριφοράς, το διαλεκτικό διάλογο και τη 

συμπερίληψη του εαυτού. 

Ικανοποίηση αναγκών 

Ανάγκη είναι μία κατάσταση έλλειψης, η οποία χρησιμοποιείται για να εξηγήσει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και είναι αυτή που παρακινεί τους μαθητές για μάθηση 

σύμφωνα με τους Maslow (1954), Rogers (1974) και Deci (2001). Κατά τον Maslow η 

ικανοποίηση των αναγκών δημιουργεί μια ιεραρχία ως εξής: επιβίωση, ασφάλεια (ένταξη 

στην ομάδα), αυτοεκτίμηση, αυτοπραγμάτωση. Τελικός σκοπός της θεωρίας του Maslow 

είναι οι μαθητές να φθάσουν στην αυτοπραγμάτωση. Προϋπόθεση, όμως, για αυτό είναι 

η ικανοποίηση όλων των προηγούμενων αναγκών σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο τελικός 

σκοπός που κατά τον Maslow είναι η αυτοπραγμάτωση, για τον Rogers είναι η «τάση και 

πραγμάτευση» και τον Deci ο αυτοπροσδιορισμός.  

Αξιοποιώντας τις παραπάνω θεωρίες η Courau (2000) εισηγήθηκε την παρακάτω 

ιεράρχηση αναγκών των μαθητών, προκειμένου να αυξηθεί η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση: να αναγνωρίζονται, να ανήκουν, να δρουν, να αισθάνονται ασφαλείς, να 

καταλαβαίνουν. 
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Η ανάγκη να καταλαβαίνουν (τον εκπαιδευτικό, τα κείμενα, να εξηγούν, να 

προβλέπουν, να δρουν) είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης. Το 

επίπεδο της διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογο των δυνατοτήτων τους, να υπάρχουν 

σαφείς στόχοι και εναλλασσόμενες μορφές διδασκαλίας. 

Η ανάγκη να αισθάνονται ασφαλείς, δηλαδή να γνωρίζουν τι θα κάνουν (το έργο), 

πως θα το κάνουν (διαδικασία), τι θα κάνει ο καθένας (ρόλος) είναι σημαντική. Έτσι οι 

μαθητές απαλλάσσονται από το άγχος και ενεργούν με επίγνωση. 

Η ανάγκη να δρουν σημαίνει οι μαθητές μαθαίνουν την πράξη, η οποία είναι η κύρια 

φάση της μαθησιακής διαδικασίας. Με την πράξη προκύπτει νέα εμπειρία η οποία γίνεται 

στη συνέχεια αντικείμενο αναστοχασμού. Δημιουργείται, έτσι, ο κύκλος της μάθησης: 

συγκεκριμένη εμπειρία → κριτικός στοχασμός πάνω στην εμπειρία → πράξη εφαρμογής 

→ αναστοχασμός πάνω στη νέα εμπειρία. Οι διαμαθητικές σχέσεις αναπτύσσονται σε 

περιβάλλον μάθησης στοχασμού στην προηγούμενη εμπειρία και αναστοχασμού στη 

νέα. 

Η ανάγκη να ανήκουν, γιατί η ομαδικότητα εξασφαλίζει συνοχή στις σχέσεις μεταξύ 

των μαθητών. Η ανάγκη να αναγνωρίζονται, γιατί οι μαθητές έχουν ανάγκη από θετικά 

σχόλια, υπολογισμό της γνώμης τους, αναγνώριση της προσπάθειάς τους. 

Οι διαμαθητικές σχέσεις είναι συνάρτηση της ικανοποίησης όλων των παραπάνω 

αναγκών. 

Ψυχολογικό κλίμα της τάξης 

Με τον όρο ψυχολογικό κλίμα της τάξης εννοούμε τον τρόπο που οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται και βιώνουν τις ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται στην 

τάξη. Το ψυχολογικό κλίμα αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης των διαμαθητικών σχέσεων.  
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Έχουμε θετικό ψυχολογικό κλίμα στο οποίο αναπτύσσονται οι διαμαθητικές σχέσεις, 

όταν οι μαθητές συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, επικοινωνούν αμφίδρομα και 

ανακυκλωτικά, συνεργάζονται εργαζόμενοι αμοιβαία και ομαδικά, εφαρμόζεται η λογική 

του ξεπεράσματος των δυσκολιών, χωρίς η εισαγωγή μετασχηματισμών, που προκαλεί 

αντιτιθέμενες απόψεις, να επιφέρει προστριβές και ένταση. 

Αρνητικό ψυχολογικό σχολικό κλίμα, στο οποίο οι διαμαθητικές σχέσεις φρενάρουν 

και αποδιοργανώνονται, δημιουργείται, όταν απουσιάζει το μαθησιακό συμβόλαιο που 

ρυθμίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη διδασκαλία. Οι μαθητές 

παρακινούνται να ξεπερνούν ο ένας τον άλλο και υπάρχει μεροληπτική, ευνοϊκή 

μεταχείριση ορισμένων μαθητών. 

Συρρύθμιση συμπεριφοράς μαθητών 

Οι διαμαθητικές σχέσεις είναι προϊόν της συρρύθμισης της συμπεριφοράς των μαθητών, 

όπου είναι αναγκαίο οι μαθητές να διαδράσουν πρώτα με τους άλλους και μετά με τον 

εαυτό τους. 

Αμοιβαία εργασία 

Δίνεται έμφαση στην κατανομή των ρόλων και την αξιολόγηση, η οποία ελέγχει την 

ανταπόκριση σε αυτούς. 

Ομαδική εργασία 

Με την ομαδική εργασία οι μαθητές μαθαίνουν να συρρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, 

κατανέμουν ρόλους (συντονιστή, γραμματέα, παρατηρητή), συναποφασίζουν το σχέδιο 

εργασίας, το χρόνο, τον τρόπο αξιολόγησης, τον τρόπο παρουσίασης της ομαδικής 

εργασίας και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Με ερωτηματολόγια μπορούν να αξιολογήσουν 

τη συμμετοχή των μαθητών στην εργασία. 
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Κοινωνικογνωστική σύγκρουση 

Η εισαγωγή μετασχηματισμών δημιουργεί καταστάσεις κοινωνικογνωστικής 

σύγκρουσης, οι οποίες διαταράσσουν την κοινωνική και γνωστική ισορροπία των 

μαθητών. Οι καταστάσεις αυτές εμφανίζονται πρώτα σε διατομικό επίπεδο (στη 

διάδραση με τους άλλους) και μετά σε ενδοατομικό επίπεδο. Οι καταστάσεις 

κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης θέτουν σε κίνηση τη διαδικασία της συρρύθμισης της 

συμπεριφοράς των μαθητών. 

Η κοινωνικογνωστική σύγκρουση είναι πηγή προόδου, όταν διακατέχεται από 

υψηλό βαθμό εναντίωσης, η οποία οδηγεί στην αναδόμηση. Η διαφωνία αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο που παρακινεί σε αναζήτηση ρύθμισης, η οποία μπορεί να είναι 

σχεσιακή ή μία αντιπαράθεση κοινωνικογνωστικού τύπου. Η πρώτη φρενάρει τη 

συναισθηματική ανάπτυξη, ενώ η δεύτερη τη διευκολύνει. 

Διαλεκτικός διάλογος 

Στο διαλεκτικό διάλογο οι μαθητές μπαίνουν στο πλαίσιο της σκέψης των συμμαθητών 

τους, που κατά τον Rogers (1999) είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη των διαμαθητικών 

σχέσεων. Στο διαλεκτικό διάλογο επιδιώκεται το σχήμα: θέση, αντίθεση, νέα σύνθεση. 

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν κριτική σκέψη. Οι φάσεις του διαλεκτικού 

διαλόγου στη μαθησιακή διαδικασία διαρθώνονται ως εξής: πληροφορίες → 

επιχειρήματα → αντεπιχειρήματα → ανάλυση → προβληματισμός → αμφισβήτηση. 

Ως κριτήρια του ελέγχου ποιότητας της αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους 

ορίζουμε τις αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών. 
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 Συναισθηματικός στόχος – δεξιότητα: στήσιμο σκαλωσιάς 

Το στήσιμο σκαλωσιάς (η υποστήριξη των μαθητών στη μάθηση) αποδίδει, όταν γίνεται 

στη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» του Vygotsky. Όπως αναφέρει ο ίδιος, 

 «…Η ζώνη αυτή (zone of proximal development) αντιστοιχεί στην απόσταση 

ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως αυτό καθορίζεται από 

την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων, και στο επίπεδο δυνάμει ανάπτυξης, 

όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από την 

καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομήλικους» 

(Kozulin et all., 2003). 

Αυτό σημαίνει ότι δραστηριότητες δύσκολες και προκλητικές, που στην αρχή οι 

μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή προχωρημένων 

συμμαθητών τους, αργότερα μπορούν να τις ολοκληρώσουν μόνοι τους. Η σκαλωσιά 

είναι απαραίτητη, όταν οι μαθητές καλούνται να εξομοιωθούν με τα πρότυπα του 

αναγνώστη, του γραφέα, του λύτη προβλήματος, του επεξεργαστή κειμένου, του 

χαρτογραφητή εννοιών. Τα πρότυπα αυτά συγκροτούν στρατηγικές μάθησης και 

μελέτης. 

Οι συνηθέστεροι τύποι σκαλωσιάς είναι: η προβολή σημαντικών ερεθισμάτων στον 

πίνακα, η προσθετική διάταξη των μικρών βημάτων, το μακροπρόθεσμο ξεπέρασμα των 

δυσκολιών, η λογική των συνδιδασκομένων τάξεων, τα ερωτήματα αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης, το μαθησιακό συμβόλαιο, η προτυποποίηση του ενεργήματος, ο φωναχτός και 

σιωπηρός λόγος, οι καταστάσεις προβληματισμού, η χρήση των εκδοχών, η ανακύκλωση 

των πληροφοριών, η μετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις, η χαρτογράφηση εννοιών, 

οι στρατηγικές μελέτης, η προσαρμοσμένη αφήγηση, η εξήγηση, η χρήση των ιδιοτήτων 

της σκέψης, τα ερωτήματα μεταγνωστικής αξιολόγησης, η αμοιβαία εργασία, η 
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μετασυγγραφική διαδικασία, η μετατροπή προτάσεων σε παραγράφους, η επαναφορά 

προηγούμενων γνώσεων, η αναγνώριση και διευθέτηση των λαθών, το διάγραμμα 

εργασίας. 

Με αυτές τις βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας, ως σκαλωσιά, οι μαθητές 

υποβοηθούνται να περάσουν στο ανώτερο πεδίο κατανόησης. Η σκαλωσιά μπορεί να 

είναι αποτελεσματική, αν δεν υποχρεώνει τους μαθητές να ανέβουν πολλά σκαλιά μαζί. 

Είναι απαραίτητη δε, μέχρι οι μαθητές να συγκροτήσουν το ενέργημα σκέψης και δράσης 

(τι, πως, γιατί, για ποιο σκοπό), ώστε να μπορούν να εργαστούν με αυτοέλεγχο. 

Συναισθηματικοί στόχοι – επίδοση 

Ορίζουμε ως συναισθηματικούς στόχους – επίδοση τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται 

η συναισθηματική μάθηση. Πρόκειται για παρατήρηση συνιστωσών της συμπεριφοράς. 

Αφορά τα επιθυμητά αποτελέσματα στην αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, 

στην κατανόηση και ανάλυση συναισθημάτων, στην ενσωμάτωση των συναισθημάτων 

στη σκέψη και τη διαχείριση συναισθημάτων. 

Κατά τον Gulford (1988), οι συναισθηματικοί στόχοι-ικανότητες, ως διαδικασία, που 

ασκούνται στους συναισθηματικούς στόχους-δεξιότητες, ως περιεχόμενο παράγουν τους 

συναισθηματικούς στόχους-επίδοση ως προϊόν. Δηλαδή, οι μαθητές με την ενεργοποίηση 

των συναισθηματικών στόχων-ικανοτήτων, μαθαίνουν τους συναισθηματικούς στόχους-

δεξιότητες και αυτό θα το εκδηλώσουν με τους συναισθηματικούς στόχους-επίδοση. 

Συναισθηματικοί 

στόχοι- επίδοση: 

 αναγνώριση συναισθημάτων  

κατανόηση συναισθημάτων 

ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη 

διαχείριση συναισθημάτων 
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 Συναισθηματικός στόχος – επίδοση: αναγνώριση συναισθημάτων 

Η αναγνώριση των συναισθημάτων, ως συναισθηματικός στόχος – επίδοση, είναι η 

ικανότητα να διακρίνει κάποιος τα συναισθήματα που διακατέχουν τον εαυτό του και 

τους άλλους, η ικανότητα να εκφράζει τα συναισθήματα του και η ικανότητα να συνδέει 

τα συναισθήματα με ανάγκες (Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Σαλβαράς, 2014). 

 Συναισθηματικός στόχος – επίδοση: κατανόηση συναισθημάτων 

Η κατανόηση των συναισθημάτων, ως συναισθηματικός στόχος – επίδοση, είναι η 

ικανότητα να αναζητάει κανείς τα αίτια και τις συνέπειες των συναισθημάτων, η 

ικανότητα του συγκερασμού μεταξύ συναισθημάτων, η ικανότητα των μεταβάσεων από 

το ένα συναίσθημα στο άλλο και η ικανότητα του εντοπισμού αντιφατικών 

συναισθηματικών καταστάσεων (Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Σαλβαράς, 2014). 

 Συναισθηματικός στόχος – επίδοση: ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη 

Η ενσωμάτωση των συναισθημάτων στη σκέψη, ως συναισθηματικός στόχος – επίδοση, 

είναι η ικανότητα χρησιμοποίησης συναισθημάτων για την διευκόλυνση επίλυσης 

προβλημάτων, η ικανότητα παραγωγής συναισθημάτων για τη διευκόλυνση διατύπωσης 

κρίσεων, η ικανότητα αλλαγής προτεραιοτήτων από την επίδραση συναισθημάτων και η 

ικανότητα αξιολόγησης καταστάσεων από την επίδραση συναισθηματικών μεταβολών 

(Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Σαλβαράς, 2014). 

 Συναισθηματικός στόχος – επίδοση: διαχείριση συναισθημάτων 

Η διαχείριση συναισθημάτων, ως συναισθηματικός στόχος – επίδοση, είναι η ικανότητα 

παρακολούθησης των συναισθημάτων και του στοχασμού που προκαλούν, η ικανότητα 

εισχώρησης σε μια συναισθηματική κατάσταση για συνέχιση αυτής ή απομάκρυνσης από 

αυτή, η ικανότητα ρύθμισης καταστάσεων που προκύπτουν από αντίθετα συναισθήματα 
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και η ικανότητα χειρισμού συναισθημάτων που αντιμάχονται συμφέροντα εαυτού και 

άλλων (Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Σαλβαράς, 2014).  

1.6.2. Η έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά διαστήματα στο πρόβλημα της ειδικής δυσκολίας του 

ατόμου όσον αφορά την κατάκτηση της σχολικής γνώσης είναι πάρα πολλοί, καθώς 

προσεγγίζονται από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος που 

θέματα ορολογίας και ορισμών διαφέρουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά 

και σύγχυση ως προς την οντότητα και τη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

«Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι ένας διαδεδομένος όρος που χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει τις σοβαρές και ειδικές δυσκολίες που εμφανίζει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών 

στην απόκτηση των σχολικών γνώσεων. Βέβαια, με τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» 

δεν νοούνται οι φυσιολογικές αποκλίσεις της σχολικής απόδοσης των μαθητών.  

Οι ορισμοί είναι είτε ιατροκεντρικοί (Bannatyne, 1971; Myklebust, 1968), είτε 

παιδαγωγικοκεντρικοί (Bateman, 1965; Kirk, 1972), είτε λειτουργικοί (Hallahan & 

Kanfman, 1976). Σύμφωνα με τον ορισμό της επιτροπής National Joint Committee on 

Learning Disabilities (NJCLD) τη δεκαετία του 1980, ο οποίος είναι γενικά αποδεκτός 

από την επιστημονική κοινότητα, 

«…οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές 

δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων». 

Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 
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αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν 

συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες 

καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή 

συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, 

η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των 

καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990). 

1.6.2.1. Συμπτωματολογία 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι κατάσταση εφ’ όρου ζωής, δηλαδή μία κατάσταση 

μόνιμη και παρούσα στη ζωή του παιδιού, του εφήβου και του ενήλικα. Ωστόσο, 

υπάρχουν άτομα που δεν ανακαλύπτουν ποτέ ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες τους 

ευθύνονται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε όλη τους τη ζωή σε περιοχές όπως η 

ανάγνωση, τα μαθηματικά, η γραπτή έκφραση και η κατανόηση. Πολλά άτομα με 

Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί αν έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να θέτουν χαμηλούς 

στόχους για τους εαυτούς τους, να αντιμετωπίζουν την υποεπίδοση και την 

υποαπασχόληση και να έχουν λίγους φίλους (Τζιβινίκου, 2015). 

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχολική 

μάθηση. Αυτά ποικίλλουν από μαθητή σε μαθητή, από το βαθμό δυσκολίας που 

αντιμετωπίζει ο καθένας στη μάθηση, από το γνωστικό αντικείμενο και τη βαθμίδα 

εκπαίδευσης. Έτσι, δεν φαίνεται να υπάρχει μια κοινή συμπτωματολογία που να 

χαρακτηρίζει όλους τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Πόρποδας, 2003). Στο 

Γυμνάσιο γίνεται μία προσπάθεια να επεκταθούν, αλλά και να συστηματοποιηθούν οι 

γνώσεις που φέρνουν οι μαθητές από το Δημοτικό. Η γραμματική, το συντακτικό και το 
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λεξιλόγιο της γλώσσας, καθώς και οι στρατηγικές ελέγχου των νοημάτων κατά την 

ανάγνωση και τη γραφή σχηματοποιούνται και συστηματοποιούνται. 

Κοινά στοιχεία που μπορεί να δείχνουν ότι ένα άτομο μπορεί να έχει Μαθησιακές 

Δυσκολίες είναι τα παρακάτω: 

 δυσκολία στην ανάγνωση και/ή στη γραφή,  

 προβλήματα με μαθηματικές δεξιότητες,  

 δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες, 

 προβλήματα διατήρησης της προσοχής, 

 δυσκολίες στη μνήμη, 

 δυσκολία με έννοιες που σχετίζονται με τον χρόνο, 

 φτωχή ικανότητα συντονισμού, 

 προβλήματα στην οργάνωση (Τζιβινίκου, 2015). 

Συγχρόνως, ένας έφηβος με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί επίσης να παρουσιάζει 

ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 παρορμητική συμπεριφορά, 

 δυσκολία συγκέντρωσης στο έργο,  

 αδυναμία εύρεσης του κατάλληλου τρόπου για να εκφράσει κάτι,  

 ακατάλληλη ανταπόκριση σε σχολικές ή κοινωνικές περιστάσεις, 

 ανώριμο τρόπο ομιλίας,  

 δυσκολία στην καλή ακρόαση, 

 μη συνεπή σχολική απόδοση, 

 προβλήματα αντιμετώπισης νέων καταστάσεων στη ζωή του, 

 προβλήματα στην κατανόηση λέξεων ή εννοιών (Τζιβινίκου, 2015). 
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Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στο μάθημα της Γλώσσας εντοπίζονται στην 

αναγνωστική αποκωδικοποίηση, στην αναγνωστική κατανόηση, στην ορθογραφία, στο 

γραπτό και προφορικό λόγο και παρατηρούνται σε ευρύ χρονικό διάστημα (Πόρποδας, 

2003). 

Ως αναγνωστική αποκωδικοποίηση ορίζουμε τη γνωστική διαδικασία αναγνώρισης 

και χειρισμού του αλφαβητικού κώδικα. Τα πιο συχνά προβλήματα στην 

αποκωδικοποίηση έχουν να κάνουν με: 

 ελλιπή φωνολογική επεξεργασία, 

 φτωχή αποκωδικοποίηση, με μεγάλη δυσκολία στην αποκωδικοποίηση 

πολυσύλλαβων λέξεων ή λέξεων που οι μαθητές δεν γνωρίζουν, 

 δυσκολία στο χειρισμό φωνημάτων, 

 υπερβολικά αργή ανάγνωση, 

 μονότονο αναγνωστικό ρυθμό, 

 λάθος προφορά, 

 αντικαταστάσεις, παραλείψεις, αντιμεταθέσεις γραμμάτων,  

 αντικαταστάσεις λέξεων που δεν σχετίζονται με το νόημα του κειμένου 

(Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Ως αναγνωστική κατανόηση ορίζουμε τη δόμηση μιας νοητικής αναπαράστασης του 

κειμένου, που προκύπτει από το συνδυασμό των γνώσεων του μαθητή με τις ιδέες που 

παρουσιάζει ο συγγραφέας (Σαλβαράς, 2013). Χαρακτηριστικό του μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι ότι δυσκολεύεται να χειριστεί το νόημα του κειμένου και να 

αναζητήσει πληροφορίες σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα: 
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 έχει ελλείμματα μεταγνωστικής γνώσης, 

 δεν δίνει σημασία σε κειμενικά χαρακτηριστικά (επικεφαλίδα, τίτλος, οργάνωση 

του κειμένου), 

 δυσκολεύεται να εντοπίσει τις κύριες ιδέες του κειμένου και να αναγνωρίσει τη 

σημασία τους για το νόημα, 

 δυσκολεύεται να παρακολουθήσει την κατανόηση των νοημάτων ενός κειμένου, 

συνεχίζει την ανάγνωση ακόμα και όταν δεν έχει καταλάβει το νόημα μιας 

παραγράφου (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). 

Τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα της απουσίας ευέλικτης χρήσης στρατηγικών και 

αποτελεσματικής χρήσης της μεταγνώσης (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 

2004). 

Η ελλειμματική φωνολογική επεξεργασία των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

επηρεάζει και την ορθογραφική ικανότητα. Η ορθογραφία θεωρείται το πιο ακριβές 

χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο 

χειρισμό του γραπτού λόγου από συμμαθητές τους που εκδηλώνουν γενικευμένες 

δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα τα συχνότερα λάθη και δυσκολίες είναι: 

 δυσανάγνωστη γραφή, 

 στίξη, 

 πολύ αργός ρυθμός γραφής, 

 προσθέσεις, αφαιρέσεις, αντικαταστάσεις, μεταθέσεις συλλαβών και γραμμάτων, 

 φωνητική ορθογραφία, χωρίς τήρηση κανόνων ιστορικής ορθογραφίας, 

 δυσκολία αναγνώρισης ή ανάλυσης μιας λέξης στα συνθετικά της, 

 λέξεις που δε χρησιμοποιούνται συχνά, 

 συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργικές λέξεις (από, μη, είναι), 
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 λέξεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται γραφοφωνημικές αντιστοιχίες, 

 λέξεις που έχουν απομνημονεύσει την ορθογραφική τους εικόνα, 

 αντικατάσταση λέξεων που δεν γνωρίζουν με λέξεις που θυμούνται την 

ορθογραφία τους (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 

2015). 

Ως παραγωγή γραπτού λόγου ορίζουμε τη μετατροπή των ιδεών σε γλωσσικές 

αναπαραστάσεις, όσο και την καταγραφή τους, κατά την οποία αυτές οι αναπαραστάσεις 

αποκτούν γραπτή μορφή (Σαλβαράς, 2013). Στο Γυμνάσιο οι γνώσεις που έχουν 

αποκτηθεί από το Δημοτικό συστηματοποιούνται, επεκτείνεται το λεξιλόγιο και 

διδάσκεται η δόμηση παραγράφων, η σύνδεσή τους, η παράθεση επιχειρημάτων και τα 

είδη των κειμένων. 

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν μειωμένο λεξιλόγιο και εκφράζονται 

γραπτά έχοντας περιορισμένες δεξιότητες στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τον έλεγχο 

των φάσεων της συγγραφικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα: 

 γράφουν πάντα με ένα συγκεκριμένο τρόπο χωρίς να κατανοούν την αιτία και τις 

συνθήκες συγγραφής, 

 γνωρίζουν ελάχιστες ή και καθόλου πληροφορίες για το αντικείμενο το οποίο 

γράφουν, 

 γράφουν εκτός γραμμών, στα περιθώρια, συχνά με άσχημο γραφικό χαρακτήρα, 

 χρησιμοποιούν απλές προτάσεις και συνήθως μόνο κύριες, κακοσυνδεμένες 

μεταξύ τους, 

 χρησιμοποιούν προτάσεις με προβλήματα στη σύνταξη, 

 δεν υπάρχουν τόνοι, τελείες ή άλλα σημεία στίξης, 

 μικρή έκταση κειμένου, 
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 διακριτός πρόλογος και επίλογος λείπουν, 

 κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, 

 χρειάζονται πολύ χρόνο, 

 ελάχιστες διορθώσεις (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στο μάθημα των Μαθηματικών εντοπίζονται στις γνωστικές 

διαδικασίες της αντίληψης, της μνήμης και της μεταγνώσης. Οι δυσκολίες εντοπίζονται: 

 στη συνειδητοποίηση των αρχών του δεκαδικού αριθμητικού συστήματος,  

 στη χρήση των στρατηγικών υπολογισμού, 

  στη μοντελοποίηση των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων,  

 στην επίλυση αριθμητικού προβλήματος,  

 στην αυτοματοποίηση και τη χρήση συμβόλων, 

 σε αδυναμίες στις έννοιες, 

 σε αδυναμίες σε ειδικές μεθόδους που συνδέονται με επιμέρους μαθηματικές 

γνώσεις, 

 στην ανάπτυξη του επαγωγικού και λογικο-μαθηματικού συλλογισμού, 

 στη χαμηλή ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και αναγνώρισης σχέσεων, 

 σε αδυναμίες στην οργάνωση και στον προγραμματισμό της επεξεργασίας των 

προβλημάτων, 

 σε αδυναμίες στον έλεγχο και στην επαλήθευση της λύσης, 

 σε εκφωνήσεις μαθηματικών προβλημάτων, 

 σε χρηματικές συναλλαγές και 

 στην κατανόηση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων (Σαλβαράς, 2005; 

2006; 2013; Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; 

Τζιβινίκου, 2015). 
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Συγχρόνως, οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 

πρωταρχικά προσοχής/ συγκέντρωσης όπως: 

 μικρής διάρκειας προσοχή, 

 υπερκινητικότητα, 

 εύκολη απόσπαση προσοχής, 

 αυθορμητισμό (Τζιβινίκου, 2015). 

Προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης/ ακολουθίας: 

 συγκράτηση οδηγιών, 

 συγκράτηση μαθηματικών πινάκων,  

 απαγγελία ποιημάτων ή τραγουδιών, 

 αποστήθιση,  

 διάκριση δεξιού-αριστερού, 

 παρακολούθηση (λεκτικών) οδηγιών (Τζιβινίκου, 2015). 

Δευτερεύοντα ψυχολογικά προβλήματα: 

 ψυχολογικά προβλήματα που προκύπτουν από σχολική αποτυχία, 

 υπερευαισθησία στην κριτική, 

 χαμηλή αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, 

 μη επιβράβευση για την επιτυχία, εύκολη παραίτηση (Τζιβινίκου, 2015). 

1.6.2.2. Βασικοί Τύποι των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Ως προς την κατηγοριοποίηση – ταξινόμηση των μαθησιακών δυσκολιών δεν υπάρχει 

ομοφωνία σε διεθνή κλίμακα μεταξύ των ειδικών, όπως συμβαίνει και με άλλα θέματα 

σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι το θέμα του ορισμού, της φύσης, της 

αιτιολογίας και της αντιμετώπισης τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφοροι 
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μελετητές ορίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες με διαφορετικό τρόπο και υιοθετούν 

διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης, όπως γενεσιουργούς παράγοντες, σχέση τους με τις 

σχολικές δραστηριότητες ή μορφές εκδήλωσής τους. 

Οι πιο συνηθισμένες ταξινομήσεις των μαθησιακών δυσκολιών βασίζονταν, κατά το 

παρελθόν, είτε στην αιτιολογία τους, είτε στα λειτουργικά χαρακτηριστικά με τα οποία 

παρουσιάζονται. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει η ταξινόμηση στις παρακάτω 

κατηγορίες: α) δυσκολίες που αποδίδονται σε οργανικά αίτια, β) δυσκολίες που 

αποδίδονται σε ψυχοσυναισθηματικά αίτια, γ) δυσκολίες που απορρέουν από 

κοινωνικοπολιτισμικές ανεπάρκειες και δ) δυσκολίες που σχετίζονται με εκπαιδευτικά 

αίτια (Τρίγκα – Μερτίκα, 2010). 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι μαθησιακές δυσκολίες ταξινομούνται ανάλογα με το 

βαθμό δυσλειτουργίας που προκαλούν. Τα παιδιά, με βάση το λειτουργικό σύστημα, 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) σε εκείνα που έχουν νοημοσύνη κατώτερη του μέσου 

όρου και β) σε εκείνα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ορισμένους τομείς, ενώ δεν 

παρουσιάζουν σοβαρή νοητική απόκλιση σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. 

Σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση DSM – V (Διαγνωστικό και Στατιστικό 

Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας), οι 

μαθησιακές δυσκολίες – διαταραχές ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 1) διαταραχή 

ανάγνωσης (δυσλεξία), 2) διαταραχή στη γραπτή έκφραση, 3) διαταραχή στα 

μαθηματικά, 4) μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. 

Στο ICD – 10 (Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών 

Προβλημάτων Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) οι μαθησιακές δυσκολίες 

ταξινομούνται ως «Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές των Σχολικών Ικανοτήτων». Αυτή 

η διαγνωστική κατηγορία αντιστοιχεί ευθέως προς την κατηγορία των ειδικών 
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αναπτυξιακών διαταραχών της ομιλίας και της γλώσσας. Και στις δύο αυτές ομάδες 

διαταραχών, σύμφωνα με το ICD -10 υπάρχουν ουσιαστικά οι ίδιοι προβληματισμοί σε 

ότι αφορά τον ορισμό και τη μέτρησή τους. Πρόκειται για διαταραχές στις οποίες οι 

φυσιολογικοί τύποι πρόσκτησης των ικανοτήτων διαταράσσονται στα πρώτα στάδια της 

ανάπτυξης και οφείλονται σε ανωμαλίες μάλλον της γνωστικής διαδικασίας, οι οποίες 

προέρχονται κυρίως από κάποιο είδος οργανικής δυσλειτουργίας. Οι ειδικές 

αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 

1) ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία), 2) ειδική διαταραχή της ορθογραφίας, 3) 

ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων, 4) μικτή διαταραχή των σχολικών 

ικανοτήτων, 5) άλλες διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων και 6) αναπτυξιακή 

διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, μη καθοριζόμενη (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

Στην παρούσα εργασία θα κινηθούμε με βάση τους περισσότερους διαχωρισμούς, σε 

μια προσπάθεια να συμπεριλάβουμε όλους τους τύπους μαθησιακών δυσκολιών. 

Διαταραχές στο λόγο 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζονται συχνά ως διαταραχές στο λόγο. Οι διαταραχές 

αυτές διακρίνονται σε εκείνες που σχετίζονται με προβλήματα στην πρόσληψη και 

αντίληψη των πληροφοριών του λόγου και σε αυτές που σχετίζονται με αδυναμίες στην 

έκφραση του λόγου. Εδώ θα παρουσιάσουμε μόνο εκείνες που μπορεί να συναντήσουμε 

πιο συχνά στη σχολική τάξη (Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 

2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Δυσλαλία 

Η διαταραχή αυτή αφορά την προφορική έκφραση του λόγου. Η δυσλαλία μπορεί να 

αφορά ένα γράμμα ή πολλά γράμματα ή φθόγγους. Ανάλογα με το φθόγγο που λείπει ή 
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προφέρεται λανθασμένα, η δυσλαλία παίρνει διάφορα ονόματα, όπως σιγματισμός για το 

«σ», ρωτακισμός για το «ρ», δελτακισμός για το «δ» κ.ά.   

Η διαταραχή μπορεί να εμφανίζεται μεμονωμένα ή να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο 

μιας γενικότερης καθυστέρησης στη γλωσσική ανάπτυξη. Πολλές φορές συνυπάρχει με 

δυσγραμματισμό ή με μειωμένο λεξιλόγιο ή με άλλες διαταραχές του λόγου 

(Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Δυσαρθία 

Πρόκειται για διαταραχή στην άρθρωση, η οποία οφείλεται σε κακό συντονισμό των 

οργάνων φώνησης (λάρυγγας, στόμα, γλώσσα). Αυτός ο κακός συντονισμός μπορεί να 

οφείλεται σε διάφορα αίτια που προκαλούν διαταραχές στη νεύρωση στην περιοχή αυτή 

(Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Επιλεκτική αλαλία 

Τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία διαθέτουν την ικανότητα της ομιλίας, αλλά για κάποιο 

λόγο παρουσιάζουν μερική αποφυγή του λόγου. Τα παιδιά αυτά συνήθως μιλούν, όταν 

βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αλλά δεν μιλούν στο σχολείο. Επίσης, 

μπορεί να επικοινωνούν επιλεκτικά με ορισμένα μόνο πρόσωπα ή να επικοινωνούν με μη 

λεκτικούς τρόπους, δηλαδή με κινήσεις ή γράφοντας. Τα αίτια αυτής της διαταραχής 

είναι ψυχολογικά (Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; 

Τζιβινίκου, 2015). 

Αναγραμματισμός ή δυσγραμματισμός 

Η διαταραχή αυτή σχετίζεται με το συντακτικό-μορφολογικό επίπεδο της γλώσσας. Το 

παιδί δεν μπορεί να σχηματίσει προτάσεις στον προφορικό και γραπτό λόγο, οι οποίες να 

είναι σωστές γραμματικά και συντακτικά. Η δυσκολία αυτή μπορεί να εμφανίζεται και 
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μόνη της ή να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές, όπως η δυσλαλία και παρουσιάζει τρεις 

διαβαθμίσεις: βαριά μορφή (αγραμματισμός), μέση μορφή, ελαφριά μορφή 

(Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Καθυστέρηση στο λόγο 

Υπάρχουν διαταραχές, οι οποίες παρουσιάζονται σαν μια γενικότερη καθυστέρηση στην 

αντίληψη, την επεξεργασία και την έκφραση του λόγου, η οποία συχνά συνοδεύεται και 

από άλλες νευροψυχολογικές διαταραχές. Δυστυχώς τα παιδιά που έχουν ελαφριά 

καθυστέρηση του λόγου παραμελούνται και δεν εντοπίζονται έγκαιρα. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η διαταραχή να δυσχεραίνει πολύ τη σχολική τους απόδοση, καθώς τα 

παιδιά δεν μπορούν ούτε να γράψουν, ούτε να διαβάσουν εύκολα (Παντελιάδου, 

Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Διαταραχές σχολικών δεξιοτήτων 

Αναπτυξιακή διαταραχή της ανάγνωσης 

Οι αναγνωστικές δυσκολίες περιλαμβάνουν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση, στην 

ορθογραφία, στη γραμματική ή στην κατανόηση (Παντελιάδου, 2000). Εντοπίζονται στα 

παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης χαμηλής τους σχολικής 

επίδοσης, αλλά και σε παιδιά με καλή γενική νοημοσύνη, όπου σε αυτήν την περίπτωση 

κάνουμε λόγο για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) (Παντελιάδου, Παντελιάδου, 

Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Δυσλεξία 

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, η δυσλεξία είναι βιολογική, κληρονομική 

δυσκολία, με κύρια συμπτώματα την υπερβολική δυσκολία στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης, την ορθογραφία, στα φιλολογικά-γλωσσικά μαθήματα και χαρακτηρίζεται 
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από έλλειψη άνεσης κυρίως στο γραπτό λόγο (Παυλίδης, 2015). Είναι η κατάσταση κατά 

την οποία το παιδί αποδίδει κάτω από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό του 

δυναμικό και στην επίδοσή του στα άλλα μαθήματα, στην κατάλληλη σχολική 

εκπαίδευσή του και στη θετική κοινωνικο-οικογενειακή κατάσταση και υποστήριξή του 

(Μαρκοβίτητς & Τζουριάδου, 1991; Πόρποδας, 2003). Αποτελεί την πιο μελετημένη 

μορφή Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς είναι η πιο κοινή και γνωστή μαθησιακή 

δυσκολία. 

Οι επίσημοι ορισμοί για τη δυσλεξία αναφέρουν: 

 «Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή νευρολογική, η οποία υπεισέρχεται στην 

απόκτηση και την επεξεργασία του λόγου. Εκδηλώνεται σε διάφορους 

βαθμούς σοβαρότητας, στη φωνολογική επεξεργασία, στην ανάγνωση, στη 

γραφή, στην ορθογραφία και μερικές φορές και στην αριθμητική. Η δυσλεξία 

δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης κινήτρων, αισθητηριακών ανεπαρκειών, 

ανεπαρκούς διδασκαλίας ή περιβαλλοντικών ευκαιριών παρ’ ότι μπορεί να 

εκδηλώνεται και σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ’ ότι η δυσλεξία είναι πρόβλημα 

ζωής τα δυσλεκτικά άτομα συχνά ανταποκρίνονται επαρκώς με την έγκαιρη 

και κατάλληλη αντιμετώπιση» (Παγκόσμια Ένωση Δυσλεξίας, IDA) 

(Τζιβινίκου, 2015). 

Αναπτυξιακή Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης 

Τα κριτήρια του εγχειριδίου DSM-IV-TR για τη διαταραχή της γραπτής έκφρασης είναι 

οι γραπτές δεξιότητες (όπως μετριούνται με βάση τυποποιημένα τεστ ή με βάση 

λειτουργική αξιολόγηση) που παρουσιάζονται πιο χαμηλά από εκείνες που αναμένεται με 

βάση τη χρονολογική ηλικία του ατόμου, τη μετρημένη ευφυΐα του και την κατάλληλη 

για την ηλικία του εκπαίδευση (κριτήριο Α). Επίσης, αυτή η δυσκολία πρέπει να 
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προκαλεί σημαντική δυσλειτουργία στη σχολική επίδοση και τα έργα που προϋποθέτουν 

την έκθεση γραπτού κειμένου (κριτήριο Β), και αν παράλληλα υπάρχει ένα αισθητηριακό 

ελάττωμα, οι δυσκολίες με τις γραπτές δεξιότητες θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που 

τυπικά σχετίζονται με το συγκεκριμένο αισθητηριακό ελάττωμα (κριτήριο Γ) 

(Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004; Τζιβινίκου, 2015).  

Δυσορθογραφία 

Η ορθογραφία είναι μια σύνθετη διαδικασία και σχετίζεται με τη γραφή των σκέψεων 

του παιδιού, με ορθό τρόπο, σε σχέση με μια σειρά φωνημικών, μορφολογικών και 

γραμματικών κανόνων, με στόχο την επικοινωνία (Μελίστα, 1990). Η ορθογραφική 

δεξιότητα έχει εξελικτική μορφή. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία 

κάνουν λάθη παρόμοια με τα λάθη παιδιών μικρότερης ηλικίας. Η ειδική δυσκολία 

ορθογραφημένης γραφής αφορά κυρίως την ικανότητα του παιδιού να αντιστοιχεί με 

ευχέρεια τα γραφήματα με τα φωνήματα. Η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή και την 

ορθογραφία είναι πολύ στενή. Οι μαθητές που δεν διαβάζουν με ευχέρεια, αρκετά συχνά 

παρουσιάζουν προβλήματα και στη γραφή-ορθογραφία. Ωστόσο, όσοι δεν γράφουν 

σωστά, δεν είναι πάντα και ανεπαρκείς αναγνώστες. Πολλές φορές η δυσορθογραφία 

συνυπάρχει με άλλες διαταραχές, όπως τη δυσλεξία, αλλά δεν είναι σπάνιο μαθητές να 

έχουν μόνο δυσορθογραφία (Παντελιάδου, Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 

2004; Τζιβινίκου, 2015). 

Αγραφία-Δυσγραφία-Κακογραφία 

Η αγραφία είναι η απώλεια της αποκτημένης γραφής, η δυσγραφία είναι μια δυσκολία 

στην εκμάθηση της γραφής ή ατελής κατάκτησή της (όπως γραμματικά λάθη, λάθη στη 

στίξη, φτωχή οργάνωση της παραγράφου, πολλαπλά ορθογραφικά λάθη, υπερβολικά 

φτωχή καλλιγραφία) και η κακογραφία μια διαταραγμένη εξωτερική έκφραση της 
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γραφής, η οποία συχνά παρατηρείται και σε παιδιά με έντονες διαταραχές της 

συμπεριφοράς. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε καταπιεσμένη 

αριστεροχειρία, σε τραυματισμούς στα χέρια ή στα νεύρα.  

Τα προβλήματα ενός ατόμου με δυσγραφία μπορεί να περιλαμβάνουν τη 

δυσανάγνωστη γραφή, τη μη συνεπή διατήρηση κενών ανάμεσα στις λέξεις, τη φτωχή 

χωρική οργάνωση στο χαρτί, τη δυσκολία στη σύνθεση του κειμένου, καθώς και στην 

ταυτόχρονη σκέψη και γραφή. Άλλα συμπτώματα της δυσγραφίας είναι η απέχθεια για 

τη γραφή και το σχέδιο, τα προβλήματα με την καταγραφή ιδεών, η γρήγορη απώλεια 

ενέργειας και ενδιαφέροντος κατά τη συγγραφή, η παράλειψη τμημάτων λέξεων ή και 

ολόκληρων λέξεων (Τζιβινίκου, 2015). 

Δυσαριθμησία 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δυσκολιών είναι η σοβαρή ανεπάρκεια στην 

εξέλιξη των αριθμητικών δεξιοτήτων. Στο σχολείο η επίδοση αυτών των μαθητών σε 

δραστηριότητες που απαιτούν μαθηματικές δεξιότητες είναι αισθητά κατώτερες από τη 

γενική τους επίδοση. Τα προβλήματα των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

μαθηματικά αναφέρθηκαν παραπάνω (Σαλβαράς, 2013). 

Εξελικτική διαταραχή συντονισμού/ δυσπραξία 

Πρόκειται για μια διαταραχή με κύριο χαρακτηριστικό σοβαρή βλάβη στην ανάπτυξη 

του κινητικού συντονισμού που δεν εξηγείται από νοητική καθυστέρηση και δεν 

οφείλεται σε κάποια γνωστή σωματική ανεπάρκεια. Ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει 

δυσκολίες αδρής κινητικότητας (περπάτημα, τρέξιμο, σκαρφάλωμα), λεπτής 

κινητικότητας (δυσκολίες συντονισμού δακτύλων) και οπτικο-κινητικά προβλήματα 

(δυσκολίες στο πιάσιμο της μπάλας, στη γραφή, στη ζωγραφική). (Τζιβινίκου, 2015). 
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Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα 

Τα συμπτώματα της διαταραχής πρέπει να έχουν αρχίσει μετά τα 5 χρόνια και να έχουν 

διάρκεια πάνω από έξι μήνες. Βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι η έντονη και 

εμμένουσα υπερδραστηριότητα. Ακόμα παρατηρείται παρορμητικότητα, μικρή διάρκεια 

προσοχής, συναισθηματική διέγερση, χαμηλή αντοχή στην αποτυχία. Ωστόσο, στην 

εφηβεία υποχωρεί, αλλά παραμένουν τα προβλήματα μάθησης και κοινωνικότητας 

(Τζιβινίκου, 2015). 

1.6.2.3. Αιτιολογία 

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες είναι γενικός και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 

τις όποιες δυσκολίες μάθησης ανεξάρτητα από τις αιτίες. Οι μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με κοινές εκδηλώσεις και 

χαρακτηριστικά, αλλά έναν ετερογενή πληθυσμό πολυκαθοριζόμενο αιτιολογικά 

(Μιχελογιάννης & Τζενάκη, 2000). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε 

χαμηλό νοητικό επίπεδο, σε οργανικούς, αισθητηριακούς ή ψυχολογικούς παράγοντες, 

σε ειδικές διαταραχές της ανάπτυξης, μπορεί να σχετίζονται με δυσμενείς οικογενειακές, 

κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες, όπως είναι η πολιτισμική αποστέρηση, η 

διγλωσσία, οι κακές συνήθειες διαβίωσης. Κάποιες φορές μπορεί να συνδέονται 

αιτιολογικά με το ίδιο το σχολείο, τη μαθησιακή διαδικασία ή με τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις προσδοκίες του 

μαθητή. 

Τα αίτια των Μαθησιακών Δυσκολιών δεν αποσαφηνίζονται μέσα από τους 

ορισμούς, εντοπίζονται όμως ανεπάρκειες, συμμεταβλητές των μαθησιακών 

προβλημάτων, που εστιάζονται είτε στην οπτικοαντιληπτική είτε στην 
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ακουστικοφωνητική λειτουργία και κυρίως στην επάρκεια των λειτουργιών αυτών, οι 

οποίες συνδέονται με τη μεταγνωστική επίγνωση (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2003).  

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2007), ο βασικότερος αιτιακός παράγοντας είναι τα 

προβλήματα στη γλωσσική επεξεργασία και κυρίως η ελλειμματική φωνολογική 

επίγνωση. Ο Παυλίδης (2015) θεωρεί ότι οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν εσφαλμένες 

οφθαλμικές κινήσεις. Ο Στασινός (2013) αναφέρει ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό 

παιδιών που παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες ευθύνονται οι περιβαλλοντικοί και 

συναισθηματικοί παράγοντες, όπως επίσης, ότι σε αρκετές περιπτώσεις για τις 

Μαθησιακές Δυσκολίες η ευθύνη αποδίδεται σε αναπτυξιακές δυσλειτουργίες που 

συνδέονται με ορισμένες γνωστικές διεργασίες του παιδιού (Στασινός, 2013). 

1.6.2.4. Αξιολόγηση 

Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι πολύ σημαντική για 

τη σωστή αντιμετώπιση. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η έγκαιρη διάγνωση που είναι 

απαραίτητο να γίνεται από ειδικούς όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αν η διάγνωση γίνει στις 

δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, το ποσοστό επιτυχίας της αντιμετώπισης είναι πολύ 

υψηλό, ενώ όσο περνά ο καιρός τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητά της (Παυλίδης, 

2015).  

Η πολυπλοκότητα και η πολυμορφία των Μαθησιακών Δυσκολιών απαιτεί 

συντονισμένη και πολύπλευρη διεπιστημονική προσέγγιση. Η φύση και η μορφολογία 

των δυσκολιών επιβάλλουν σε όλα τα στάδια προσέγγισης την εμπλοκή διαφόρων 

ειδικών. Το έργο αυτό αναλαμβάνει ομάδα ειδικών που στελεχώνει τα θεσμικά Κέντρα 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) που ανήκουν στο Υπουργείο 

Παιδείας και λειτουργούν στις έδρες Νομών της χώρας, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας Παιδιών και Εφήβων, από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) άλλων 
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Υπουργείων. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν με ειδικούς, όπως Κοινωνικούς Λειτουργούς, 

Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και 

Φυσιοθεραπευτές. (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2003; Πολυχρόνη & Χατζηχρήστου & 

Μπίμπου, 2010). 

Στην Ελλάδα, η διεπιστημονικότητα θεσμοθετήθηκε με τον Ν2817/2000 και 

ενισχύθηκε με τον Ν3699/2008. Με την ΥΑ 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/τ.Β/3-4-2007) 

καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ειδικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολικά πλαίσια γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Αρχικά συλλέγονται πληροφορίες από γονείς και δασκάλους, για να κατανοηθούν οι 

αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν προσφερθεί στον εκάστοτε μαθητή. 

Έπειτα, του δίνονται δοκιμασίες, για να αναγνωριστούν τα δυνατά σημεία και οι 

δυσκολίες του. Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης απαιτείται μεγάλος αριθμός 

εξετάσεων (ιατροκοινωνικό ιστορικό, εκπαιδευτική αξιολόγηση, ψυχολογική 

αξιολόγηση, παιδοψυχιατρική εξέταση και ενδεχομένως ιατρικές εξετάσεις). Μέσω 

αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να αποκλειστεί ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες 

οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αισθητηριακές βλάβες, συναισθηματικές διαταραχές 

και περιβαλλοντική αποστέρηση (Πολυχρόνη & Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2010). 

Όλα αυτά οδηγούν σε μια διάγνωση και σε έναν οδικό χάρτη για την παρέμβαση. 

Στη συνέχεια αναπτύσσονται και αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις 

(Τζιβινίκου, 2015). 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Πόρποδας (2003)  

«… Βασικός στόχος της αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών είναι ο 

προσδιορισμός των συγκεκριμένων αδυναμιών ή δυσλειτουργιών που 
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προκαλούν τα προβλήματα στην προσπάθεια ενός ατόμου να μάθει και να 

αποκτήσει γνώσεις. Η αξιολόγηση (που προϋποθέτει τη συνεργασία τόσο των 

γονιών όσο και του ίδιου του παιδιού) περιλαμβάνει τη μελέτη του ιστορικού 

και της οικογενειακής κατάστασης του παιδιού, την αξιολόγηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, την αξιολόγηση των 

γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών του και, τέλος, το συμπέρασμα για την 

αναλυτική διάγνωση του προβλήματός του, που θα αποτελέσει τον οδηγό για 

την ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης». 

Ως διαγνωστικό κριτήριο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, από την εποχή των πρώτων 

προσπαθειών, είναι αυτό της απόκλισης μεταξύ του δείκτη νοημοσύνης και της σχολικής 

επίδοσης σε κάποιο από τα μαθήματα (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007; Σαλβαράς, 

2013). Ωστόσο, καθώς το κριτήριο αυτό κρίθηκε ως επισφαλές, υιοθετήθηκαν και νέες 

προσεγγίσεις εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως: 

1) Η σύγκριση της επίδοσης ενός μαθητή με το μέσο όρο της τάξης του. Η απόκλιση 

μεταξύ τους πρέπει να ξεπερνά το 22%. 

2) Η αξιολόγηση της φωνολογικής επεξεργασίας, της αναγνωστικής ικανότητας, της 

αναγνωστικής κατανόησης, της παραγωγής γραπτού λόγου και 

3) Η ανταπόκριση στη διδασκαλία (Response-to-instruction), που βασίζεται στην 

απόκλιση μεταξύ επιπέδων επίδοσης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

(Σαλβαράς, 2009; Σαλβαράς, 2013) 

1.6.2.5. Αντιμετώπιση- Παρέμβαση 

Μια αποτελεσματική αξιολόγηση αξιοποιείται ως βάση για ένα στοχευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα παρέμβασης αναφορικά με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

εντοπίζονται. Η διαδικασία της αντιμετώπισης ξεκινάει από την αναγνώριση και τον 
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εντοπισμό των δυσκολιών του μαθητή, την επιλογή της σωστής τοποθέτησης του και τον 

καταρτισμό κατάλληλων προγραμμάτων. Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση για κάθε παιδί 

είναι να πραγματοποιείται από ειδικούς, εκπαιδευμένους στον τομέα των μαθησιακών 

δυσκολιών. Συγχρόνως, απολύτως αναγκαία θεωρείται και η συμβουλευτική παρέμβαση 

στους γονείς του παιδιού, καθώς και η συνεργασία με το σχολείο (Καρβούνης, 2007). Το 

είδος της συνεργασίας προσδιορίζεται όχι μόνο από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

συγκεκριμένα παιδιά, αλλά και από τις δυνατότητες που έχει η οικογένεια. Η ενημέρωση 

των γονέων είναι βασική για να αποφευχθούν αλληλοσυγκρουόμενοι τρόποι 

αντιμετώπισης στο σχολείο και στο σπίτι (Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 2010). 

Η αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, βασίζεται κυρίως στην αξιολόγηση 

και θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές με τις δυσκολίες αυτές έχουν ανάγκη 

εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία βασίζονται στην καλλιέργεια των διεργασιών 

της σκέψης, της μεταγνωστικής επάρκειας, (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2003) της 

ανάπτυξης εσωτερικών κινήτρων που τους παρωθούν, τους βοηθούν και τους 

διευκολύνουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Κάθε μαθητής, ο οποίος διαπιστώνεται 

ότι αντιμετωπίζει Μαθησιακές Δυσκολίες, πρέπει να έχει το δικό του Εξατομικευμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να καταρτίσει η διεπιστημονική ομάδα 

που ολοκλήρωσε τη διαγνωστική αξιολόγηση. Σκοπό έχει να βοηθήσει το μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες να βελτιωθεί στους τομείς που δυσκολεύεται. 

Το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμφωνείται μεταξύ του μαθητή, του ειδικού 

παιδαγωγού, του σχολικού ψυχολόγου, του εκπαιδευτικού της τάξης και του γονέα. Το 

ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τη ψυχολογική 

εκτίμηση, τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, τη διδακτική μέθοδο, 

το εποπτικό υλικό, το ποιος θα παρέχει την υποστήριξη και ποιες ειδικότητες θα 

εμπλακούν στην παρέμβαση, το πόσο συχνά και πώς θα ελέγχεται η πρόοδος, καθώς και 
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τις διαπιστώσεις και αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά τον επανέλεγχο (Αθανασιάδη, 

Καλύβης, Φραγκούλη, 2007) 

Η πολλαπλή αιτιολογική προέλευση και η πολυμορφία των Μαθησιακών Δυσκολιών 

επιβάλλουν ένα πολύπλευρο και ευέλικτο θεραπευτικό σχήμα. Αυτό που έχει τη 

μεγαλύτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα είναι η σταθερή και διαρκής 

συνεργασία όλων των ειδικών, καθώς η εξελικτική φύση τους επιβάλλει την 

αντιμετώπισή τους ήδη από την προσχολική ηλικία (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2003).  

Επιπλέον, ο Πόρποδας (2003), αναφέρει ότι βασική αρχή που πρέπει να διέπει την 

υλοποίηση κάθε προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 

μαθησιακών δυσκολιών είναι η ψυχολογική στήριξη του κάθε μαθητή που αντιμετωπίζει 

ανάλογες δυσκολίες, όχι μόνο εκ μέρους των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων. 

Οι τεχνικές αντιμετώπισης στο σχολείο ποικίλλουν και συναρτώνται με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της καθεμιάς περίπτωσης παιδιού με παρόμοιες δυσκολίες. Κατάλληλη 

θεωρείται η διδασκαλία που στηρίζεται στο μακροπρόθεσμο ξεπέρασμα των δυσκολιών, 

που δίνει έμφαση στη διάδραση με το διπλανό, που εφαρμόζει την αμοιβαία εργασία, που 

εισάγει το φροντιστήριο από συμμαθητή, το μαθησιακό συμβόλαιο (τι θα μάθουμε, πώς, 

τι θα κάνει καθένας, εκπαιδευτικός και μαθητές), ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

παρακολουθήσουν τη διδασκαλία, να την ελέγξουν και να εκφραστούν μεταγνωστικά, 

την προδρασιακή αντιμετώπιση των λαθών των μαθητών, για να ελαττωθούν τα 

συναισθήματα κατωτερότητας και να αυξηθεί η φιλοπονία τους, την εκμάθηση 

στρατηγικών μελέτης, τη συγγραφική και μετασυγγραφική διαδικασία στην παραγωγή 

γραπτού λόγου, τη συγγραφή ιστοριών με τη βοήθεια εικόνων (Σαλβαράς, 2006; 2013). 

Πιο συγκεκριμένα για να υποστηρίξουμε την αποκωδικοποίηση, μπορούμε να 

ακολουθήσουμε τα παρακάτω: 
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 Για να έρθει ο μαθητής σε μια επαφή με το κείμενο, να το διαβάζει πρώτα 

σιωπηρά και έπειτα φωναχτά, 

 Για να μπορεί ο μαθητής να χειριστεί το κείμενο, αυτό που θα του δοθεί να είναι 

του επιπέδου του, 

 Αν τα λάθη του αναγνώστη δεν αλλάζουν το νόημα του κειμένου, δεν τα 

διορθώνουμε. Αν το αλλάζουν, επισημαίνουμε το λάθος στο τέλος της πρότασης 

ή της παραγράφου και ζητάμε από τον αναγνώστη να επαναλάβει και αν 

ξανακάνει λάθος, τότε διορθώνουμε τη λέξη. 

Για να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε την αναγνωστική κατανόηση, χρειάζεται να 

διδάξουμε το λεξιλόγιο, το νόημα, δηλαδή των νέων ή των άγνωστων λέξεων. Αυτό είναι 

καλό να γίνεται πριν οι μαθητές διαβάσουν ένα καινούριο κείμενο. Ο εκπαιδευτικός 

επιλέγει να διδάξει λέξεις που είναι σημαντικές για την κατανόηση του κειμένου και 

λέξεις που είναι γενικά χρήσιμες για τους μαθητές (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & 

Μπότσας, 2004). 

Επίσης, για να υποστηρίξουμε την αναγνωστική κατανόηση πρέπει να διδάξουμε τις 

στρατηγικές κατανόησης κειμένου, αυτές που εφαρμόζονται πριν την ανάγνωση, κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης και μετά από αυτήν.   

Πριν την ανάγνωση: προκαταρκτική επισκόπηση (οι μαθητές μαθαίνουν να 

διαβάζουν επικεφαλίδες, τίτλους, λεζάντες από τις εικόνες, τα γράμματα έντονης γραφής 

ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του κειμένου), πρόβλεψη (οι μαθητές προβλέπουν τις 

πληροφορίες που θα συναντήσουν), επισκόπηση λεξιλογίου (οι μαθητές δημιουργούν μια 

λίστα από τις φράσεις και το λεξιλόγιο που αναμένουν να συναντήσουν στο κείμενο), 

ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης (οι μαθητές μαθαίνουν να καταγράφουν ιδέες και 
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έννοιες που θεωρούν ότι συνδέονται με το περιεχόμενο του κειμένου, με τη μέθοδο του 

καταιγισμού των ιδεών). 

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης: σημειώσεις στο περιθώριο της σελίδας (οι 

μαθητές, όταν διαβάζουν το κείμενο σημειώνουν στο περιθώριο της σελίδας ανάλογα με 

το επίπεδο κατανόησής τους), αντίστροφη πορεία (οι μαθητές μαθαίνουν να ξαναγυρνούν 

πίσω, όταν δυσκολεύονται να κατανοήσουν το νόημα του κειμένου), διαγράμματα 

οργάνωσης (οι μαθητές μαθαίνουν να φτιάχνουν διαγράμματα για να οργανώνουν τις 

πληροφορίες του κειμένου), επισήμανση των βασικών σημείων (οι μαθητές 

υπογραμμίζουν ή κυκλώνουν τα βασικά σημεία του κειμένου, καθώς διαβάζουν), 

δημιουργία εικόνων (οι μαθητές μαθαίνουν να φαντάζονται την εικόνα που περιγράφει ο 

συγγραφέας με όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στο κείμενο). 

Μετά την ανάγνωση: απάντηση ερωτήσεων (οι μαθητές απαντώντας σε ερωτήσεις 

μαθαίνουν να ελέγχουν την κατανόηση του κειμένου), νοηματικά πλαίσια (οι μαθητές 

μαθαίνουν να φτιάχνουν νοηματικούς χάρτες, χάρτες κριτικής σκέψης, 

δενδροδιαγράμματα για να οργανώνουν τις πληροφορίες ενός κειμένου), στρατηγική της 

παράφρασης (οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο, κάνουν ερωτήσεις για να βρουν την 

κύρια ιδέα και τις λεπτομέρειες και τέλος εκφράζουν την κύρια ιδέα και τις λεπτομέρειες 

με δικές τους λέξεις), στρατηγική της κατανόησης άγνωστων λέξεων (οι μαθητές 

διδάσκονται να κατανοούν τις άγνωστες λέξεις από τα συμφραζόμενα, από 

σημασιολογική ανάλυση, από δομική ανάλυση, από μορφολογική ανάλυση, από 

εξωτερική βοήθεια), στρατηγική για προσεκτική εξέταση κεφαλαίου (οι μαθητές 

διδάσκονται να κάνουν χρήση των στοιχείων εκείνων που τους βοηθούν να κατανοήσουν 

ένα κείμενο, όπως πρόλογος, επικεφαλίδες, έντονα γραμμένες λέξεις) και στρατηγική 

ερμηνείας οπτικών βοηθημάτων (οι μαθητές μαθαίνουν να ερμηνεύουν τα γραφήματα ή 
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τους πίνακες που υπάρχουν σε ένα κείμενο) (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 

2004). 

Για να υποστηρίξουμε την παραγωγή γραπτού λόγου, πρέπει να διδάξουμε τους 

μαθητές τις στρατηγικές γραπτής έκφρασης, που εφαρμόζονται πριν τη συγγραφή, κατά 

τη διάρκεια της συγγραφής και μετά τη συγγραφή. 

Πριν τη συγγραφή οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται ποιος είναι ο σκοπός του 

κειμένου που θα γράψουν, να συγκεντρώνουν τις ιδέες που σχετίζονται με το θέμα και να 

τις οργανώνουν. Μία καλή στρατηγική είναι η υποβολή αυτό-ερωτήσεων. 

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής η υποβολή αυτό- ερωτήσεων βοηθά και πάλι. Οι 

μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εκφραστικά μέσα, το κατάλληλο 

λεξιλόγιο, συνδετικές λέξεις και να ελέγχουν το περιεχόμενο του θέματός τους. 

Μετά τη συγγραφή οι μαθητές μαθαίνουν να ελέγχουν το γραπτό τους πριν το 

παραδώσουν στον εκπαιδευτικό. Έτσι, οι μαθητές μαθαίνουν να ξαναδιαβάζουν 

προσεκτικά το κείμενο τους, προσπαθώντας να διορθώσουν τα τυχόν γραμματικά, 

συντακτικά, ορθογραφικά ή και εκφραστικά λάθη, τα σημεία στίξης, καθώς και την καλή 

εικόνα του γραπτού τους (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004). 
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Κεφάλαιο 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιστορία του ερευνητικού προβλήματος, τόσο της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης όσο και των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς επίσης και 

η θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος. Ακόμη, γίνεται μία ανακεφαλαίωση 

γύρω από την υπάρχουσα έρευνα, τη σχέση των ερευνών με την προτεινόμενη έρευνα 

και μία αναφορά στην αιτιολόγηση της έρευνας. 

2.1. Ιστορία του ερευνητικού προβλήματος 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζεται μία ιστορική αναδρομή της Γνωστικής 

Νοημοσύνης (IQ), της θεωρίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) και ακόμα 

γίνεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

2.1.1.Ιστορική αναδρομή της θεωρίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Για αιώνες φιλόσοφοι, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί έχουν διατυπώσει ποικίλες θεωρίες για 

τη νοημοσύνη (Sattler, 2001; Guilford, 1967; Vernon, 1950). Αν απαρτίζεται από έναν 

παράγοντα που καθορίζει όλες τις λειτουργίες της νοημοσύνης ή αν απαρτίζεται από 

περισσότερους παράγοντες από τους οποίους ο καθένας επηρεάζει διαφορετικές 

λειτουργίες. Αν είναι η κληρονομικότητα ή το περιβάλλον που τη διαμορφώνει. 

Οι περισσότερες θεωρίες συγκλίνουν στο ότι η νοημοσύνη είναι η ικανότητα για 

μάθηση, δηλαδή η ικανότητα του οργανισμού να αξιοποιεί προηγούμενες εμπειρίες για 

την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων και προβλημάτων (Βρεττός, 2005). Είναι η 

ικανότητα χειρισμού της πολυπλοκότητας και επίλυσης προβλημάτων μέσα σε ένα 

χρήσιμο πλαίσιο. Η νοημοσύνη είναι ένα πολυδιάστατο χαρακτηριστικό που συνδέεται 

με ψυχοσωματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και είναι δύσκολο να οριστεί. 

Αφορά ένα σύνολο πνευματικών λειτουργιών που χρησιμοποιούμε για να 

αντιμετωπίσουμε νέες καταστάσεις και να λύσουμε προβλήματα, αξιοποιώντας 
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προηγούμενες εμπειρίες (Καλούρη- Αντωνοπούλου, 1994; Μόττη- Στεφανίδου, 1999). 

Μοιάζει να αντανακλά μία κατάσταση που υπερβαίνει έναν αριθμό, τον δείκτη 

νοημοσύνης που εντοπίζεται από σχετικά τεστ (IQ, Intelligent Quotient) (Sattler, 2001). 

Ο όρος «Δείκτης Νοημοσύνης» είναι η ελληνική απόδοση του αγγλικού “Intelligent 

Quotient” (IQ), που σε ακριβή μετάφραση ερμηνεύεται σαν «πηλίκο ευφυΐας» ή 

«διανοητικό πηλίκο». Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε στην επιστημονική ορολογία το 1912 

και από τότε γνώρισε τεράστια δημοσιότητα. 

Η ιδέα της νοημοσύνης χρονολογείται από την αρχαιότητα, όταν ο Πλάτωνας το 387 

π.Χ. έλεγε ότι ο εγκέφαλος είναι ο μηχανισμός της νοητικής λειτουργίας. Αργότερα, το 

335 π.Χ., ο Αριστοτέλης ανέφερε ότι η καρδιά είναι ο μηχανισμός της νοητικής 

διαδικασίας. Η νοημοσύνη έχει αποτελέσει το θέμα πολλών ερευνών και μελετών από 

τότε, από διάφορους. Ο James Catell χρησιμοποίησε πρώτος τις λέξεις «τεστ 

νοημοσύνης» το 1890. 

Η προσέγγιση του δείκτη νοημοσύνης προκάλεσε πολλές συζητήσεις και πρακτικές 

(Sattler, 2001). Κάποιες θεωρίες υποστήριξαν την ύπαρξη ενός ή δύο παραγόντων ή 

πολλών περισσότερων. Κοινό σημείο όλων των πολυπαραγοντικών θεωριών είναι η θέση 

τους ότι η νοημοσύνη δεν είναι ενιαία, αλλά ένα πολύπλοκο αμάγαλμα ξεχωριστών 

γνωρισμάτων που, βέβαια δεν δρουν αθροιστικά, αλλά δημιουργούν μια ιδιότυπη και 

μοναδική για κάθε άτομο δυναμική. 

Το 1983 ο Gardner, δημοσίευσε το ανατρεπτικό βιβλίο του «Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences» εκφράζοντας για πρώτη φορά μια θεωρία, η οποία 

άλλαξε τον χάρτη της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο: αυτή της πολλαπλής 

νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη θεωρία του, η νοημοσύνη του ανθρώπου συγκροτείται από 

νοητικές ικανότητες, διακριτές και ανεξάρτητες, οι οποίες δρουν 
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αλληλοσυμπληρωματικά και έτσι μόνο καθιστούν το άτομο ικανό να επιλύει 

προβλήματα και να κατασκευάζει προϊόντα. Η νοημοσύνη δεν είναι μια ενιαία οντότητα 

που συγκροτείται από πολλαπλές ικανότητες, αλλά υπάρχουν πολλαπλές νοημοσύνες, 

καθεμία από τις οποίες είναι σημαντική από μόνη της και ανεξάρτητη από τις άλλες 

(Βρεττός, 2005). Η νοημοσύνη, δηλαδή, δεν θεωρείται μία ποσότητα νοητικής δύναμης, 

αλλά μία ψυχοβιολογική δυναμική επίλυσης προβλημάτων ή δημιουργικότητας που έχει 

αξία τουλάχιστον σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, ο Gardner αρχικά 

υπολόγισε επτά τύπους νοημοσύνης, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  

1) η λεκτική- γλωσσική νοημοσύνη (verbal linguistic intelligence), η οποία αφορά 

την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί και να ερμηνεύει λέξεις, 2) η λογικο-

μαθηματική νοημοσύνη (logical-mathematical intelligence), η οποία συνδέεται με την 

ικανότητα της λογικής, της μαθηματικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων ή γρίφων, 

μαθηματικών υπολογισμών και γενικότερα στη διαχείριση αριθμών, συμβόλων και 

σχέσεων μεταξύ τους, 3) η χωροταξική νοημοσύνη (spatial intelligence), αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται πληροφορίες που σχετίζονται με το χώρο, 

τα σχήματα και τα χρώματα, στην ικανότητα σχηματισμού ενός νοητικού μοντέλου βάση 

του οποίου χειριζόμαστε μια κατάσταση, 4) η σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη 

(bodily-kinesthetic intelligence), αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 

χρησιμοποιεί τα μέλη του σώματός του για να εκφράσει ιδέες, πληροφορίες, να λύσει 

προβλήματα και να παρουσιάσει συναισθήματα, 5) η μουσική νοημοσύνη (musical 

intelligence), είναι η ικανότητα των ατόμων να απολαμβάνουν, να εκτελούν και να 

συνθέτουν μουσικά κομμάτια, να ακολουθούν ένα ρυθμό, να έχουν ευαισθησία στην 

κίνηση, 6) η ενδο-προσωπική νοημοσύνη (intrapersonal intelligence), είναι η ικανότητα 

κατανόησης του ίδιου του εαυτού μας, με τις δυνατότητες και αδυναμίες του, των 

βαθύτερων αισθημάτων, επιθυμιών και ιδεών και 7) η διαπροσωπική νοημοσύνη 
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(interpersonal intelligence), η οποία αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης των 

κινήτρων και των ενδιαφερόντων των άλλων, ενσυναίσθησης και αλληλοβοήθειας, να 

κατανοεί την οπτική θεώρηση των πραγμάτων που υιοθετούν οι άλλοι (Βρεττός, 2005). 

Τα δύο τελευταία είδη νοημοσύνης συνθέτουν την έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης (Gardner, 1983).  

Αργότερα, πρόσθεσε και την νατουραλιστική νοημοσύνη (naturalistic intelligence), 

η οποία αφορά την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τον γεωφυσικό χώρο και 

σχετίζεται με την αντίληψη του φυσικού περιβάλλοντος και την υπαρξιακή νοημοσύνη, 

την οποία ο ίδιος θεωρεί εν μέρει διαφορετική από τους άλλους τύπους νοημοσύνης και 

την κατέχουν οι άνθρωποι που προβληματίζονται με τα θέματα ύπαρξης και ανυπαρξίας, 

καλού και κακού, σωστού και λάθους, με μια σταθερή τάση να διευρύνουν τα πλαίσια 

της ανθρώπινης σκέψης (Gardner, 1991). 

Οι ικανότητες που συμπράττουν στη λειτουργία της νοημοσύνης είναι πολλές και 

διακριτές, που σημαίνει ότι η υψηλή επίδοση ή υστέρηση σε μία από αυτές δεν 

συνεπάγεται υποχρεωτική επίδοση ή υστέρηση σε μία από τις υπόλοιπες. 

Χρησιμοποιώντας ορισμένα κριτήρια βασισμένα στην αναπτυξιακή βιολογία, στην 

εξέλιξη, στη λειτουργία του εγκεφάλου και σε άλλες επιστημονικές περιοχές, ο Gardner 

περιέγραψε διάφορες ικανότητες. Στο βαθμό που μία ικανότητα ικανοποιεί όλα ή τα 

περισσότερα κριτήρια που χρησιμοποίησε, τότε αποτελεί έναν ειδικό τύπο ή μορφή 

νοημοσύνης. 

Το 1920 ο Thorndike εισήγαγε τον όρο «κοινωνική νοημοσύνη», έννοια προπομπό 

της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αρχικά, ο Thorndike (1920) συλλαμβάνει την έννοια 

της κοινωνικής νοημοσύνης, ως τον τρίτο κλάδο στο τριμερές του μοντέλο, το οποίο 

περιλαμβάνει επίσης, έναν αφηρημένο ή ακαδημαϊκό κλάδο και έναν κλάδο μηχανικό ή 
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οπτικο-χωρικό. Η κοινωνική νοημοσύνη του Thorndike αφορούσε την ικανότητα του 

ατόμου να διαχειρίζεται σωστά τους άλλους ανθρώπους, καθώς και την ικανότητα να 

έχει σωστή κρίση, σε μία πλειάδα καθημερινές καταστάσεις στην κοινωνική, 

επαγγελματική και προσωπική ζωή (Καραδήμας, 2014). 

Λίγο αργότερα ο Wechsler, υπήρξε ο πρώτος που θεωρούσε ότι οι νοητικές 

ικανότητες, μέσω των τεστ γνωστικής απόδοσης, καλύπτουν ένα μέρος μόνο της γενικής 

νοημοσύνης. Μίλησε για την ύπαρξη εκτός των διανοητικών και μη διανοητικών 

στοιχείων, όπως είναι οι προσωπικοί, οι κοινωνικοί και οι συναισθηματικοί παράγοντες 

(Wechsler, 1940).  

Το 1973 ο McClelland ανέφερε ότι «οι παραδοσιακές σχολικές επιδόσεις, δεν 

μπορούν να υποδείξουν τη μετέπειτα εξέλιξη στην εργασία και εν γένει στη στάση ζωής 

των ανθρώπων». O Howard Gardner, από τα επτά τμήματα της πολλαπλής νοημοσύνης 

ξεχώρισε της γνώσης, του εγώ και της κοινωνικής νοημοσύνης (Gardner, 1983). 

Οι Mayer και Salovey (1990), καθηγητές ψυχολογίας του Yale, πρώτοι ανέπτυξαν 

μια ολοκληρωμένη θεωρία για τη συναισθηματική νοημοσύνη, ως «την ικανότητα που 

έχει το άτομο να αντιλαμβάνεται και να εκφράζει τα συναισθήματά του, να τα 

προσαρμόζει στη σκέψη του, να κατανοεί τα αίτια πρόκλησής τους και να ρυθμίζει τις 

επιπτώσεις τους τόσο στον εαυτό του όσο και στους γύρω του». 

Σύγχρονος πατέρας της συναισθηματικής νοημοσύνης, όμως, θεωρείται ο 

δημοσιογράφος-ψυχολόγος των New York Times, Daniel Goleman, ο οποίος με το 

βιβλίο του «Emotional Intelligence», κατάφερε να εξοικειώσει το κοινό με τον όρο και 

τις έννοιες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Goleman (1998): «Αυτό που διακρίνει 

τους πραγματικά αποτελεσματικούς ηγέτες είναι ο υψηλός βαθμός ΣΝ. Περιλαμβάνεται 
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η αυτογνωσία, ο αυτοέλεγχος, η παρακίνηση, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές 

δεξιότητες». 

Την ίδια περίοδο ο Henry Weisinger το 1998 στο βιβλίο του «Emotional Intelligence 

at Work», όρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως εξής: «Η συναισθηματική νοημοσύνη 

είναι η έξυπνη χρήση των συναισθημάτων μας. Η εκούσια, δηλαδή, χρήση των 

συναισθημάτων μας ως οδηγού της συμπεριφοράς μας και αρωγού της δράσης μας». 

Πιο πρόσφατα γίνεται αναφορά στη συναισθηματική ευφυΐα από τους Vacola, 

Tsaousis & Nikolaou (2004) σαν  

… την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια, να αξιολογεί 

και να εκφράζει τα συναισθήματα, αλλά και την ικανότητα να βρίσκει 

πρόσβαση ή να δημιουργεί συναισθήματα που διευκολύνουν τη δημιουργία 

νέων ιδεών, την ικανότητα να κατανοεί τα συναισθήματα και να έχει 

συναισθηματική γνώση, καθώς και την ικανότητα να ελέγχει με τέτοιο τρόπο 

τα συναισθήματα ώστε να προωθείται η συναισθηματική και η πνευματική 

ανάπτυξή του (Vakola et al., 2004). 

2.1.2. Ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Ήδη από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με τον Ιπποκράτη, μπορεί να ισχυριστεί κανείς 

ότι εμφανίζονται οι αναφορές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη μάθηση, 

οι πιθανές αιτίες, αλλά και η συνεισφορά τους στις ατομικές διαφορές (Mann, 1979). 

Όμως, ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες», εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1963, από τον 

καθηγητή και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk, σε ομιλία του σε συνέδριο γονέων στο 

Σικάγο με παιδιά που είχαν προβλήματα μάθησης και επαγγελματιών του χώρου της 

ειδικής αγωγής. 
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  Ο Kirk (1963) 

… Πρόσφατα, χρησιμοποίησα τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» για να 

περιγράψω μια ομάδα παιδιών που έχουν διαταραχές στη γλώσσα, στο λόγο, στην 

ανάγνωση και στις δεξιότητες, τις σχετικές με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Σ’ 

αυτήν την ομάδα, δεν περιλαμβάνω παιδιά που έχουν αισθητηριακές μειονεξίες 

όπως η τύφλωση ή η κώφωση… Επίσης, εξαίρεσα από την ομάδα αυτή, τα παιδιά 

που έχουν γενικευμένη νοητική καθυστέρηση (Kirk, 1963).  

… παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μια ή 

περισσότερες από τις βασικές διεργασίες που αναφέρονται στη χρήση του 

γραπτού ή προφορικού λόγου. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως 

η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία, η δυσφασία, η δυσαριθμησία 

κ.ά. Οι καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε εμφανείς αισθητηριακές βλάβες, σε 

νοητική καθυστέρηση ή σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές (Kirk, 1967). 

Ο ίδιος καταλήγει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

… παρουσιάζουν μια εξελικτική ανομοιογένεια στις ψυχολογικές τους 

λειτουργίες, η οποία περιορίζει τη μάθηση σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειάζεται 

κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές και 

διδακτικές τους ανάγκες (Kirk, 1972). 

Ωστόσο, το επιστημονικό ενδιαφέρον είχε ξεκινήσει από πιο νωρίς. Η αναλυτική εξέταση 

της πορείας του πεδίου των Μαθησιακών Δυσκολιών τους δύο τελευταίους αιώνες έχει 

οδηγήσει στη διάκριση έξι χρονικών περιόδων (Bender, 1994; Hallahan & Mercer, 

2001). 
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Α. Περίοδος της ευρωπαϊκής θεμελίωσης – Κλινική (European Foundation Period) 

(1800-1920): 

Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν πολλές και σημαντικές επαναστατικές 

ανακαλύψεις στον τομέα της νευρολογίας στην Ευρώπη. Οι έρευνες αυτές είχαν σχέση 

με προβλήματα λόγου και ομιλίας. Εστίαζαν στη μελέτη περιπτώσεων ενηλίκων που 

είχαν απώλειες στη νοητική λειτουργικότητα μετά από εγκεφαλική βλάβη. Οι απώλειες 

στη γλωσσική ικανότητα και ομιλία, αποδόθηκαν σε βλάβες σε συγκεκριμένα 

εγκεφαλικά κέντρα (περιοχή Broca) και τους έδωσαν ονόματα όπως «λεξική τύφλωση» ή 

«σύμφυτη λεξική τύφλωση», παρά την καλή γενική ικανότητα όρασης (Hinshelwood, 

1917). Ο Hinshelwood ήταν από τους πρώτους που παρατήρησαν δύο σημαντικές πτυχές 

των αναγνωστικών δυσκολιών σε παιδιά: α) την πλειοψηφία των αγοριών με εγγενή 

λεξική τύφλωση και β) τη δυνητικά κληρονομική πτυχή της αναγνωστικής δυσκολίας. 

Αναγνώρισε, επίσης, το ζήτημα της διάγνωσης και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της 

εντατικής, εξατομικευμένης ενός προς έναν διδασκαλίας. 

B. Περίοδος αμερικανικής θεμελίωσης – Μεταφορά στην τάξη (U.S. Foundation Period) 

(1920-1960): 

Την περίοδο αυτή οι έρευνες εστιάστηκαν στην τάξη και στην Αμερική. Οι ερευνητές 

επικεντρώθηκαν στις γλωσσικές και αναγνωστικές αναπηρίες/ δυσκολίες, στις 

αντιληπτικές, προσληπτικές-κινητικές αναπηρίες και τις διαταραχές προσοχής 

(Τζιβινίκου, 2015). Αυτός που ασχολήθηκε κυρίως με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν 

τα παιδιά στο σχολείο και κυρίως με τις δυσκολίες ανάγνωσης, ήταν ο ψυχίατρος, 

νευρολόγος και νευροπαθολόγος Samuel Orton. Ο Orton έχει αποτελέσει διαχρονική 

επιρροή στη σφαίρα των τεχνικών αποκατάστασης/ θεραπευτικής αντιμετώπισης. 

Παράλληλα, άλλα σημαντικά πρόσωπα στο πεδίο αποτέλεσαν οι Grace Fernald, που 



70 
 

συνδέεται με μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση των αναγνωστικών δυσκολιών, η 

Marion Monroe, της οποίας οι μελέτες αναφέρουν την ανάγκη για εντατική διδασκαλία 

από καλά εκπαιδευμένους δασκάλους. 

Γ. Περίοδος αφετηρίας (Emergent Period) (1960-1975): 

Το 1962 ο Kirk εισήγαγε τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» στο πλαίσιο της Ειδικής 

Εκπαίδευσης και ο ορισμός που πρότεινε, ενσωματώθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο των 

ΗΠΑ (Τζιβινίκου, 2015). Συγχρόνως, γίνονται οι πρώτες απόπειρες να ορισθούν οι 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι ορισμοί περιλαμβάνουν την περιγραφή τους ως σημαντική 

απόκλιση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή δεξιότητα και το δυναμικό , καθώς και τους 

παράγοντες αποκλεισμού περιπτώσεων παιδιών που ανήκουν σε άλλες ομάδες 

μειονεξίας, όπως η νοητική καθυστέρηση, οι αισθητηριακές αναπηρίες, η 

συναισθηματική διαταραχή, τα πολιτισμικά ή οικονομικά μειονεκτήματα (Lyon, Fletcher 

& Barnes, 2002).  

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στην Ειδική Αγωγή, οι 

οποίες είχαν την αφετηρία τους σε ισχυρές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που 

υπερασπίζονταν τα ατομικά δικαιώματα όλων των παιδιών. Πρόθεση ήταν να 

σταματήσει η υπερδιάγνωση των παιδιών που προέρχονταν από γλωσσικά και 

πολιτισμικά μειονοτικά περιβάλλοντα ως παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Περισσότερα 

παιδιά αναγνωρίστηκαν ως έχοντα Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ πραγματοποιήθηκε μία 

γρήγορη εξάπλωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για αυτά τα 

παιδιά.  

Δ. Περίοδος σταθεροποίησης – Διερεύνηση ( Solidification Period) (1975-1985): 

Αυτήν την περίοδο εμφανίζονται νόμοι και δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν τις 

Μαθησιακές Δυσκολίες ως ειδική ανάγκη, όπως επίσης και την απαραίτητη χρήση 
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εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το 1975, το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο Public Law 94-142, 

τη Δράση για την εκπαίδευση όλων των ανάπηρων παιδιών (Education for All 

Handicapped Children Act). Με αυτόν τον νόμο, οι μαθησιακές δυσκολίες απέκτησαν 

υπόσταση, ως κατηγορία που δικαιούται να λάβει χρηματοδότηση άμεσων υπηρεσιών 

Ειδικής Αγωγής. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανάπτυξη νέων τεχνικών και προσεγγίσεων 

διδασκαλίας. Ακόμα, διατυπώνεται η μεταγνωστική θεωρία, που θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη διδακτικών προγραμμάτων, αλλά και σε μια άλλη οπτική για τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες. 

Ε. Περίοδος της αμφισβήτησης (Turbulent Period) (1985-2000): 

Η επιστημονική αντιπαράθεση για τις διαγνωστικές μεθόδους των Μαθησιακών 

Δυσκολιών, η συζήτηση για την ένταξη των μαθητών στις γενικές τάξεις, αλλά και η 

αμφισβήτηση αν οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πραγματικό φαινόμενο, κυριάρχησε σε 

αυτήν την περίοδο και προσδιόρισε το όνομά της. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός 

σχετίζεται με την εξαιρετική αύξηση της κυριαρχίας των Μαθησιακών Δυσκολιών 

(Τζιβινίκου, 2015). Ωστόσο, ο ορισμός και η έρευνα στις βιολογικές αιτίες, αλλά και στη 

φωνολογική επεξεργασία, εδραιώθηκαν και αποτέλεσαν κυρίαρχα χαρακτηριστικά. 

ΣΤ. Περίοδος αποδόμησης και επανοικοδόμησης (2000-σήμερα): 

Η παγίωση των αιτιακών παραγόντων, η ολοκλήρωση της εικόνας τους και ο τρόπος 

αξιολόγησης και παρέμβασης αποτελούν ακόμα και σήμερα πεδίο αντιπαράθεσης. 

Ακόμα, αμφισβητείται η κυριαρχία του κριτηρίου της απόκλισης μεταξύ γνωστικού 

δυναμικού και επίδοσης (Sideridis, Morgan, Botsas, Padeliadou & Fuchs, 2006; Reschly, 

Hosp & Schmied, 2003) και προτείνονται εναλλακτικά μοντέλα με έμφαση στην έγκαιρη 

ανίχνευση και αντιμετώπιση στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης (Τζουριάδου, 2011). 

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη συμμετοχή των γονέων και στο κοινωνικό και σχολικό 
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περιβάλλον όπου το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες δραστηριοποιείται και 

αλληλοεπιδρά.  

2.2. Θεωρητική βάση του ερευνητικού προβλήματος  

Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί προσδιορίζουμε ποια είναι τα συναισθήματα και ποια η 

ταξινόμησή τους. Ακόμη, γίνεται αναλυτική αναφορά στη συναισθηματική ανάπτυξη, 

στα στάδια της και στις θεωρίες για τη συναισθηματική ανάπτυξη. Επιπλέον, 

διατυπώνουμε ορισμούς για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις μαθησιακές 

δυσκολίες. Τέλος, αναφέρουμε τα μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

2.2.1. Τα συναισθήματα 

2.2.1.1. Ορισμός των συναισθημάτων 

Επισκοπώντας το περιεχόμενο των συναισθημάτων, παρατηρούμε ότι οι θεωρίες 

συναισθημάτων ξεκινούν από την ελληνική αρχαιότητα. Ο Ηράκλειτος αρχικά θεωρούσε 

ότι τα συναισθήματα πηγάζουν από την ανθρώπινη ψυχή, προκαλώντας ένα σύνολο 

σωματικών καταστάσεων. Θεωρίες ανέπτυξαν και οι Παρμενίδης, Εμπεδοκλής, 

Αναξαγόρας, Αναξίμανδρος, Ιπποκράτης, Πρωταγόρας, Αρίστιππος, Επίκουρος, Ζήνων, 

Πλούταρχος, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, και ο Πλωτίνος.  

Στα νεότερα χρόνια ο όρος συναίσθημα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Hume στα μέσα του 18
ου

 αιώνα, για να περιγράψει τα πάθη της ψυχής γενικά (Schmitter, 

2006). Ωστόσο, αυτός που πρώτος έθεσε τις βάσεις της εξελικτικής προσέγγισης των 

συναισθημάτων ήταν ο Descartes. Ο Descartes (1649) όρισε τα συναισθήματα ως πάθη 

της ψυχής. Υποστήριζε ότι υπάρχουν έξι απλά συναισθήματα (θαυμασμός, αγάπη, μίσος, 

φόβος, χαρά, λύπη) και όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα, κατά την άποψή του, είναι 

συνδυασμοί αυτών.  
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Δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας πλήρης και ολοκληρωμένος ορισμός του όρου 

συναίσθημα (emotion), καθώς οι έρευνες επικεντρώνονται σε διαφορετικές διαστάσεις 

και διαδικασίες που έχουν σχέση με την έκφραση και την εκδήλωσή των 

συναισθημάτων. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και λόγω της μεγάλης ποικιλίας των 

συναισθηματικών καταστάσεων που βιώνουν οι άνθρωποι. Μια προσπάθεια απόδοσης 

ορισμού θα ήταν ότι πρόκειται για καταστάσεις με τις οποίες δηλώνεται η διάθεση της 

συνείδησης απέναντι σε όσα ο άνθρωπος επιθυμεί, αντιλαμβάνεται, αναθυμάται, 

σκέφτεται και φαντάζεται (Σαλβαράς, 2013). Είναι μια κατάσταση που ακολουθείται από 

φυσιολογικές αλλαγές και αδενικές δραστηριότητες 

Η φύση των συναισθημάτων εμπεριέχει πέντε βασικά χαρακτηριστικά:  

 τα ερεθίσματα που τα προκαλούν (εξωτερικές εικόνες, παραστάσεις),  

 τις αντιδράσεις του νευρικού συστήματος,  

 τις μεταβολές στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού (παλμός, πίεση του 

αίματος), 

 τις εξωτερικές αλλαγές του προσώπου (φωνή, συμπεριφορά) και 

 τις εμπειρίες του ατόμου ως αποτέλεσμα της βίωσής τους (Κακαβούλης, 1997). 

Σύμφωνα με τον Goleman (1995), τα βασικά συναισθήματα είναι της χαράς, της λύπης, 

του θυμού, της έκπληξης, του φόβου και της αηδίας. Υπάρχει, ωστόσο, και η οικογένεια 

των συναισθημάτων, όπως για παράδειγμα στο συναίσθημα της αγάπης, υπάρχει και η 

αποδοχή, η αφοσίωση, η τρυφερότητα, στο συναίσθημα του θυμού, υπάρχει και ο 

εκνευρισμός, η οργή, η εχθρότητα κ.ά. Υπάρχει, δηλαδή, μία ποικιλία συναισθημάτων. 

Οι Leutenberg & Khalsa-Korb (1999) [όπως παρατίθεται στην Πλωμαρίτου (2004)] 

μεγάλωσαν τον κατάλογο των συναισθημάτων από 16 σε 63. Τα 16 συναισθήματα που 

χρησιμοποιούμε, όταν απευθυνόμαστε σε μικρότερα παιδιά, είναι το συναίσθημα της 
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αγάπης, της απογοήτευσης, της απόρριψης, του εγωισμού, της ειλικρίνειας, της ενοχής, 

της επιθετικότητας, της ευγνωμοσύνης, της ζήλιας, του θυμού, της μοναξιάς, της 

ντροπής, της περηφάνιας, της συγκίνησης, του φόβου και της χαράς. Σε μεγαλύτερα 

παιδιά και εφήβους, χρησιμοποιούμε πιο σύνθετα συναισθήματα, όπως ευγνωμοσύνη, 

ευθυμία, κακία, κολακεία, κατήφεια, ματαίωση, κόπωση, οδύνη, πλήξη, σύγχυση, 

προδοσία, συγκίνηση, κ.ά. 

2.2.1.2. Η ταξινόμηση των συναισθημάτων 

Τα συναισθήματα ταξινομούνται με βάση την προέλευσή τους, τις ορμές του ανθρώπου 

για συντήρηση, ανάπτυξη, σύμπραξη με τους άλλους και την αντίθεση με τους ομοίους 

του (Σαλβαράς, 2013). 

Τα συναισθήματα με βάση τις ορμές κατηγοριοποιούνται σε συναισθήματα του εγώ, 

σε συναισθήματα του εσύ και σε κοινωνικά συναισθήματα. Στα συναισθήματα του εγώ 

(ατομικά) ανήκουν το αυτοσυναίσθημα, που έχει ως σημείο αναφοράς το ίδιο το άτομο 

και τι αισθάνεται, μπορούμε να οδηγηθούμε στο θετικό (χαρά, υπερηφάνεια από την 

επίγνωση των ικανοτήτων) ή αρνητικό (λύπη και ταπείνωση από την επίγνωση της 

απαξίας) ως συναίσθημα μειονεξίας. Σε οριακές καταστάσεις αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε σύμπλεγμα ανωτερότητας ή κατωτερότητας αντίστοιχα. 

Η θετική ή αρνητική στάση του εγώ απέναντι στο εσύ (ενός άλλου προσώπου) γεννά 

αντίστοιχα τα συναισθήματα της συμπάθειας, αγάπης, φιλίας ή της αντιπάθειας, 

χαιρεκακίας, εχθρότητας και μίσους. Τα συναισθήματα αυτά ανήκουν στην ορμή του εσύ 

(Σαλβαράς, 2013). 

Ακόμα, έχουμε τα κοινωνικά συναισθήματα, που έχουν ως πεδίο αναφοράς τους 

άλλους και τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από τη συναναστροφή αυτή. 

Πρόκειται για τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του ατόμου και των 
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ανθρώπων που το περιβάλλουν. Η επικοινωνία, όταν είναι πραγματοποιήσιμη και εφικτή, 

προκαλεί θετικά κοινωνικά συναισθήματα, όπως φιλία, αγάπη προς τον πλησίον, 

αποδοχή, συμπάθεια αναγκαία για την ψυχική υγεία του ατόμου. Αντίθετα, τα αρνητικά 

κοινωνικά συναισθήματα οδηγούν σε διάσπαση της ψυχικής ηρεμίας του ατόμου, 

ωθώντας το στην οργή, το θυμό, την επιθετικότητα κ.ά. 

Επιπλέον, υπάρχουν τα βιολογικά συναισθήματα που προκαλούνται στο άτομο και 

έχουν σχέση με βιολογικές λειτουργίες, όπως η δίψα, η πείνα, ο κορεσμός και τα 

συναισθήματα που προκαλούνται ως αποτέλεσμα αυτών. 

Τέλος, τα ανώτερα συναισθήματα συνδέονται με ανώτερες γνωστικές καταστάσεις 

και τον κώδικα αξιών. Ξεχωριστή κατηγορία είναι τα πνευματικά συναισθήματα, που 

απαιτούν κρίσεις και συλλογισμούς. Τα συναισθήματα αυτά χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: τα διανοητικά συναισθήματα (απορία, ενδιαφέρον, έκπληξη, θαυμασμός), τα 

ηθικά συναισθήματα (αιδώς, αποδοκιμασία, περιφρόνηση, ταπεινοφροσύνη, ζηλοφθονία) 

τα οποία προκαλούνται από την αξιολόγηση πράξεων, καταστάσεων κ.ά., τα 

καλαισθητικά συναισθήματα (ευφροσύνη, θαυμασμός, αηδία, αποστροφή) τα οποία 

προκύπτουν από τη βίωση του ωραίου ή του άσχημου, τα θρησκευτικά συναισθήματα 

(δέος, συντριβή, κατάνυξη, φρίκη, τιμή, σεβασμός, ευγνωμοσύνη, εμπιστοσύνη, αγάπη), 

τα ανθρωπιστικά, τα εθνικά και τα πατριωτικά. 

Τα συναισθήματα με βάση την αντίδραση του ανθρώπου κατηγοριοποιούνται σε δυο 

κατηγορίες. Εκείνα που προκύπτουν από την άμεση αντίδραση του ανθρώπου, η οποία 

υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα είναι μοτίβα συμπεριφοράς που σχηματίστηκαν κατά 

την πορεία εξέλιξης του ανθρώπου. Και εκείνα που προκύπτουν από την έμμεση 

αντίδραση του ανθρώπου, ως προϊόντα της γνωστικής ανάλυσης και ανταπόκρισης σε 

εμπειρίες. Συμβάλλουν στη δημιουργία συναισθημάτων τα διακοπτόμενα σχέδια και η 
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συναισθηματική ανισορροπία που προκύπτει από καταστάσεις μετασχηματισμού. Κατά 

τη συναισθηματική ανισορροπία η φόρτιση που παράγεται οδηγεί σε εφιδρώσεις, αύξηση 

σφυγμού, τέντωμα μυών, έξαψη ως μορφή αμυντικού μηχανισμού. 

2.2.2. Συναισθηματική Ανάπτυξη 

Η συναισθηματική ζωή είναι στενά συνδεδεμένη με κάθε τομέα των κοινωνικών 

σχέσεων. Η ανταλλαγή συναισθημάτων είναι παράγοντας πρωταρχικής σημασίας. Η 

γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος μέσα στην 

ολότητα της ζωής. 

Στη ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου, καθώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται, 

συμβαίνουν κάποιες μεταβολές σε διάφορους τομείς στο βιοσωματικό, στο γνωστικο-

γλωσσικό, στο κοινωνικό-συναισθηματικό και στο ψυχοκινητικό επίπεδο. Εδώ θα γίνει 

αναφορά στις αλλαγές που συμβαίνουν στο συναισθηματικό πεδίο. 

Ο όρος «συναισθηματική ανάπτυξη» αναφέρεται από τη μια στα συναισθήματα, 

όπως τα βιώνει το κάθε άτομο στη διάρκεια της ζωής του, και από την άλλη στην 

ικανότητα του ατόμου να ελέγχει και να διαμορφώνει τα συναισθήματά του ανάλογα με 

την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δηλαδή στη ρύθμιση των συναισθημάτων του. 

Τα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη των 

συναισθηματικών ικανοτήτων. Οι μεταγενέστερες δεξιότητες χτίζονται επάνω στις 

πρώτες (Goleman, 1995). Η εντονότερη ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου 

παρατηρείται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Οι νευρωνικές συνάψεις που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι και αυτές που ισχυροποιούνται τελικά. Οι εμπειρίες 

διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διάπλαση του εγκεφάλου, ειδικά στην παιδική 

ηλικία. Η παιδική ηλικία αποτελεί ένα πεδίο ευκαιριών για τη συγκρότηση του 

συγκινησιακού κυκλώματος του παιδιού με τους κατάλληλους χειρισμούς. Το νευρωνικό 
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αρχιτεκτόνημα και οι συνάψεις του παγιώνονται, με βάση τις συνήθειες της παιδικής 

ηλικίας. Το παιδί μέσω της μάθησης αποκτά σταδιακά πιο εκλεπτυσμένα 

συναισθηματικά εργαλεία (Goleman, 1995). 

2.2.2.1. Στάδια Συναισθηματικής Ανάπτυξης 

Με τον όρο συναισθηματική ανάπτυξη αναφερόμαστε στις αλλαγές που επέρχονται στην 

εκδήλωση της ενσυναίσθησης. Έχουν επικρατήσει οι θεωρίες που περιγράφουν τη 

συναισθηματική ανάπτυξη ως διερχόμενη μέσω σταθερής αλληλουχίας διακριτών, 

προβλέψιμων σταδίων τα οποία ελέγχονται από εγγενείς παράγοντες, αλλά και από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Η γνώση των σταδίων συναισθηματικής ανάπτυξης 

εκλαμβάνεται σήμερα ως βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής μάθησης (Slavin, 2005; 

Σαλβαράς, 2013). 

 Βρεφική ηλικία (3-6 μηνών) 

Η συναισθηματική αλληλεπίδραση ξεκινάει ήδη από την περίοδο της κύησης. Οι 

διαθέσεις των βρεφών είναι ευμετάβλητες, οπότε ο γονιός πρέπει να είναι 

ευπροσάρμοστος και ευαίσθητος απέναντι στην άστατη συμπεριφορά των βρεφών. Η 

εναλλαγή διέγερσης και ηρεμίας μέσω της συνεχούς παροχής ερεθισμάτων είναι πολύ 

βασική για τη διαπαιδαγώγηση των βρεφών. Στο αναπτυξιακό αυτό στάδιο εμφανίζεται 

το κοινωνικό χαμόγελο. Το βρέφος ασχολείται με το άμεσο περιβάλλον του και αντιδρά 

στα ερεθίσματα. Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του, κατά τη γέννησή του περιλαμβάνει μια γενικότερη αντίδραση στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος. Οι συναισθηματικές εκφράσεις επηρεάζονται από το περιβάλλον και τη 

συναισθηματική κοινωνικοποίηση που επικρατεί. 

 

 



78 
 

 Βρεφική ηλικία (6-9 μηνών) 

Μετά τον έκτο μήνα οι συναισθηματικές αντιδράσεις ποικίλλουν. Το βρέφος εισέρχεται 

σε μια συναρπαστική φάση εξερευνήσεων και ανακαλύψεων. Μέσα από το μηχανισμό 

της κοινωνικής αναφοράς, το παιδί στρέφεται στους γονείς για συναισθηματική 

ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση για μια συγκεκριμένη πράξη. Το παιδί 

αναζητά συναισθηματικά σήματα για να καλλιεργήσει μια συναισθηματική ασφάλεια. 

Ενισχύεται η κοινωνική αφύπνιση.  

 Βρεφική ηλικία (9-12 μηνών) 

Στο τέλος του 1
ου

 έτους διακρίνουν μια νέα κατάσταση και εκδηλώνουν έκπληξη ή 

δυσφορία ανάλογα με το τι νιώθουν, ασφάλεια ή φόβο. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν τα 

συναισθήματα των άλλων. Είναι η περίοδος της προσκόλλησης, κατά την οποία το 

βρέφος δείχνει ξεχωριστή προσοχή στο άτομο που το φροντίζει, αντιμετωπίζοντάς το ως 

πηγή ασφάλειας. 

 Νηπιακή ηλικία (1-3 ετών) 

Στην πρώτη νηπιακή ηλικία εμφανίζονται νέα συναισθήματα ως αποτέλεσμα της 

περαιτέρω εγκεφαλικής ανάπτυξης, όπως η ντροπή και η θετική αυτοαξιολόγηση. Καθώς 

αναπτύσσεται η αυτεπίγνωση, διαπιστώνονται συμπεριφορικές αντανακλάσεις του 

αναδυόμενου αυτόνομου εαυτού (Goleman, 1995).  

Στο 2
ο
 έτος κατανοούν τους κοινωνικούς κανόνες και τις νόρμες και συμπάσχουν 

στα συναισθήματα του διπλανού τους. Πολλά από τα συναισθήματά τους αλλάζουν και 

μπορούν να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους από τους άλλους. Μαθαίνουν να κρύβουν τα 

συναισθήματά τους και να τα τροποποιούν ανάλογα με τις περιστάσεις. Το νήπιο 

διαμορφώνει σταδιακά το «εγώ» του, γεγονός που οδηγεί συχνά σε συγκρούσεις και 
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συναισθηματικές εξάρσεις. Αυτές οι έκρυθμες καταστάσεις συνιστούν πολύ σημαντικές 

ευκαιρίες για συναισθηματική αγωγή. 

 Πρώτη παιδική ηλικία (4-7 ετών) 

Στην προσχολική ηλικία, το φανταστικό παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος 

έκφρασης συναισθημάτων και απάλυνσης συγκρούσεων και άσχημων συναισθημάτων. 

Επίσης, συμβάλλει στη συναισθηματική αυτορρύθμιση (Goleman, 1995). 

Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία κατανοούν τα συναισθήματά τους και μπορούν να τα 

ελέγξουν. Εκφράζουν πιο σύνθετες συναισθηματικές έννοιες, όπως υπερηφάνεια, ζήλια 

και νιώθουν πιο συχνά τα συναισθήματα της υπερηφάνειας και της ενοχής, σε αντίθεση 

με το συναίσθημα της ντροπής που ένιωθαν, όταν ήταν νήπια.  

Τα παιδιά προβάλλουν βαθιά συναισθήματα μέσα από το φανταστικό παιχνίδι. Το 

παιδί πάνω στο παιχνίδι αποκαλύπτει τους φόβους, τις ανασφάλειες και τις ανησυχίες 

του.  

 Μέση παιδική ηλικία (8-12 ετών) 

Τα παιδιά στη μέση παιδική ηλικία κατανοούν την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων 

και τις αιτίες που τα προκαλούν. Επιπλέον, καταλαβαίνουν πως τα άτομα αισθάνονται 

διαφορετικά σε διαφορετικές καταστάσεις, πως τα συναισθήματά τους μπορεί να 

επηρεάζονται από το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουν και πως η χρονική στιγμή 

εμφάνισης ενός συναισθήματος παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο αντίδρασής τους. 

Οι φόβοι και οι φοβίες εμφανίζονται από την ηλικία των 11 ετών και άνω, όπου 

πραγματοποιείται η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και των φίλων με τη μετάβαση 

από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Η δυσκολία έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων και η 

επιλογή εξωτερίκευσής τους αποτελεί χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας.  
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Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσο αφορά την έκφραση συναισθημάτων γίνεται 

πιο φανερή σε αυτήν την ηλικία. Τα αγόρια αποφεύγουν να εκφράσουν φόβο, δειλία ή 

πόνο για να μην χαρακτηριστούν ευαίσθητα ή ευάλωτα από τους άλλους. Ωστόσο, η 

ιδιοσυγκρασία, τα ενδοατομικά χαρακτηριστικά, ο βαθμός κοινωνικοποίησης, οι αξίες 

κάθε οικογένειας, τα ατομικά χαρακτηριστικά των γονιών, οι σχέσεις μεταξύ τους, οι 

αντιλήψεις τους για τον ρόλο των δύο φύλων και η κοινωνικοοικονομική τους 

προέλευση επηρεάζει τις διαφορές ως προς την έκφραση των συναισθημάτων μεταξύ των 

δύο φύλων. 

Οι αντιδράσεις, αλλά και οι προσδοκίες των γονιών για τα παιδιά τους σε αυτήν την 

ηλικία αλλάζουν, ενώ παράλληλα δείχνουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία των παιδιών 

τους στο σχολείο. Τα παιδιά εκφράζουν πιο έντονα το θυμό τους και διαφωνούν πιο 

συχνά και ανοιχτά με τους γονείς τους. 

 Εφηβική ηλικία (άνω των 12 ετών) 

Στην εφηβεία ο συναισθηματικός τομέας είναι ο πιο ασταθής, λόγω των ορμονικών 

αλλαγών που συμβαίνουν και της σεξουαλικότητας. Κατά την πορεία ανάπτυξης της 

ταυτότητάς τους οι έφηβοι βιώνουν αντιφατικά συναισθήματα και μεταπτώσεις. 

Περιορίζονται οι στενές σχέσεις που έχουν με τους γονείς και προσανατολίζονται πλέον 

προς τους συνομηλίκους τους, που αποτελούν κεντρικό σημείο αναφοράς τους. Σε 

περίπτωση δυσκολίας ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας με τους 

συνομήλικους τους οδηγούνται στην μοναξιά και την απομόνωση. Οι συγκρούσεις στην 

οικογένεια είναι συχνές και τα βιώματα έντονου άγχους και αρνητικών συναισθημάτων 

αποτέλεσμα αυτών. 

Προς το τέλος της εφηβικής περιόδου, ο έφηβος μπορεί μόνος του να ρυθμίσει και 

να ελέγξει τις συναισθηματικές του μεταπτώσεις ισορροπώντας τα συναισθήματά του με 
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αποτέλεσμα να οδηγείται στη συναισθηματική ωρίμανση. Η αντιμετώπιση του άγχους 

που είναι έντονη κατά την εφηβική περίοδο γίνεται με τους μηχανισμούς της αποφυγής, 

της εκλογίκευσης και της άρνησης. 

2.2.2.2. Θεωρίες για τη Συναισθηματική Ανάπτυξη 

Με τον όρο «συναισθηματική ανάπτυξη» αναφερόμαστε στις αλλαγές που επέρχονται 

στην εκδήλωση της ενσυναίσθησης. Βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής μάθησης 

θεωρείται σήμερα η γνώση των σταδίων συναισθηματικής ανάπτυξης, τα οποία είναι 

διακριτά και προβλέψιμα και τα οποία ελέγχονται από εγγενείς παράγοντες, αλλά και 

από την κοινωνική αλληλεπίδραση (Slavin, 2005; Σαλβαράς, 2013; Σαλβαράς, 2014). 

Έννοια-κλειδί για τη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου είναι η έννοια του 

εγωκεντρισμού, όπου οι μαθητές κάνουν χρήση μιας μόνο οπτικής, της δικής τους και 

θεωρούν τον εαυτό τους το κέντρο του κόσμου, ενώ συγχρόνως δεν έχουν επίγνωση ότι 

έχουν «αιχμαλωτιστεί από τη δική τους οπτική γωνία και ότι υπάρχουν και άλλες γωνίες» 

(Σαλβαράς, 2013; Σαλβαράς, 2014). 

Πολλές και διαφορετικές θεωρητικές ερμηνείες και έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί 

και διατυπωθεί από ερευνητές, που αναλύουν τη φύση και την πορεία της 

συναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου. Αυτές είναι η ψυχαναλυτική θεωρία (Jung, 

Adler, Erickson), η θεωρία του Selman, η θεωρία της συμπεριφοράς (Watson) και η 

γενετική-γνωστική θεωρία (Piaget). 

 Η θεωρία της ψυχανάλυσης των Freud, Jung, Adler και Erickson 

Οι θεωρίες που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση στο χώρο της ψυχανάλυσης για τη 

συναισθηματική ανάπτυξη είναι η ψυχαναλυτική θεωρία του Sigmund Freud, η 

αναλυτική θεωρία του C. Jung, η ατομική θεωρία του A. Adler και η θεωρία του E. 

Erikson.  
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Σύμφωνα με τη θεωρία του Freud το βρέφος δεν έχει συναισθήματα στην αρχή της 

ζωής του. Τον 2
ο
-3

ο
 μήνα, όταν αναπτύσσονται οι λειτουργίες του Εγώ (αντίληψη, 

μνήμη, λογική σκέψη, αυτογνωσία), αναπτύσσονται και τα συναισθήματα υπερηφάνειας, 

ενοχής, ντροπής. Το Εγώ λαμβάνει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συναισθημάτων. 

Ο ίδιος διατύπωσε και τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του ατόμου, 

τονίζοντας ότι ο έρωτας είναι το εντονότερο συναίσθημα που διακατέχει το παιδί κατά 

την ανάπτυξή του. 

Η θεωρία του Jung υποστηρίζει την ύπαρξη του συνειδητού και ασυνείδητου μέρους 

της ψυχικής δομής του ατόμου. Το ασυνείδητο χωρίζεται στο προσωπικό και κοινωνικό 

ασυνείδητο από τα οποία προκύπτουν δύο τύποι: ο εσωστρεφής και ο εξωστρεφής. Από 

αυτούς τους τύπους, ανάλογα με το ποια λειτουργία (νόηση, συναίσθημα, αντίληψη, 

ενόραση) υπερισχύει, διαμορφώνονται οι αντίστοιχοι τύποι: ο εσωστρεφής διανοητικός, 

συναισθηματικός, αντιληπτικός, ενορατικός και ο εξωστρεφής διανοητικός, 

συναισθηματικός, αντιληπτικός, ενορατικός τύπος. Όλοι οι τύποι κυριαρχούνται από 

έντονα συναισθήματα, απλά ο εσωστρεφής δεν τα εκδηλώνει, ενώ ο εξωστρεφής τα 

εκδηλώνει. 

Η ατομική θεωρία του Adler βασίστηκε στην άποψη ότι το βρέφος, από τη στιγμή 

της γέννησής του επιδιώκει την κοινωνική αναγνώριση και την επικράτηση έναντι των 

συνομηλίκων του. Αυτό το οδηγεί στη βίωση θετικής εικόνας για τον εαυτό του (θετικό 

αυτοσυναίσθημα). Το συναίσθημα αυτό αποτελεί και βασικό κίνητρο στη ζωή του. 

Αντίθετα, το συναίσθημα της μειονεξίας μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

ψυχοσύνθεσή του. Έτσι, οποιοδήποτε μειονέκτημα εμφανιστεί οδηγεί το άτομο στην 

αναπλήρωση του κενού ή της μειονεξίας του με την προβολή ενός θετικού στοιχείου της 

προσωπικότητάς του.  
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Ο Erikson στο βιβλίο με τίτλο «Η παιδική ηλικία και η κοινωνία» λέει ότι η 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου αρχίζει από πολύ νωρίς και φθάνει μέχρι 

τα γεράματα. Το άτομο σε κάθε στάδιο ανάπτυξης περνά από εσωτερικές συγκρούσεις, 

τις «κρίσεις», τις οποίες και καλείται να επιλύσει. Ο Erikson τις ονομάζει κοινωνικο-

συναισθηματικές κρίσεις του Εγώ. Κάθε στάδιο αποτελείται από ένα δίπολο 

συναισθηματικών καταστάσεων, αντίθετων μεταξύ τους (εμπιστοσύνη-δυσπιστία, 

αυτονομία-αμφιβολία, πρωτοβουλία-ενοχή, φιλοπονία-κατωτερότητα, ταυτότητα-

σύγχυση ρόλων, οικειότητα-απομόνωση, παραγωγικότητα-στασιμότητα, πληρότητα-

απελπισία). Μέσα από τα στάδια αυτά μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε την πορεία 

της συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. 

Στην ηλικία των 6-12 ετών η επιτυχία των μαθητών επιφέρει συναισθήματα 

φιλοπονίας και ένα θετικό συναίσθημα για τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους. Η 

αποτυχία προκαλεί συναισθήματα ανεπάρκειας και κατωτερότητας, με αποτέλεσμα να 

παρεμποδίζεται η μάθηση των μαθητών (Σαλβαράς, 2013). 

Στην ηλικία των 12-18 ετών οι έφηβοι προσπαθούν να αποκαλύψουν τον εαυτό τους 

(ταυτότητα εγώ). Ο νέος αυτός εαυτός είναι προϊόν ανασυγκρότησης των προηγούμενων 

κρίσεών τους. Οι μαθητές διανύουν μία περίοδο αλλαγών, αμφισβητούν και 

πειραματίζονται μέχρι να ανακαλύψουν ποιοι είναι και ποιοι μπορούν να γίνουν 

(Σαλβαράς, 2013; Σαλβαράς, 2014). 

Η εφηβεία είναι μια περίοδος πολλών και σημαντικών αλλαγών για την κοινωνική 

και συναισθηματική ανάπτυξη. Οι έφηβοι, καθώς εντάσσονται σε ομάδες και αποκτούν 

φίλους, αποκτούν και συναισθήματα αυτοαξίας. Η κατάκτηση της ταυτότητας περνά από 

διάφορες φάσεις: από την ταυτότητα που βασίζεται στις επιλογές των γονέων τους στην 

ταυτότητα που είναι προϊόν δικών τους αποφάσεων. Στην επίτευξη ταυτότητας 
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σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοεκτίμηση, οι σχέσεις με τους συνομήλικους, ο έλεγχος των 

συναισθημάτων και η πρόληψη προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η σχολική 

αποτυχία (Σαλβαράς, 2013; Σαλβαράς, 2014). 

Η θεωρία του Shelman 

Σύμφωνα με τον Shelman στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου 

ιδιαίτερη σημασία έχει η σχέση εαυτού-άλλου. Το να μπορεί το άτομο να «έρχεται στη 

θέση» του άλλου και να αντιλαμβάνεται πώς αυτός ο άλλος θα έβλεπε τις δικές του 

σκέψεις, συναισθήματα, κίνητρα και πράξεις (Γαλανάκη, 2003). Στη σχέση αυτή ο ίδιος 

διακρίνει πέντε επίπεδα (επίπεδο 0 ως επίπεδο 4): 

0: Αδιαφοροποίητο - εγωκεντρικό επίπεδο ανάληψης προοπτικής (3
ο
 – 6

ο
 έτος) 

Το παιδί δεν διαφοροποιεί ανάμεσα στα σωματικά και τα ψυχικά χαρακτηριστικά των 

προσώπων. Οι διαπροσωπικές σχέσεις γίνονται αντιληπτές από το παιδί κατά τρόπο 

εγωκεντρικό, δεν αναγνωρίζει το παιδί ότι οι άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη 

από τη δική του (Γαλανάκη, 2003). 

1: Διαφοροποιημένο – υποκειμενικό επίπεδο ανάληψης προοπτικής (5
ο
 – 9

ο
 έτος) 

Στο επίπεδο αυτό υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των σωματικών από τα ψυχικά 

χαρακτηριστικά των προσώπων. Κυριαρχεί η ψευτοαμφίδρομη κατεύθυνση. Οι άλλοι 

γίνονται αντιληπτοί ως διαφορετικοί, αλλά όχι και η άποψή τους (Γαλανάκη, 2003). 

2: Ανάληψη στοχαστικής/δευτέρου προσώπου και αμφίδρομης προοπτικής (7
ο
 – 12

ο
 

έτος) 

Το παιδί σε αυτό το επίπεδο μπορεί να «βγει» νοητικά εκτός της δικής του προοπτικής 

και να στοχαστεί πάνω στην προοπτική ενός δεύτερου προσώπου. Κυριαρχεί η 



85 
 

αμφίδρομη κατεύθυνση. Ο άλλος γίνεται αντιληπτός ως διαφορετικός, το ίδιο και η 

άποψή του. Ακόμα δέχεται ότι και ο άλλος αντιλαμβάνεται τη δική του άποψη. Μπορεί 

να «έρχεται στη θέση» του άλλου και να κατανοεί ότι και ο άλλος θα έκανε το ίδιο 

(Γαλανάκη, 2003). 

3: Ανάληψη τρίτου προσώπου και αμοιβαίας προοπτικής (10
ο
 – 15

ο
 έτος) 

Κυριαρχεί η ανακυκλωτική κατεύθυνση. Προστίθεται και το τρίτο πρόσωπο, που γίνεται 

αντιληπτό ως διαφορετικό, το ίδιο και η άποψή του. Η αλληλεπίδραση ευατού-άλλου-

τρίτου προσώπου συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των σχέσεων που 

αναπτύσσονται. Ο έφηβος πιστεύει τώρα ότι η ικανοποίηση, η κατανόηση ή επίλυση 

προβλημάτων πρέπει να είναι αμοιβαία και συντονισμένη, γιατί έτσι θα είναι γνήσια και 

αποτελεσματική (Γαλανάκη, 2003). 

4: Ανάληψη σε βάθος και κοινωνικής/συμβολικής προοπτικής (12
ο
 έτος και άνω) 

Το άτομο πιστεύει ότι οι πράξεις, οι σκέψεις, τα κίνητρα και τα συναισθήματα 

προσδιορίζονται από ψυχικούς παράγοντες, αλλά δεν είναι απαραίτητα κατανοητά από 

αυτό. Αναγνωρίζει την ύπαρξη του ασυνείδητου (Γαλανάκη, 2003). 

Η ικανότητα των μαθητών να κατανοούν σταδιακά τις απόψεις των άλλων, «να 

έρχονται στη θέση των άλλων» και να αποκτούν επίγνωση το πώς αυτοί οι άλλοι 

βλέπουν τις δικές τους απόψεις, τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις πράξεις 

διευκολύνει την ανάδυση του εαυτού (Σαλβαράς, 2013). 

Η θεωρία της συμπεριφοράς του Watson. 

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Watson εισήγαγε τη θεωρία της συμπεριφοράς (behaviorism) 

συνδέοντας την αντίδραση με την ύπαρξη επαναλαμβανόμενου ερεθίσματος. Αυτή τη 

θεωρία τη μετέφερε και την εφάρμοσε και στις συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνει 
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ο άνθρωπος. Με πείραμα έδειξε πως ο φόβος είναι αποτέλεσμα μάθησης. Μέσα από τις 

αντιδράσεις του παιδιού κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα συναισθήματα που 

αναπτύσσει το άτομο εξαρτώνται από τα ερεθίσματα που υπάρχουν στο περιβάλλον του 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Κατά συνέπεια αντικείμενα που συνδέονται με 

ευχάριστα γεγονότα προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα, ενώ αρνητικά γεγονότα μας 

δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα, με αποτέλεσμα να τα αποφεύγουμε και να 

απομακρυνόμαστε από αυτά (Καψάλης, 2005). 

Η γενετική-γνωστική θεωρία του Piaget 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget, η ψυχονοητική ανάπτυξη των παιδιών διατρέχει 

διαδοχικά στάδια ωρίμανσης μέσα από τις ποιοτικές αλλαγές των γνωστικών τους 

δομών, τα λεγόμενα σχήματα. Ο Piaget θεωρεί ότι οι συναισθηματικές δομές 

αναπτύσσονται όπως οι γνωστικές δομές, όντας υπεύθυνες για την ενεργοποίηση της 

νοητικής δραστηριότητας και για την επιλογή των αντικειμένων ή των συνθηκών, στις 

οποίες επιλέγει το παιδί να δράσει. Όποια πράξη πραγματοποιείται από το παιδί, 

εμπεριέχει πάντα συναισθηματικά κίνητρα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν αντίστοιχα 

στην επίτευξη ή μη ενός γνωστικού η συμπεριφοριστικού αποτελέσματος. Με άλλα 

λόγια, δίνει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο συναίσθημα και τη γνώση. Τα 

συναισθήματα, λοιπόν, δρουν μαζί με τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου και 

αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου (Κακαβούλης, 1997). 

2.2.3. Ορισμοί της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Η διατύπωση ενός και μοναδικού ορισμού για την έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης θεωρείται αδύνατη. Στην πραγματικότητα, στο σύνολο της βιβλιογραφίας 

παρουσιάζεται ως όρος ιδιαίτερα ευμετάβλητος. Για αυτό και υπάρχει μία σημαντική 

αντιπαράθεση ανάμεσα στους ερευνητές όσον αφορά το πώς θα έπρεπε να ορίζεται η 
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έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένας 

κατάλληλος ορισμός (Van Rooy & Viswesvaran, 2004; Davies, Stankov & Roberts, 

1998). Η πληθώρα των ορισμών δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται, καθώς είναι μάλλον 

συμπληρωματικοί, παρά ανταγωνιστικοί ή αντικρουόμενοι μεταξύ τους και αυτό 

συμβαίνει γιατί αντανακλούν διαφορετικές εκφάνσεις αυτής της σύνθετης έννοιας 

(Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000). 

Η πρώτη επιστημονική αναφορά στον όρο έγινε το 1985 στην αδημοσίευτη 

διδακτορική διατριβή του W. L. Payne, A study of emotion: developing emotional 

intelligence. Αν και δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί επιστημονικά, η συναισθηματική 

νοημοσύνη τη δεκαετία του 1980 εμφανίζεται να σχετίζεται στενά με την κοινωνική και 

τη διαπροσωπική νοημοσύνη. 

Οι Salovey και Mayer (1990), πρώτοι συμπεριέλαβαν την ικανότητα του ατόμου να 

αντιλαμβάνεται, να εκφράζει, να ρυθμίζει αποτελεσματικά τα συναισθήματά του και να 

τα χρησιμοποιεί στο λόγο και στη σκέψη του, στην έννοια της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, αφού προηγουμένως μελέτησαν τις σχετικές έρευνες. Σε έναν, λοιπόν, από 

τους πρώτους εννοιολογικούς ορισμούς (Mayer & Salovey, 1993), ορίζουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως  

… μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει την ικανότητα 

του ατόμου να κατανοεί τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων 

ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα 

και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί ανάλογα τις 

σκέψεις και τις πράξεις του [όπως παρατίθεται στην Πλατσίδου (2005, σ. 2)]. 

Ένας από τους πρώτους που συνέλαβε την έννοια της πολλαπλής νοημοσύνης ήταν ο 

Howard Gardner (1983). Αντί να εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στις γνωστικές 
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ικανότητες ως τον μοναδικό τρόπο μέτρησης της νοημοσύνης, ο Gardner διεύρυνε τον 

ορισμό για να συμπεριλάβει εφτά διανοητικές ικανότητες, μαζί με την διαπροσωπική και 

την ενδοπροσωπική. Η διαπροσωπική νοημοσύνη περιλαμβάνει τις κοινωνικές 

δεξιότητες ενός ατόμου, την ενσυναίσθηση και τα κίνητρα. Η ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη αφορά παρόμοιες ικανότητες, αλλά που έχουν σχέση με την κατανόηση του 

εαυτού. 

Στο βιβλίο «Συναισθηματική Ανάπτυξη και Συναισθηματική Νοημοσύνη» οι 

Salovey και Sluyter (1997), ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα 

του ατόμου να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια, να αξιολογεί και να εκφράζει συναισθήματα, 

να παράγει συναισθήματα που διευκολύνουν τη σκέψη του, να κατανοεί ένα 

συναίσθημα, να αποκτά συναισθηματική γνώση και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του 

προκειμένου να προωθήσει τη συναισθηματική και διανοητική του ανάπτυξη. 

Ένας άλλος ορισμός για τη συναισθηματική νοημοσύνη, τον οποίο προτείνουν οι 

Mayer και Cobb (2000) αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να επεξεργάζονται τις 

συναισθηματικές πληροφορίες με διάφορους τρόπους, οι οποίοι αφορούν πιο πολύ την 

αντίληψη, την αφομοίωση, την κατανόηση και τη διαχείριση των συναισθημάτων των 

δικών τους και των άλλων.  

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει και 

μεταβλητές της προσωπικότητας, όπως η επιμονή και η αισιοδοξία (Goleman, 1995), η 

τάση να παίρνουν τα άτομα αποφάσεις βασιζόμενα στο συναίσθημα και όχι στη λογική 

(Tett et al., 2005), ή η τάση να εκφράζουν τα συναισθήματα τους μη λεκτικά (Tett et al., 

2005).  

Στο βιβλίο του ο Goleman (1998), υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 

είναι «ένα σύνθετο σετ ικανοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν την οργάνωση των 
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συναισθημάτων του εαυτού μας και των γύρω μας, προκειμένου να τα διαχωρίσουμε και 

να τα ελέγξουμε αποτελεσματικά στις σχέσεις μας με τους υπόλοιπους».  

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να 

εκφράσει την ικανότητα των ατόμων να κινητοποιούν τον εαυτό τους για να πετύχουν 

ένα στόχο, να αντέχουν τις απογοητεύσεις, να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να 

χαλιναγωγούν την ανυπομονησία τους, να ρυθμίζουν σωστά τη διάθεσή τους και να 

έχουν συναίσθηση και αισιοδοξία. Γενικά, η συναισθηματική νοημοσύνη των ατόμων 

αναφέρεται στις συναισθηματικές, κοινωνικές, προσωπικές και ενστικτώδεις διαστάσεις 

της νοημοσύνης τους, οι οποίες συνήθως στην καθημερινότητα είναι πιο σημαντικές από 

τη γνωστική πλευρά της νοημοσύνης τους.  

Πιο μετά, ο BarOn (2000) ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα σύνολο 

συναισθηματικών και κοινωνικών γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν τη 

γενική ικανότητα των ατόμων στο να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αυτό το σύνολο περιλαμβάνει την ικανότητα των ατόμων 

να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εκφράζουν τον εαυτό τους, να γνωρίζουν, να 

κατανοούν και να σχετίζονται με άλλους, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να επιλύουν 

προβλήματα προσωπικής και κοινωνικής φύσης, να σχετίζονται με έντονα 

συναισθήματα, να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους και να έχουν καλή διάθεση. Έτσι, οι 

πέντε κυριότερες περιοχές στο μοντέλο του BarOn είναι οι ενδοατομικές δεξιότητες, οι 

διαπροσωπικές δεξιότητες, η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση του άγχους και η γενική 

διάθεση των ατόμων (BarOn, 1997). 

Επίσης, όπως αναφέρουν οι Boyatzis, Goleman & Rhee (2000) 

…Συναισθηματική νοημοσύνη παρατηρείται όταν το άτομο επιδεικνύει τις  

ικανότητες της αυτογνωσίας, αυτοδιαχείρισης, κοινωνικής συναίσθησης και 
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κοινωνικών δεξιοτήτων την κατάλληλη στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο και την 

ικανοποιητική συχνότητα έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση 

καταστάσεων (Boyatzis et al., 2000). 

Βέβαια δεν πρόκειται για μια κληρονομική προδιάθεση, αλλά είναι επίκτητες ικανότητες 

που μπορεί να αναπτύξει κάθε ψυχικά υγιής άνθρωπος. 

Οι Zeidner, Matthews & Roberts (2001) ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως 

ένα είδος καλού ταιριάσματος ανάμεσα στο άτομο και στον κοινωνικό του περίγυρο. Ένα 

άτομο, επομένως, μπορεί να λειτουργήσει προσαρμοστικά, όταν οι πεποιθήσεις του 

σχετικά με τα συναισθήματα του είναι σύμφωνες με τις πεποιθήσεις των άλλων γύρω 

του, άσχετα με το αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι πραγματικές ή όχι. 

Οι Petrides και Furnham (2001) προτείνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας και την ορίζουν σαν μια ομάδα 

συμπεριφορικών διαθέσεων και αντιλήψεων τις οποίες διαθέτουν τα άτομα για τον εαυτό 

τους σχετικά με την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν, να επεξεργάζονται και να 

χρησιμοποιούν πληροφορίες συναισθηματικά φορτισμένες. 

Αργότερα, ο Caruso (2004) ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα 

των ατόμων να προσδιορίζουν ακριβώς τα συναισθήματά τους, να τα χρησιμοποιούν 

βοηθητικά στη σκέψη τους, να κατανοούν την αιτία πρόκληση τους και να καταφέρνουν 

να μένουν ανοικτοί στα συναισθήματα προκειμένου να συλλάβουν τη γνώση τους. 

Πιο πρόσφατα οι Cooper και Orioli (2005) ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη 

ως την ικανότητα των ατόμων να αισθάνονται, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά τη δύναμη και τη διορατικότητα των συναισθημάτων τους ως πηγή 

ενέργειας, πληροφοριών, δημιουργικότητας, εμπιστοσύνης και σύνδεσης με το 

περιβάλλον τους. 
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2.2.4. Ορισμοί των Μαθησιακών Δυσκολιών 

Ο μεγάλος αριθμός των ορισμών που κατά καιρούς διατυπώθηκαν για την εννοιολογική 

αποσαφήνιση των μαθησιακών δυσκολιών δυσχεραίνει τη μελέτη τους. Για τον 

καθορισμό των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι 

σήμερα πάνω από σαράντα (40) ορισμοί. Οι Τζουριάδου και Μπάρμπας (2003) 

ομαδοποίησαν τους ορισμούς αυτούς με βάση τις διαφορετικές προσεγγίσεις τις οποίες 

ακολουθούν, στους ιατροκεντρικούς, στους παιδαγωγικοκεντρικούς και στους 

λειτουργικούς ορισμούς. 

Ιατροκεντρικοί ορισμοί 

Ο Bannatyne (1971) ορίζει τις Μαθησιακές Δυσκολίες: 

… «ένα παιδί με δυσκολίες μάθησης έχει επαρκή νοητική ικανότητα, 

συναισθηματική σταθερότητα και οι αισθητηριακές λειτουργίες του δεν 

έχουν εμφανείς βλάβες. Παρουσιάζει όμως ορισμένες ανεπάρκειες στις 

διαδικασίες αντίληψης, ολοκλήρωσης και έκφρασης που παρεμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παιδιά με 

κάποια δυσλειτουργία στο κεντρικό νευρικό σύστημα που εμποδίζει τη 

διαδικασία μάθησης». 

Ο Myklebust (1968) στην κατηγορία με τον όρο «ψυχονευρολογικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες εντάσσει: 

… «παιδιά που έχουν επαρκή κινητική ικανότητα, μέση ή υψηλή νοημοσύνη, 

επαρκή ακοή και όραση, φυσιολογική συναισθηματική προσαρμογή, 

παράλληλα όμως παρουσιάζουν μια ειδική δυσκολία στη διαδικασία 



92 
 

μάθησης. Το είδος αυτό ανεπάρκειας πολλές φορές δεν είναι αμιγές αλλά 

επικαλύπτεται και από άλλες μορφές υστέρησης».  

Παιδαγωγικοκεντρικοί ορισμοί 

Οι ορισμοί αυτοί εστιάζουν το πρόβλημα των Μαθησιακών Δυσκολιών στη δυσκολία 

σχολικής επίδοσης. 

Η Bateman (1965) αναφέρει: 

 … «παιδιά με μαθησιακές διαταραχές είναι εκείνα που παρουσιάζουν μια 

παιδαγωγικά σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους δυναμικό και 

στο πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές διαταραχές 

στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να συνδέονται, όχι 

όμως απαραίτητα, με εμφανή δυσλειτουργία στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. 

Δεν μπορεί να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, 

εκπαιδευτική ή πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές 

διαταραχές ή αισθητηριακές βλάβες». 

Ωστόσο, ο πιο γνωστός παιδαγωγικοκεντρικός ορισμός είναι αυτός του Samuel Kirk, που 

έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Το 1983 οι Kirk & Gallagher αναφέρουν ότι μία 

μαθησιακή δυσκολία: 

… «σημαίνει μια ανεπάρκεια σε μία ή περισσότερες από τις βασικές 

ψυχολογικές διαδικασίες που εμπεριέχονται στη χρήση του προφορικού ή 

γραπτού λόγου, η οποία μπορεί να οφείλεται σε κάποια «ατελή» ικανότητα 

ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας ή 

μαθηματικών ικανοτήτων. Ο όρος περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως 

αντιληπτική ανεπάρκεια, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική 
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δυσλειτουργία, δυσλεξία και εξελικτική αφασία. Ο όρος δεν περιλαμβάνει 

εκείνα τα παιδιά των οποίων το πρόβλημα μάθησης είναι αποτέλεσμα 

οπτικής, ακουστικής ή κινητικής ανεπάρκειας, νοητικής καθυστέρησης ή 

προέρχεται από δυσμενείς περιβαλλοντικές, πολιτισμικές ή οικονομικές 

συνθήκες» (Office of Education, 1987). 

Λειτουργικοί ορισμοί 

Οι ορισμοί αυτοί μετατρέπουν θεωρητικές έννοιες σε όρους κατάλληλους για τους 

επαγγελματίες. Οι Chalfant & King (1976) παρουσίασαν με συντομία 5 στοιχεία, αφού 

ανέλυσαν τους ορισμούς που υπάρχουν για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (αποτυχία στα 

μαθήματα, παράγοντες αποκλεισμού, βιολογικές και ψυχολογικές παράμετροι και 

διακύμανση). 

Ένας λειτουργικός ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών αναφέρει ότι: 

… «θεωρητικά οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος που δηλώνει 

προβλήματα σε μια ή περισσότερες περιοχές ανάπτυξης ή ικανότητας. Αυτός 

ο ορισμός είναι κοινός για τη δυσλεξία, την υποεπίδοση, την ελάχιστη 

εγκεφαλική βλάβη. Επειδή όλα τα παιδιά που εντάσσονται σε αυτές τις 

κατηγορίες έχουν προβλήματα μάθησης, οι Μαθησιακές Δυσκολίες πρέπει αν 

έχουν μια κοινή αντιμετώπιση, που η έμφασή της θα επικεντρώνεται ανάλογα 

με την ειδική συμπεριφορά, τις ικανότητες ή τις ανεπάρκειες του παιδιού» 

(Hallahan & Kanfman, 1976). 

Η πιο πρόσφατη και οργανωμένη προσπάθεια για τον ορισμό των μαθησιακών 

δυσκολιών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αναθεώρησης του 

IDEA και του νόμου «No Child Left Behind», όπου το Γραφείο για τα Προγράμματα 

Ειδικής Εκπαίδευσης (OSEP) διοργάνωσε μια σειρά από συναντήσεις και συζητήσεις 
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σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής. Από τις συσκέψεις αυτές, 

προέκυψε ο ακόλουθος ορισμός: «Η έννοια των μαθησιακών δυσκολιών: Επιστημονικά 

συγκλίνοντα ευρήματα και δεδομένα υποστηρίζουν την εγκυρότητα της έννοιας των 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (specific learning disabilities, SLD). Τα δεδομένα αυτά 

είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά καθώς ταυτοποιούνται με βάση διαφορετικούς ενδείκτες 

(κριτήρια) και μεθοδολογίες. Η κεντρική έννοια των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

περιλαμβάνει διαταραχές της μάθησης και της νόησης που είναι εγγενείς στο άτομο. Οι 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι ειδικές με την έννοια ότι καθεμιά από αυτές τις 

διαταραχές επηρεάζουν σημαντικά μια σχετικά περιορισμένη ποικιλία ακαδημαϊκών 

αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων απόδοσης. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί 

να συμβαίνουν σε συνδυασμό με άλλες συνθήκες αναπηρίας, αλλά δεν οφείλονται 

πρωταρχικά σε άλλες συνθήκες, όπως η νοητική καθυστέρηση, η συμπεριφορική 

διαταραχή, η έλλειψη ευκαιριών μάθησης ή βασικά αισθητηριακά ελαττώματα.» 

(Roundtable Learning Disabilities, 2002).  

Στην τρέχουσα, αναθεωρημένη έκδοση του DSM-V, (DSM-V, 2013) έχει 

συμπεριληφθεί ο όρος «specific learning disability (ειδική μαθησιακή δυσκολία)», ενώ 

αφαιρέθηκαν οι όροι «dyslexia (δυσλεξία), dyscalculia (δυσαριθμησία), disorder of 

written expression (διαταραχή του γραπτού λόγου)» όπως αναγράφονταν στις 

προηγούμενες εκδόσεις. 

2.2.5. Η Αντικειμενική και η Αντιληπτή Συναισθηματική Νοημοσύνη 

Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών ορισμών και μοντέλων για τη συναισθηματική 

νοημοσύνη δηλώνει ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια το εννοιολογικό 

περιεχόμενο και οι διαστάσεις της. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν αποτελεί αυθύπαρκτη 

έννοια, αλλά ταυτίζεται με τη γνωστική νοημοσύνη ως ένα βαθμό και σε μεγαλύτερο με 
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διάφορες διαστάσεις της προσωπικότητας (Zeidner, Matthews & Roberts, 2001; Schulte 

et al., 2004). Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν ότι τα διάφορα μοντέλα 

συναισθηματικής νοημοσύνης δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά 

αλληλοσυμπληρώνονται έτσι, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε πλευράς 

αυτής της σύνθετης εννοιολογικής κατασκευής (Ciarrochi et al., 2000; Warwick & 

Nettelbeck, 2004). 

Τα μοντέλα ικανότητας και τα μικτά μοντέλα διαφοροποιούνται μεταξύ τους και ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο μετρούν τη συναισθηματική νοημοσύνη (Πλατσίδου, 2004). 

Τα μοντέλα ικανότητας εφαρμόζουν την αντικειμενική μέτρηση της επίδοσης. Σύμφωνα 

με αυτήν τα άτομα καλούνται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα ή να δώσουν απαντήσεις 

σε ερωτήσεις με συναισθηματικό περιεχόμενο. Μετά, ανάλογα με την επιτυχία που 

σημείωσαν βαθμολογούνται με βάση αντικειμενικά, προκαθορισμένα κριτήρια, όπως 

συμβαίνει και στα τεστ της γνωστικής νοημοσύνης. 

Στα μικτά μοντέλα, η αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

πραγματοποιείται με βάση την αντίληψη και την προσωπική εκτίμηση που έχουν τα ίδια 

τα άτομα για αυτήν. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, ερωτηματολόγια αυτοαναφορών ή 

αναφορών άλλων ατόμων για να αξιολογήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη κάποιου 

(Bar-On, 2000; Boyatzis et al., 2000). 

Η αντικειμενική μέτρηση και οι αυτοαναφορές αξιολογούν διαφορετικές όψεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, εκ των οποίων άλλες σχετίζονται με χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, άλλες με μαθημένες δεξιότητες και άλλες με εγγενείς, ίσως ικανότητες ή 

προδιαθέσεις (Petrides & Furnham, 2001; Zeidner, Matthews, Roberts & MacCann, 

2003). Ουσιαστικά, αυτές οι δύο μέθοδοι αντανακλούν δύο διαφορετικές εκφάνσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Η μέθοδος της αντικειμενικής μέτρησης εκφράζει την 
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αντικειμενική ή πραγματική συναισθηματική νοημοσύνη (actual), ενώ η μέθοδος των 

αυτοαναφορών, την αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη (perceived) (Ciarrochi et al., 

2000). Οι Petrides & Furnham (2000, 2001) ονομάζουν την πρώτη «συναισθηματική 

νοημοσύνη ως ικανότητα» (ability EI) ή «ως επεξεργασία πληροφοριών» (information-

processing EI), και τη δεύτερη «συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα» (trait EI). 

Οι έρευνες που μελετούν τη σχέση της αντιληπτής με την αντικειμενική 

συναισθηματική νοημοσύνη σε παιδιά και εφήβους δεν μας δίνουν μια συστηματική 

εικόνα. Ορισμένα ευρήματα από έρευνες με παιδιά (Ματσόπουλος & Κορνηλάκη, 2003) 

και εφήβους (Πλατσίδου, 2005) έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις 

ανάμεσα στις εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σε αντίθεση, κάποιες άλλες 

έρευνες (Zeidner et al., 2005) βρήκαν μια συνάφεια μέτριου βαθμού μεταξύ των 

παραπάνω σε άτομα εφηβικής ηλικίας. 

Μετά την εφηβεία, η σχέση ανάμεσα στην αντικειμενική και την αντιληπτή 

συναισθηματική νοημοσύνη δείχνει να ισχυροποιείται. Σε έρευνα που έγινε σε 

πρωτοετείς φοιτητές διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις διαστάσεις των δύο εκφάνσεων 

συσχετιζόταν μεταξύ τους σε χαμηλό ως μέτριο βαθμό, αν και το πρότυπο των 

συσχετίσεων δεν ήταν τόσο σταθερό όσο αναμενόταν (O’ Connor & Little, 2003). 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι δύο εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης 

σχετιζόταν μεταξύ τους στην ενήλικη ζωή, αλλά δεν εξακριβώθηκε τι πραγματικά 

συμβαίνει στην παιδική και την εφηβική ηλικία. 

2.2.6. Μοντέλα Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Στη βιβλιογραφία που αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη υπάρχουν τρεις σημαντικές 

θεωρίες που είναι γενικά αποδεκτές. Αν και οι τρεις θεωρίες έχουν ονομαστεί 
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συναισθηματική νοημοσύνη, οι ορισμοί καθεμίας και ο τρόπος που την 

αντιλαμβανόμαστε, στην πραγματικότητα μετράει τρεις διαφορετικές διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Τα τρία μοντέλα περιλαμβάνουν: το μοντέλο 

συναισθηματικής επάρκειας του Goleman, το μοντέλο συναισθηματικής-κοινωνικής 

νοημοσύνης του Bar-On και το μοντέλο ικανότητας των Mayer-Salovey (Emmerling & 

Goleman, 2003). Το μοντέλο του Bar-On έχει θεωρηθεί ένα ανάμεικτο μοντέλο καθώς 

τραβάει και από το μοντέλο συναισθηματικής επάρκειας του Goleman και από τις 

ικανότητες του μοντέλου των Mayer-Salovey. 

2.2.6.1. Το μοντέλο Συναισθηματικής Επάρκειας του Daniel Goleman 

Ο Daniel Goleman διέδωσε τη συναισθηματική νοημοσύνη το 1995 με το βιβλίο του 

«Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ;» και αμέσως μετά (1996) 

ακολούθησε συνέντευξη στο περιοδικό Times που ανέφερε ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη «μπορεί να είναι ο καλύτερος προάγγελος για την επιτυχία στη ζωή, 

επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει να είναι κάποιος έξυπνος» (Gibbs, 1995). Και 

συνεχίζει: 

 σημαίνει να γνωρίζεις τα συναισθήματα, τα δικά σου και των άλλων, ώστε να 

παίρνεις σωστές αποφάσεις για τη ζωή σου, 

 να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου, όταν νιώθεις ότι χάνεις τον έλεγχο, 

 να παραμένεις αισιόδοξος, όταν προσπαθείς να πετύχεις τους στόχους σου, 

 να έχεις ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση, δηλαδή να γνωρίζεις τι αισθάνονται οι 

άλλοι γύρω σου και 

 να διαχειρίζεσαι με επιτυχία τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. 
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Τέλος, αναφέρει ότι η ακαδημαϊκή ευφυΐα δεν σχετίζεται αρκετά με τη 

συναισθηματική μας ζωή. Τα άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης δεν χειρίζονται πάντα 

εύστοχα τις προσωπικές τους υποθέσεις. 

Υποστηρίζει ότι έχουμε δυο είδη νοημοσύνης, τη διανοητική και τη 

συναισθηματική. Η πορεία μας στη ζωή καθορίζεται από την ισόρροπη ανάπτυξη και των 

δυο, καθώς η διανοητική διάσταση δεν εξασφαλίζει την επιτυχία στον άνθρωπο, όταν ο 

συναισθηματικός τομέας δεν έχει αναπτυχθεί εξίσου ισόρροπα. Υποστηρίζει, ακόμα, ότι 

η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής των ατόμων (υγεία, 

μάθηση, συμπεριφορά, σχέσεις) και είναι ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της 

επιτυχίας και της ικανότητας για επίλυση προβλημάτων. Για αυτό, άλλωστε, έψαχνε να 

βρει δρόμους που μπορούν να προβλέψουν την επιτυχία στη ζωή, άλλους από τη 

διανοητική νοημοσύνη. Η διανοητική νοημοσύνη, άλλωστε, συμβάλλει περίπου σε 

ποσοστό 20 % στον τομέα της ανθρώπινης επιτυχίας. Γεγονός που αφήνει μεγάλα 

περιθώρια δράσης στο συναίσθημα. 

Επίσης, αναφέρει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία ικανότητα που 

μαθαίνεται και μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής. Ορίζει τη συναισθηματική 

νοημοσύνη ως «ικανότητες, όπως το να είναι κάποιος ικανός να ελέγχει τις παρορμήσεις 

και να καθυστερεί την ευχαρίστηση, να ρυθμίζει τις διαθέσεις και να κρατάει την 

ανησυχία σε χαμηλό επίπεδο, να δείχνει κατανόηση και να ελπίζει (σ. 34)». 

Επιπλέον, ο Goleman ήταν ο πρώτος που έθιξε την οικογένεια ως το κύριο σχολείο 

της συναισθηματικής μάθησης και εξέτασε τις αλλαγές του θεσμού και τις συνέπειές 

τους.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από πέντε 

κατηγορίες ικανοτήτων: την αυτοεπίγνωση (self-awareness), τον αυτοέλεγχο (self-
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regulation), τα κίνητρα συμπεριφοράς-παρακίνηση (motivation), την ενσυναίσθηση 

(empathy) και τις κοινωνικές δεξιότητες (social skills). Στο βιβλίο του υποστηρίζει ότι η 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει ένα ευτυχισμένο και 

πετυχημένο μέλλον και ότι μπορεί να είναι πιο σημαντική από τη γνωστική νοημοσύνη. 

Η ιδέα ότι ήταν μία εύπλαστη μορφή νοημοσύνης, η οποία μπορούσε να βελτιωθεί για να 

βοηθήσει να αυξηθούν οι πιθανότητες κάποιου για μία επιτυχημένη ζωή, έγινε αποδεκτή 

από το κοινό και το βιβλίο του πούλησε εκατομμύρια.  

Ο Goleman αποφάσισε να διευρύνει τον ορισμό του της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στο βιβλίο του «Working with Emotional Intelligence» το 1998. Σε αυτό 

ορίζει τη συναισθηματική επάρκεια που προέρχεται από τις πέντε συναισθηματικές 

κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι «η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα 

να αναγνωρίζουμε τα δικά μας αισθήματα και αυτά των άλλων και να διαχειριζόμαστε τα 

αισθήματα καλά στις σχέσεις μας» (σ. 317). Σύμφωνα με τον Goleman, από τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ενός ατόμου εξαρτάται και η συναισθηματική του επάρκεια, 

η ικανότητά του, δηλαδή, να εμφανίσει υψηλές επιδόσεις σε κάθε στόχο που βάζει 

(Πλατσίδου, 2004). 

2.2.6.2. Το μοντέλο ικανότητας της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Αν και ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη διαδόθηκε στο ευρύ κοινό από τον Goleman, 

παρουσιάστηκε το 1990 από τους Mayer και Salovey με το μοντέλο ικανότητας. Τότε η 

συναισθηματική νοημοσύνη είχε οριστεί ως «….. της κοινωνικής νοημοσύνης που 

συμπεριλαμβάνει την ικανότητα να παρακολουθεί κάποιος τα δικά του αισθήματα και 

συναισθήματα, καθώς και των άλλων, να τα ξεχωρίζει και να χρησιμοποιεί αυτήν την 

πληροφορία για να κατευθύνει τις σκέψεις και τις πράξεις» (Salovey & Mayer, 1990). Το 

1997 οι Mayer και Salovey διεύρυναν τον αρχικό τους ορισμό σε ένα μοντέλο με 

τέσσερις υποκατηγορίες: αντίληψη και κατανόηση των συναισθημάτων (των δικών μας, 
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αλλά και των άλλων), χρήση των συναισθημάτων αυτών προς διευκόλυνση της σκέψης, 

κατανόηση των συναισθημάτων και διαχείριση των συναισθημάτων (Mayer, Caruso & 

Salovey, 2000).  

Μοντέλο της ικανότητας στη συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται η δεξιότητα ή 

ικανότητα να επιχειρηματολογεί κάποιος για τα συναισθήματα (Mayer et al., 2000). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η συναισθηματική νοημοσύνη επιτρέπει σε κάποιον να 

κατανοεί το περιεχόμενο και τις σχέσεις των συναισθημάτων και να μπορεί να 

διαλογίζεται και να λύνει προβλήματα με βάση αυτήν την κατανόηση. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη εμπλέκει τις ικανότητες αντίληψης και αναγνώρισης των συναισθημάτων, 

ενσωμάτωσης των συναισθημάτων στον τρόπο σκέψης, κατανόησης και διαχείρισης των 

συναισθημάτων, τόσο των προσωπικών όσο και των άλλων ανθρώπων.  

Το μοντέλο αυτό δηλώνει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορούσε να έχει 

σχέση με τη γενική νοημοσύνη κάποιου, αφού είναι ένας τύπος νοημοσύνης που συναντά 

τα τρία κριτήρια της νοημοσύνης και εστιάζει στα συναισθήματα και την αλληλεπίδρασή 

τους με τη σκέψη (Mayer et al., 1999). Μέρος της βάσης αυτού του ορισμού 

περιλαμβάνει την ιδέα ότι είναι ένα μία ομάδα δεξιοτήτων που μπορούν να μετρηθούν 

(Salovey & Greval, 2005). 

Για την αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, οι Mayer et al. (1999, 2000), 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αντικειμενικής μέτρησης της επίδοσης. Με βάση αυτήν, 

έφτιαξαν τα τεστ MEIS και MSCEIT, όπου ο εξεταζόμενος καλείται να παράγει λύσεις 

σε προβλήματα ή να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις (που αφορούν π.χ., στην 

αναγνώριση συναισθημάτων σε φωτογραφίες προσώπων ή ιστορίες, στη συνδυασμένη 

έκφραση ή εμπειρία διαφόρων συναισθημάτων κτλ.). Στη συνέχεια βαθμολογείται 

ανάλογα με την επιτυχία που σημείωσε, όπως συμβαίνει και στα γνωστικά τεστ. 
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Ωστόσο, και η μέθοδος των αυτοαναφορών έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση 

της συναισθηματικής νοημοσύνης των ατόμων, με βάση αυτό το μοντέλο. Για 

παράδειγμα, οι Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim (1998) 

και ο Bedwell (2003) κατασκεύασαν ερωτηματολόγια αυτοαναφορών για τη μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, των οποίων η παραγοντική δομή αντανακλά ορισμένες 

από τις διαστάσεις συναισθηματικών ικανοτήτων που περιγράφει η θεωρία.  

2.2.6.3. Το μοντέλο Συναισθηματικής- Κοινωνικής Νοημοσύνης του Reuven Bar-On 

Ο Bar-On (1997) επικεντρώθηκε στη συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Το μοντέλο του προσδιορίζει και αξιολογεί ένα σύνολο 

από μη γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες, τις οποίες αποδίδει στη συναισθηματική 

νοημοσύνη. Θεωρεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει τις γενικές ικανότητες 

των ατόμων όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων και πιέσεων.  

Οι ικανότητες αυτές οργανώνονται σε πέντε κατηγορίες, που η κάθε μία κατηγορία 

περιλαμβάνει ορισμένες ειδικές ικανότητες ή δεξιότητες: 1) οι ενδοπροσωπικές 

δεξιότητες, όπως συναισθηματική αυτοεπίγνωση, θετική διεκδίκηση, αυτοσεβασμό, 

διαπίστωση του ατομικού δυναμικού, ανεξαρτησία, 2) οι διαπροσωπικές δεξιότητες, 

όπως ενσυναίσθηση, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική υπευθυνότητα, 3) οι ικανότητες 

προσαρμοστικότητας, όπως ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έλεγχο της 

πραγματικότητας, ευελιξία, 4) οι ικανότητες διαχείρισης του άγχους αναφέρεται σε 

δεξιότητες όπως αντοχή στο στρες, έλεγχο των παρορμήσεων και 5) οι ικανότητες 

γενικής διάθεσης, όπως η ευτυχία, η αισιοδοξία (Πλατσίδου, 2004).  

Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης του Bar-On αλλάζει λιγάκι την 

ορολογία αναφερόμενο στην έννοια ως συναισθηματική-κοινωνική νοημοσύνη (ESI). Ο 
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ίδιος υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται διαχρονικά και μπορεί 

να βελτιωθεί μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και θεραπείας. Ο Bar-On (1997), 

ανέπτυξε το πρώτο επιστημονικά επικυρωμένο εργαλείο μέτρησης της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Επίσης, ήταν ο πρώτος που εφηύρε τον όρο Συναισθηματικό Πηλίκο (EQ), 

σε αντιστοιχία με το Νοητικό Πηλίκο (IQ) της γενικής νοημοσύνης. 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί ερωτήσεις αυτοαναφορών για να υπολογίσει το 

επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης κάποιου. Συνήθως, ζητείται από τα άτομα να 

αξιολογήσουν τον εαυτό τους σε μία κλίμακα όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους σε μία σειρά από αναλυτικά περιστατικά. Ο Bar-On μετράει αυτό με τον 

Κατάλογο Συναισθηματικού Πηλίκου (EQ-I, Emotional Quotient Inventory). Το 

ψυχομετρικό αυτό εργαλείο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά (Μαριδάκη-Κασσωτάκη 

& Κουμουνδούρου, 2005). 

2.2.6.4. Το μοντέλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της προσωπικότητας 

Οι Petrides και Furnham (2000) πρότειναν μια εννοιολογική διάκριση μεταξύ των 

μοντέλων τα οποία θεωρούν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως νοητική ικανότητα και 

των μοντέλων που τη θεωρούν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας. Τα 

άτομα με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

προσωπικότητας τους πιστεύουν ότι έχουν επαφή με τα συναισθήματά τους και μπορούν 

να τα ρυθμίζουν, με τρόπο ώστε να τους εξασφαλίζουν την ευημερία στη ζωή τους. Οι 

ίδιοι υποστηρίζουν ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη διακρίνεται σε δύο είδη. Το 

καθένα αφορά σε μια διαφορετική πλευρά αυτής της σύνθετης έννοιας και ακολουθεί 

διαφορετική μέθοδο της μέτρησής της. 
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Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια γνωστική 

ικανότητα και αφορά στην πραγματική ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται, να 

επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί πληροφορίες με συναισθηματικό περιεχόμενο. Αυτό 

το είδος αναφέρεται σε μια γνωστικού τύπου συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία 

χρησιμοποιεί ως μέθοδο μέτρησης την αντικειμενική. 

Το δεύτερο είδος αναφέρεται στη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα και αφορά στις προσωπικές εκτιμήσεις και διαθέσεις που έχει κανείς για τη 

συναισθηματική του κατάσταση και λειτουργικότητα. Μετριέται με τη μέθοδο των 

αυτοαναφορών. 

Οι Petrides και Furnham (2004) επικεντρώνουν τη μελέτη τους στο δεύτερο είδος, 

ως χαρακτηριστικό γνώρισμα, καταλήγοντας σε 15 διαστάσεις που είναι κοινές σε πολλά 

από τα μοντέλα (προσαρμοστικότητα, διεκδικητική συμπεριφορά, αντίληψη 

συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων, έκφραση των συναισθημάτων, διαχείριση 

των συναισθημάτων των άλλων, ρύθμιση συναισθημάτων, χαμηλή παρορμητικότητα, 

διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοεκτίμηση, αυτοπαρακίνηση, κοινωνική επίγνωση, 

διαχείριση του άγχους, ενσυναίσθηση, ευτυχία και αισιοδοξία ως χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα). Οι διαστάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για το δικό τους μοντέλο. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η Συναισθηματική Νοημοσύνη ορίζεται ως ένα 

σύνολο από συναισθηματικές διαστάσεις και προσωπικές εκτιμήσεις, οι οποίες αφορούν 

σε συναισθήματα και μπορούν να μετρηθούν με τη μέθοδο των αυτοαναφορών. Ο 

εννοιολογικός ορισμός αυτός είναι συμβατός με την υποκειμενική φύση της 

συναισθηματικής εμπειρίας, καθώς το κάθε άτομο βιώνει μια προσωπική 

συναισθηματική κατάσταση με τον δικό του τρόπο και είναι το μόνο που μπορεί να 

δώσει πληροφορίες για αυτή. 
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Για τη μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα, 

κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορών, το Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire (TEIQue) (Petrides, 2001; Petrides et al., 2007). Επίσης, διατίθενται δύο 

εκδόσεις του ερωτηματολογίου για εφήβους ηλικίας 13-17 ετών, μια διευρυμένη και μία 

σύντομη. Το TEIQue έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες και παρουσιάζει 

ικανοποιητικά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά (εγκυρότητα και αξιοπιστία) (Mikolajczak, 

Luminet, Leroy & Roy, 2007; Petrides et al., 2007). 

2.3. Σχέσεις Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Μαθησιακών Δυσκολιών 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζουμε τις σχέσεις ανάμεσα στη συναισθηματική 

νοημοσύνη και τη σχολική επίδοση, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις μαθησιακές 

δυσκολίες, τις μαθησιακές δυσκολίες και το φύλο και τις μαθησιακές δυσκολίες και τη 

σχολική επίδοση. 

2.3.1. Σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Σχολικής Επίδοσης 

Τα διαθέσιμα ερευνητικά αποτελέσματα και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στο χώρο της 

ελληνικής πραγματικότητας αναφέρονται σε δείγματα πληθυσμού προεφηβικής και 

παιδικής ηλικίας περισσότερο, παρά σε δείγματα καθαρά εφηβικής ηλικίας. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά στην επίδραση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στην εκπαίδευση των εφήβων με τυπική ανάπτυξη υποδεικνύει ότι έχει 

θετική σχέση με τη σχολική τους επίδοση. Καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν τις 

δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους 

εκπαιδευτικούς και να διαχειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν, ανταπεξέρχονται 

καλύτερα στο άγχος του σχολείου και φαίνεται να ωφελούνται έχοντας καλύτερους 

βαθμούς.  
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Σε γενικές γραμμές, οι θετικές επιδράσεις που προσφέρει η ανάπτυξη της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών μέσα στην τάξη είναι ευρείες. Όπως 

αναφέρουν σε άρθρο τους οι Zins, Elias, Greenberg και Weissberg (2000), η 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών είναι το μέσο που θα τους βοηθήσει να 

ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις, να παραμείνουν προσηλωμένοι σε μια 

δραστηριότητα μέχρι να τελειώσει, να κινητοποιούνται με το να θέτουν στόχους, καθώς 

και με το να επιμένουν παρά τα όποια εμπόδια τυχόν αντιμετωπίσουν.  

Οι Schutte et al. (1998) ήταν από τους πρώτους που εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη 

συναισθηματική νοημοσύνη από αυτοαναφορές και τη σχολική επίδοση, όπως αυτή 

μετρήθηκε σε σχέση με τους βαθμούς πρωτοετών φοιτητών. Το δείγμα αποτελούνταν 

από 64 φοιτητές, στους οποίους δόθηκε ένα τεστ αυτοαναφορών στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς. Αυτά τα αποτελέσματα της συναισθηματικής νοημοσύνης συγκρίθηκαν έπειτα 

με τους βαθμούς τους στο τέλος της χρονιάς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σκορ στο 

τεστ αυτοαναφορών προέβλεψε σημαντικά το μέσο όρο βαθμολογίας τους στο τέλος της 

χρονιάς. 

Οι Van Der Zee et al. (2002) εστίασαν στη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική 

νοημοσύνη και στην ακαδημαϊκή νοημοσύνη και προσωπικότητα. Αναρωτήθηκαν αν η 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι καλύτερος προάγγελος της ακαδημαϊκής επιτυχίας των 

φοιτητών περισσότερο από ότι η γνωστική νοημοσύνη και η προσωπικότητα. 

Χρησιμοποιώντας και αυτοαναφορές και άλλες μετρήσεις κατάφεραν να αποδείξουν το 

κύρος αυτών των μετρήσεων για τη συναισθηματική νοημοσύνη, ειδικά στην πρόβλεψη 

της ακαδημαϊκής επιτυχίας των φοιτητών. Η δουλειά που έγινε από τους Van Der Zee et 

al. αναπαράχθηκε για μαθητές λυκείου με έρευνα του 2009 από τους Di Fabio και 

Pelazzeschi. Το δείγμα αποτελούσαν 124 Ιταλοί μαθητές λυκείου. Ανακάλυψαν ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας 
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προσέθεσε μία νέα διάσταση στη ρευστότητα των μεταβλητών της νοημοσύνης και της 

προσωπικότητας εξηγώντας την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. 

Οι Petrides, Fredrickson και Furnham εξέτασαν τα πιθανά αποτελέσματα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα στην ακαδημαϊκή απόδοση 

των μαθητών. Οι συγγραφείς πίστευαν ότι, όποιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει η 

συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα στην ακαδημαϊκή επίδοση, θα 

φαινόταν στους μαθητές με χαμηλό δείκτη γνωστικής νοημοσύνης. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 650 μαθητές λυκείου στην Αγγλία στους οποίους χορηγήθηκε τεστ 

αυτοαναφορών της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα μπορεί να ρυθμίσει τη σχέση ανάμεσα στη νοητική ικανότητα των μαθητών 

και στην ακαδημαϊκή τους επίδοση. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μαθητές με υψηλότερο δείκτη 

συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά με χαμηλότερο δείκτη γνωστικής νοημοσύνης, είχαν 

υψηλότερους δείκτες ακαδημαϊκής επιτυχίας στην εκμάθηση της γλώσσας και γενικά 

στην απόδοση των τεστ, αλλά όχι στα τεστ των Μαθηματικών και της Φυσικής. Οι 

συγγραφείς παρατήρησαν ότι οι μαθητές με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και 

χαμηλή γνωστική νοημοσύνη παρουσιάζουν μία αύξηση στην ακαδημαϊκή απόδοση, 

επειδή αντιμετωπίζουν καλύτερα το άγχος των ακαδημαϊκών και νοητικών απαιτήσεων 

και έχουν ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο που τους βοηθάει να ανταπεξέλθουν στην πίεση. 

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι μαθητές με χαμηλή και τη συναισθηματική και τη γνωστική 

νοημοσύνη στερούνται τη νοητική δυνατότητα να τα καταφέρουν και ότι αυτή η 

ανεπάρκεια επιδεινώνεται με φτωχές ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες 

(2004). 
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Οι Parker et al. (2004) πραγματοποίησαν μία άλλη έρευνα με μαθητές λυκείου για να 

εξακριβώσουν αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή επίδοση και την 

συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα. Στην έρευνα 667 μαθητές του 

λυκείου στην Αλαμπάμα συμπλήρωσαν τεστ αυτοαναφορών της συναισθηματικής 

νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα. Σε συμφωνία με την προηγούμενη έρευνα, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συνολικά υπήρξε 

σημαντικός προάγγελος της ακαδημαϊκής επιτυχίας. Η έρευνα έδειξε ότι το πιο 

πετυχημένο γκρουπ μαθητών παρουσίασε υψηλότερα επίπεδα προσαρμοστικότητας, 

διαχείρισης άγχους και διαπροσωπικές δεξιότητες από ότι τα λιγότερο επιτυχημένα 

γκρουπ.  

Ο Parker συνέχισε τη δουλειά του στη συναισθηματική νοημοσύνη και την 

ακαδημαϊκή επιτυχία πραγματοποιώντας μία μεγάλης διάρκειας έρευνα, η οποία εξέταζε 

τη μετάβαση των μαθητών από το λύκειο, στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είχε πολυάριθμες 

διαστάσεις που είναι σημαντικοί προάγγελοι της ακαδημαϊκής επιτυχίας. 

Στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο κινείται και η εργασία των Gumora & Arsenio (2002). 

Σύμφωνα με την εργασία τους οι έφηβοι που αναπτύσσουν αρμονικές σχέσεις με 

ενήλικες τα καταφέρνουν καλύτερα στο σχολείο σε σύγκριση με τους συνομήλικους 

συμμαθητές τους. Οι μαθητές που εκφράζονται αρνητικά για τις σχολικές τους 

υποχρεώσεις, δεν κατορθώνουν τελικά να πετύχουν υψηλή θέση στη βαθμολογική 

κλίμακα. 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας αποδείχτηκε ότι όσον αφορά στους μαθητές του 

Γυμνασίου, οι συναισθηματικές τους διαθέσεις επηρεάζουν την επιτυχία τους στο 

σχολείο. Συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, οι έφηβοι του δείγματος 
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που εκδήλωσαν αρνητικές απόψεις για τα μαθητικά τους καθήκοντα και ελάχιστη 

συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες, παρουσιάζουν χαμηλούς βαθμούς σε βασικά 

μαθήματα, όπως τα μαθηματικά και η γλώσσα. 

Με σκοπό να ελέγξουν την εγκυρότητα της ιδέας της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και την επίδρασή της στο να προβλέπει την απόδοση, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα από 

τους Van Rooy και Viswesvaran (2004). Εξέτασαν 69 διαφορετικές έρευνες, στις οποίες 

πήραν μέρος 9.522 άτομα. Στην ανάλυσή τους βρήκαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 

κάποιου μπορεί να προβλέψει την απόδοση στην εργασία, στη ζωή και στον ακαδημαϊκό 

χώρο. 

Επίσης, σημαντική είναι και η εργασία των Marquez, Martin & Brackett (2006). 

Πρόκειται για μια προσπάθεια των ερευνητών να περιγράψουν το MSCEIT test για τη 

μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και να αποδείξουν την αξιοπιστία του. 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις αποδεικνύεται ότι το test για τον υπολογισμό της 

συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να προβλέψει την τελική βαθμολογία των μαθητών 

και την κοινωνική τους ικανότητα. Η έρευνα καταλήγει στο ότι οι μαθητές με υψηλό 

δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης τα καταφέρνουν καλύτερα στα σχολικά τους 

καθήκοντα. 

Στην ερευνητική εργασία της Πετρονικολού (2000) λαμβάνεται υπόψη η 

αβεβαιότητα με την οποία οι μαθητές αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους την περίοδο της 

εφηβείας, αλλά και η ευαίσθητη συναισθηματική τους κατάσταση, ενώ εξετάσθηκε 

προσεκτικά και η συμπεριφορά τους. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι η θετική κοινωνική 

συμπεριφορά των μαθητών σχετίζεται με υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα. Επίσης, η 

ανεπιτυχής προσαρμογή των εφήβων μαθητών στο σχολείο και η συναισθηματική τους 

αστάθεια αποτελούν βασικούς παράγοντες χαμηλής βαθμολογίας στα βασικά μαθήματα. 
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Οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν εύκολα στις απαιτήσεις του 

σχολικού περιβάλλοντος, να κατανοήσουν τη θέση του άλλου και να διαχειριστούν τα 

συναισθήματά τους κατέληξαν να έχουν χαμηλή σχολική επίδοση. Η έρευνα αναφέρει, 

επίσης, ότι ανάμεσα στα εμπόδια που συναντούν οι μαθητές, όπως η διάσπαση προσοχής 

ή η υπερκινητικότητα, συγκαταλέγονται και οι διαταραχές συναισθηματικής φύσεως, 

φαινόμενο πιο συχνό στα αγόρια. Ακόμα η μελέτη παρουσιάζει τα κορίτσια να έχουν 

μεγαλύτερη επίγνωση της ψυχικής τους υγείας και να είναι περισσότερο 

ευαισθητοποιημένα σε τέτοια ζητήματα.  

Η Λεοντιάδου (2002) στα αποτελέσματα της έρευνάς της αναφέρει: «τα 

συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές στο σχολικό τους πλαίσιο φαίνεται να αποτελούν 

έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει την επιτυχία των μαθητών, όταν 

προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στα σχολικά τους καθήκοντα». 

Οι έρευνες που εξέτασαν παιδιά και εφήβους έδειξαν ότι υπάρχει μια συστηματική 

σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της σχολικής επίδοσης. Ο Δαρόπουλος 

(2006) μελέτησε τη σχέση της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης με τη σχολική 

επίδοση σε 706 παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Στην έρευνα αυτή η 

συναισθηματική νοημοσύνη μετρήθηκε με το Bar-On Emotional Quotient Inventory: 

Youth Version. Για την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης υπολογίστηκε ο μέσος όρος 

της βαθμολογίας στα μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, μαθηματικών, φυσικής και 

ιστορίας. Διαπιστώθηκε μια θετική και υψηλή σχέση μεταξύ της αντιληπτής 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της σχολικής επίδοσης. Οι μαθητές, δηλαδή, που είχαν 

υψηλή προσωπική εκτίμηση για τη συναισθηματική νοημοσύνη τους είχαν, με μεγάλη 

πιθανότητα, υψηλή βαθμολογία στα παραπάνω μαθήματα. 
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Η Πλατσίδου (2005) πραγματοποίησε έρευνα με εφήβους στην οποία βρέθηκε ότι η 

αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη είχε ορισμένες σημαντικές συνάφειες με τη 

σχολική επίδοση, η οποία αξιολογήθηκε με το βαθμό του ενδεικτικού της προηγούμενης 

τάξης. Πιο συγκεκριμένα, η σχολική επίδοση σχετιζόταν σημαντικά με τη συνολική 

συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και με μια επιμέρους διάστασή της, τη διαχείριση 

συναισθημάτων. Οι έφηβοι, δηλαδή, που πίστευαν ότι διέθεταν σε υψηλό βαθμό τις 

παραπάνω διαστάσεις έτειναν να έχουν και υψηλή σχολική επίδοση. Ακόμα, η αντιληπτή 

συναισθηματική νοημοσύνη αναδείχθηκε ως ένας σημαντικός παράγοντας για την 

ερμηνεία της σχολικής επίδοσης των εφήβων. 

Ο ρόλος της αντιληπτής συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαμόρφωση της 

σχολικής επίδοσης παρουσίασε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν η εξέταση έγινε πιο 

λεπτομερής. Πιο συγκεκριμένα, ένας αριθμός ερευνών εξέτασε πως διαφοροποιούνται ως 

προς τη σχολική τους επίδοση τα άτομα που έχουν τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες 

προσωπικές εκτιμήσεις για τις συναισθηματικές τους ικανότητες. Διαπιστώθηκε ότι οι 

έφηβοι με υψηλή αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη είχαν καλύτερη σχολική 

επίδοση συγκριτικά με εκείνους που είχαν μέση και χαμηλότερη συναισθηματική 

νοημοσύνη (Πλατσίδου, 2005). Άλλα ευρήματα έδειξαν ότι οι προικισμένοι έφηβοι είχαν 

υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από τους μη προικισμένους (Bar-On, 2007; 

Zeidner et al., 2005).  

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σχέση με τη σχολική επίδοση είναι πιο στενή, 

όταν τα άτομα έχουν υψηλή αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη, ενώ, όταν έχουν 

μέτρια ή χαμηλή, η σχέση μπορεί να εμφανίζεται μέτρια ή και αποδυναμωμένη (Parker et 

al., 2004). Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι για την άριστη επίδοση απαιτείται ένας 

συνδυασμός υψηλού λειτουργικού επιπέδου τόσο της συναισθηματικής όσο και της 

γνωστικής νοημοσύνης (Goleman, 1998). Στην περίπτωση αυτή γίνεται κατανοητή η 
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κρίσιμη συμβολή τουλάχιστον της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό 

γνώρισμα. 

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση υπήρξε και ένας περιορισμένος αριθμός μελετών 

που διαπίστωσαν τη χαμηλή ή και ασήμαντη συσχέτιση συναισθηματικής νοημοσύνης 

και σχολικής επίδοσης. Στην έρευνα των Newsome, Day & Cantano (2000), η οποία 

χρησιμοποίησε την αυτο-αναφορική μέθοδο μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης, 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και 

σχολικής επίδοσης.  

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Woitaszewski & Aalsma 

(2004). Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν συνιστούσε 

σημαντικό παράγοντα συμβολής στις επιδόσεις των παιδιών. 

2.3.2. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Μαθησιακές Δυσκολίες 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε ελάχιστες έρευνες που εξετάζουν τη σχέση 

ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών.  

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη προσφέρει 

ικανοποιητική εξήγηση, αλλά και λύση για το «τι ευθύνεται για τις χαμηλές επιδόσεις 

των μαθητών» (Σαλβαράς, 2013). 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής 

σε καταστάσεις λόγω της έλλειψης συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον και δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες για να είναι επιτυχημένοι. 

Σύμφωνα με τους Silver & Brunstetter (1987), τα παιδιά και οι έφηβοι με ΜΔ 

δυσκολεύονται στο πέρασμα σε καθένα από τα στάδια της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 
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και παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα από τους συνομήλικους τους με τυπική 

ανάπτυξη. Αν και δεν υπάρχουν σταθερά δεδομένα για τη συχνότερη εμφάνιση 

ορισμένων διαταραχών, εντούτοις επικρατεί η άποψη ότι υπάρχει μεγαλύτερη σχέση 

ανάμεσα σε ΜΔ και διαταραχές συναισθηματικού τύπου, κάτι που επιβεβαιώνεται και 

από άλλες πηγές (Rutter & Yule, 1973; Bender, 1987; Manassis & Young, 2000). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνα του Saenz (2009) παρέχει 

σημαντικά στοιχεία για το ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο του σχολείου για να βοηθήσουν τους μαθητές να 

αναπτυχθούν πλήρως και σωστά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν με τη βοήθεια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης να ενισχύσουν την απόδοση των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

Σύμφωνα με την έρευνα του Elias (2004) οι συναισθηματικές δεξιότητες είναι 

ουσιαστικές για τη μάθηση και μπορούν να βελτιώσουν τη σχολική επίδοση των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Υποστηρίζεται ότι οι μαθητές που λαμβάνουν μία 

εκπαίδευση, η οποία δεν απευθύνεται στη συναισθηματική τους ανάπτυξη, θα είναι 

επιζήμια προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις του μέλλοντος (Katyal & Awasthi, 2005). 

O LeCapitaine (1999) αναφέρει ότι, αν τα σχολεία αφιέρωναν περισσότερο χρόνο 

στη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, ίσως να βρίσκονταν άλλες στρατηγικές για 

να ενισχυθούν οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών.   

Οι παράγοντες συναισθηματικής εξέλιξης που έχουν συνδεθεί με τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες εκτείνονται από το απλό άγχος μέχρι τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και 

την απόπειρα αυτοκτονίας. Επίσης, τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν 

χαμηλή αυτοαντίληψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αποθάρρυνση, αισθήματα μοναξιάς και 
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μειωμένα κίνητρα (Arnoldetal, 2005; Bauminger et all, 2005; Maughan & Caroll, 2006). 

Οι περισσότερες έρευνες αναφέρουν ότι οι έφηβοι με Μαθησιακές Δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς (Bender & Wall, 1994; Lackaye, 

Margalit, Ziv & Ziman, 2006; Manasis & Young, 2004; Margalit & Al-Yagon, 1994; 

Sundheim & Voeller, 2004). Βέβαια, οι περισσότεροι έφηβοι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα σε αυτούς τους τομείς, καθώς οι αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν την 

περίοδο της ζωής τους είναι τεράστιες, αλλά καταφέρνουν να τις επεξεργαστούν και 

τελικά να τις διαχειριστούν.  

Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως 

δυσκολία προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς, που οδηγούν σε ανησυχία (Al-

Yagon & Mikulincer, 2004), η οποία εκφράζεται με κλάμα, αγωνία, συμπτώματα 

σωματικής κόπωσης και παραίτηση (Margalit & Heiman, 1986).  

Έρευνες υποδεικνύουν ότι τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς και κατάθλιψης από ότι οι συνομήλικοι τους με τυπική 

ανάπτυξη (Margalit, 2006; Newcomer & Barenbaum, 1995). Επίσης, έχουν δείξει ότι τα 

παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, και ειδικά τα κορίτσια, παρουσιάζουν συχνά 

υψηλότερα επίπεδα αρνητικής διάθεσης, χαμηλότερα επίπεδα θετικής διάθεσης και 

υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης (Lackaye et al., 2006; Maag & Reid, 2006; Martinez & 

Semrud-Clikerman, 2004; Sundheim & Voeller, 2004). 

Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν 

προδιάθεση για κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες (Elksnin & Elksnin, 2004; 

Forness, Walker & Kavale, 2003; Kavale & Moster, 2004; Margalit & Zak, 1984, 

Sharma, 2004). Επομένως, αυτά τα παιδιά, ίσως υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να 
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βιώσουν άγχος και κατάθλιψη, όταν συγκρίνονται με συνομηλίκους τους με τυπική 

ανάπτυξη.  

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, όμως, έχοντας χαμηλή σχολική επίδοση και 

έντονη αίσθηση της διαφορετικότητας και της απόρριψης, οι οποίες συσσωρεύονται και 

διευρύνονται από τα χρόνια και τις πολλές απαιτήσεις, δυσκολεύονται να διαχειριστούν 

το άγχος τους και διαμορφώνουν μία αυτοεικόνα χαμηλότερη από αυτή των 

συνομηλίκων τους (Saarni and Harris, 1989). Ειδικά στην περίπτωση των εφήβων με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, η χαμηλή αυτοαντίληψη επηρεάζει τη διαμόρφωση ταυτότητας 

που αναδεικνύεται αυτήν την περίοδο και την αίσθηση αξίας του εαυτού τους 

(Παντελιάδου, 2007). 

Αρκετές έρευνες έχουν συγκρίνει μαθητές με και χωρίς ΜΔ όσον αφορά τα αρνητικά 

συναισθήματα που βιώνουν (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, μοναξιά). Τα αποτελέσματα αυτών 

των ερευνών με συνέπεια αναφέρουν ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες βιώνουν 

πολύ περισσότερα αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους και 

λιγότερα θετικά (Μπότσας, 2007; Margalit & Al-Yagon, 1994; Bryan et al., 2004). 

Έφηβοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου, αδεξιότητα 

στις διαπροσωπικές σχέσεις και χαμηλές επιδόσεις, είναι φανερό ότι μπορεί να 

επηρεαστούν αρνητικά στη δύσκολη ηλικιακή περίοδο που διανύουν. Εξαιτίας αυτών 

των δυσκολιών αναπτύσσουν αισθήματα κατωτερότητας. Επιπλέον, η αποτυχημένη 

προσπάθεια να ξεπεράσουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ενισχύει τα αρνητικά 

συναισθήματα (Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2003).  

Ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τα αρνητικά αυτά συναισθήματα είναι το 

αποτέλεσμα της χαμηλής σχολική επίδοσης και της δυσκολίας των μαθητών με ΜΔ να 
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δημιουργήσουν φιλίες. Έρευνες αποδεικνύουν ότι αυτά τα αρνητικά συναισθήματα 

μπορεί να είναι προάγγελοι αυτών (Margalit & Al-Yagon, 1994). 

Συμπληρωματικά, να αναφέρουμε ότι τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες 

παρουσιάζουν συστηματικές δυσκολίες στο να κατανοήσουν σύνθετα συναισθήματα, 

όπως επίσης και να καταλάβουν ότι δύο «αντίθετα» συναισθήματα (π.χ. αγάπη και μίσος) 

μπορούν να βιώνονται την ίδια στιγμή. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, αν οι 

δυσκολίες κατανόησης σύνθετων συναισθημάτων είναι το αποτέλεσμα αναπτυξιακής 

καθυστέρησης, ένα συναισθηματικό έλλειμμα ή το αποτέλεσμα περιορισμένης 

κοινωνικής εμπειρίας αυτών των παιδιών εξαιτίας της απόρριψης των συνομηλίκων τους 

(Bauminger et al, 2005; Margalit, 2004). 

Η σχέση των Μαθησιακών Δυσκολιών με συναισθηματικά και συμπεριφορικά 

προβλήματα είναι γενικά αποδεκτή από τους ερευνητές (Rutter &Yule, 1973; Bale, 1981; 

Rutter & Giller, 1983; Bender, 1987). Μία υπόθεση, που διερευνά τη φύση και τη 

σημασία αυτής της σχέσης, θεωρεί τα ψυχιατρικά προβλήματα συνέπεια της σχολικής 

αποτυχίας και της χαμηλής επίδοσης. Η σχολική αποτυχία οδηγεί σε χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, σε συναισθηματικά προβλήματα και σε διαταραχές συμπεριφοράς 

(Willcutt & Pennington, 2000; Τζουριάδου & Μπάρμπας, 2003; Zakopoulou, 2013). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης των ερευνών σχετικά με την 

αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, περίπου 

το 70% των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν αρνητική αυτοαντίληψη και 

αυτοεκτίμηση, ενώ πάνω από το 80% θεωρούν ότι έχουν χαμηλότερες σχολικές 

ικανότητες (Kavale & Forness, 1996; Zakopoulou, 2013). 

Αυτά τα προβλήματα στη συναισθηματική εξέλιξη των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, τους εξωθούν σε συχνότερη εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Αξίζει 
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εδώ να τονιστεί ότι τόσο το άγχος, όσο και η κατάθλιψη δεν φθάνουν στο σημείο 

σοβαρής ψυχικής διαταραχής (Stobie, 2002; Zakopoulou, 2013). 

Σε έρευνες που ανασκοπούνται από τον Pickar (1988) έχει διαπιστωθεί ότι οι έφηβοι 

με Μαθησιακές Δυσκολίες, σε σύγκριση με εφήβους χωρίς τις δυσκολίες αυτές, 

παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεπίγνωση για τη σχολική τους κατάσταση.  

Οι Salovey και Mayer (1990) αναφέρουν ότι οι άνθρωποι με Μαθησιακές Δυσκολίες 

συχνά έχουν προβλήματα που συνδέονται με τη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Βέβαια, 

αυτό εξαρτάται και από τον τύπο της Μαθησιακής Δυσκολίας που αντιμετωπίζουν. Για 

παράδειγμα, η δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία που δεν σχετίζεται με τη 

συναισθηματική ανάπτυξη του νέου ανθρώπου. Παρόλα αυτά, όμως, μεγάλος αριθμός 

παιδιών με δυσλεξία θα έχουν προβλήματα συναισθηματικής φύσης, όταν θα ξεκινήσουν 

το σχολείο και θα παρατηρήσουν ότι θα έχουν κάποια προβλήματα μαθησιακής φύσης, 

όπως διαφορές στον τρόπο μάθησης και στην ανάγνωση. Ο Samuel Orton, από τους 

βασικότερους θεωρητικούς και ερευνητές της δυσλεξίας, παρατήρησε το ότι αν και η 

δυσλεξία δεν σχετίζεται με συναισθηματικής φύσης αίτια, στην πορεία της εξέλιξής της 

θα επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση του νέου ανθρώπου (Orton, 1937). 

Πιο πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το ότι η δυσλεξία επηρεάζει τη 

συναισθηματική κατάσταση του νέου ανθρώπου και ως αποτέλεσμα αυτού είναι η 

μειωμένη συναισθηματική νοημοσύνη αυτών των μαθητών (Ryan, 2004). Οπότε, βάσει 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, διακρίνεται η σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική 

νοημοσύνη και τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι Willcutt και Gaffney- Browbn (2004) 

αναφέρουν ότι οι μαθητές που έχουν Μαθησιακές Δυσκολίες ενδεχομένως έχουν χαμηλά 

επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, πράγμα που τους δημιουργεί περαιτέρω 
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προβλήματα σε σχέση με τη συμπεριφορά τους στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και τη 

σχολική τους επίδοση.  

Μία ακόμα έρευνα εξέτασε 128 φοιτητές, 54 με μαθησιακές δυσκολίες και 74 χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον Κατάλογο Συναισθηματικού 

Πηλίκου (EQ-I, Bar-On, 1997) για να αξιολογήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των 

μαθητών. Η έρευνα βρήκε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν παρουσιάζουν 

σημαντική διαφορά στη συνολική νοημοσύνη σε σύγκριση με τους μαθητές χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διέφεραν 

σημαντικά στις αυτοαναφορές τους για τη διαχείριση του άγχους και την 

προσαρμοστικότητα. Αυτά τα σκορ, αν και χαμηλότερα από ότι των μαθητών χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες, ήταν στο μέσο όρο. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι ο λόγος που οι 

φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του 

πανεπιστημίου, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κατέχουν παρόμοια συναισθηματική 

νοημοσύνη με αυτήν των συμφοιτητών τους χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Reiff, Hatzes, 

Bramel & Gibbon, 2001). 

2.3.3. Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και Φύλο 

Οι διαφυλικές διαφορές σε σχέση με τη μάθηση μπορούν να προσεγγιστούν σε τρία 

επίπεδα. Πρώτον, στο σωματικό επίπεδο, δεύτερον, σε ψυχολογικό επίπεδο και τρίτον σε 

κοινωνιολογικό επίπεδο (Illeris, 2016). 

Όσον αφορά το πρώτο επίπεδο, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι διαφυλικές διαφορές 

στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου παίζουν σημαντικό ρόλο. Το αριστερό μισό του 

εγκεφάλου, που εκτελεί αρκετές γλωσσικές λειτουργίες, είναι πιο ανεπτυγμένο στις 

γυναίκες, ενώ το δεξί μισό, που εκτελεί αρκετές λογικές και χωρικές λειτουργίες, είναι 

πιο ανεπτυγμένο στους άνδρες. Επιπλέον, τα κορίτσια είναι καλύτερα στις γλωσσικές 
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λειτουργίες που αφορούν τη γλωσσική κατανόηση και την ενσυναίσθηση και όχι τις 

γραμματικές διαστάσεις της γλώσσας (Illeris, 2016).  

Στο ψυχολογικό επίπεδο, πάνω στον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο τα δύο φύλα 

βιώνουν διαφορετικούς τύπους μάθησης με διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να έχουμε 

σημαντικές επιφυλάξεις, όταν μιλάμε για «θηλυκές» και «αρσενικές» μορφές μάθησης. 

Στις ευρωαμερικανικές κουλτούρες, υπάρχουν φανερές τάσεις προς γενικές διαφορές στο 

φύλο σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μάθηση, αλλά αυτές οι 

σημαντικές διαφορές παρατηρούνται επίσης και στα δύο φύλα (Illeris, 2016). 

Στο επίπεδο της κοινωνίας, υπάρχουν ενδείξεις ότι προς το παρόν και σε κάποια 

μέρη, οι προσεγγίσεις στη μάθηση και την εκπαίδευση που απευθύνονται περισσότερο 

στις γυναίκες παρά στους άνδρες έχουν κυριαρχήσει τόσο πολύ, που τα αγόρια έχουν 

μεγαλύτερες δυσκολίες στο σχολείο και ότι τα κορίτσια βρίσκονται κοντά στο να 

πετύχουν ένα καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης από τα αγόρια (Illeris, 2016). 

Με βάση την κλινική εμπειρία και τις επιδημιολογικές έρευνες, το είδος και η 

συχνότητα των εξελικτικών διαταραχών εξαρτώνται τόσο από την ηλικία, όσο και από το 

φύλο των παιδιών. Συγκεκριμένα, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δείχνει ότι τα 

αγόρια εμφανίζουν συχνότερα αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες σε σχέση με 

τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας (Καρβούνης, 2007). Η διαφορά επίδοσης ανάμεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια εκφράζεται με αναλογία τέσσερα προς ένα (4:1). Πιο 

συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί πως το 60% ως το 80% των παιδιών που παρουσιάζουν 

μαθησιακές δυσκολίες είναι αγόρια (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010) και και ότι τα κορίτσια 

έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη από τα αγόρια (Parker, Taylor, 

Eastabrook, Schnell & Wood, 2008; Harrod & Scheer, 2005). Το ποσοστό αυτό έχει 
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επιβεβαιωθεί από πολλές έρευνες και συμφωνεί με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης 

DSM –IV, το οποίο προτείνει τη σχέση 3:1 ή 4:1 σε βάρος των αγοριών 

Δύο έρευνες που χρησιμοποίησαν στοιχεία από το U.S Office για τα Δημόσια 

Δικαιώματα, διαπίστωσαν μία αναλογία αγοριών- κοριτσιών 2 προς 1 όσον αφορά στην 

ειδική εκπαίδευση και ειδικότερα στα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Η πρώτη έρευνα το 2003, χρησιμοποιώντας στοιχεία των ετών 1980-1997 βρήκε ότι 

η αναλογία αγοριών-κοριτσιών ξεκίνησε στα 2,7 το 1976 και τελείωσε στα 2 το 1990. Οι 

συγγραφείς υπέθεσαν αρκετούς παράγοντες που θα μπορούσαν να συντελούν σε αυτήν 

την δυσαναλογία όσον αφορά στο φύλο όπως: βιολογικούς, περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικοπολιτισμικούς ή συμπεριφορικούς (Oswald, Best, Coutinho & Nagle, 2003).  

Μία άλλη έρευνα το 2005, χρησιμοποιώντας δεδομένα των ετών 2000-2001, βρήκε 

ότι γενικά τα αγόρια είναι ακόμα τα διπλάσια από τα κορίτσια που διαγιγνώσκονται με 

μαθησιακές δυσκολίες (Coutinho & Oswald, 2005).  

2.3.4. Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολική Επίδοση 

Μαθητές γυμνασίου με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλότερους βαθμούς και είναι 

πολύ πιθανότερο να αποτύχουν να προαχθούν στην επόμενη τάξη, σε σύγκριση με τους 

συμμαθητές τους που δεν παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες (Lackaye & Margalit, 

2006; Lackaye & Margalit, 2008; Chapman, 1988). Οι Lackaye και Margalit 

πραγματοποίησαν δύο έρευνες όσον αφορά στη σχολική επίδοση μαθητών Γυμνασίου με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως αυτή μετρήθηκε από τις καρτέλες με τη βαθμολογία τους.  

Η πρώτη έρευνα, που έγινε σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και χωρίς στην 

έβδομη τάξη, βρήκε ότι οι βαθμοί των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες ήταν 

σημαντικά χαμηλότεροι από αυτούς των συμμαθητών τους στα Μαθηματικά, στη 
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Γλώσσα, στα Αγγλικά και στην Ιστορία. Η έρευνα έλαβε υπόψη τους βαθμούς που πήραν 

οι μαθητές στο πρώτο τρίμηνο και τους χρησιμοποίησαν για να υπολογίσουν έναν μέσο 

όρο. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες ήταν 66,35, σε 

σύγκριση με τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες, που 

ήταν 73,42 (2006).  

Η δεύτερη έρευνα επανέλαβε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2006. Για το πρώτο 

τρίμηνο οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες πήραν σε σημαντικό βαθμό χαμηλότερους 

βαθμούς στα Μαθηματικά και στην Ιστορία (2008).  

Χαμηλότεροι βαθμοί μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν, επίσης, βρεθεί σε 

μακροχρόνια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για πάνω από δύο χρόνια σε μαθητές 

περίπου 11 ετών από τον Chapman (1988). Η έρευνα βρήκε ότι οι μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες είχαν σημαντικά χαμηλότερους βαθμούς από τους μαθητές χωρίς 

Μαθησιακές Δυσκολίες στο τέλος και της πρώτης και της δεύτερης χρονιάς. Επιπλέον, η 

έρευνα βρήκε ότι τα αγόρια με Μαθησιακές Δυσκολίες είχαν χαμηλότερους βαθμούς από 

τα κορίτσια (Chapman, 1988).  

2.4. Αιτιολόγηση της έρευνας 

Τα παιδιά και οι νέοι που έχουν υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πιο 

ευτυχισμένοι από αυτούς με χαμηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης και 

ανταπεξέρχονται καλύτερα στη μετάβασή τους από το Γυμνάσιο στο Λύκειο 

(Richardson, 2002). Αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται από τους συνομηλίκους τους ως 

λιγότερο επιθετικά, περισσότερο κοινωνικά και είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν 

στην κατανάλωση αλκοόλ και στο κάπνισμα (Trinidad, Unger, Chou & Anderson 

Johnson, 2005). Χαμηλή βαθμολογία στη συναισθηματική νοημοσύνη έχει συνδεθεί με 

υψηλότερη κατάθλιψη και επίπεδα μοναξιάς (Richardson, 2002).  
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Τα παιδιά και οι έφηβοι με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

μόνο στο γραπτό λόγο, αλλά επηρεάζεται και η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

τους και της οικογένειάς τους. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες βρίσκονται σε 

κίνδυνο ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο, καθώς βιώνουν μεγαλύτερο άγχος, μικρότερη 

υποστήριξη από τους συνομήλικους και ανεπαρκή προσαρμογή (Wenz-Gross & 

Siperstein, 1998). Συχνά αισθάνονται απογοήτευση, θυμό, μειωμένη γενική 

αυτοαντίληψη, χαμηλή σχολική αυτοαντίληψη, άγχος, έλλειψη επιμονής στο έργο που 

τους ανατίθεται και ματαίωση. Οι επαναλαμβανόμενες εμπειρίες αποτυχίας 

συσχετίζονται με χαμηλά ακαδημαϊκά κίνητρα, μειωμένο αίσθημα ικανοποίησης από το 

γνωστικό έργο, αρνητικές στάσεις προς την ανάγνωση, χαμηλά επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας και έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συνέχιση του έργου. 

Τα τελευταία χρόνια, με τις ποικίλες θεωρητικές απόψεις και τα διάφορα 

ψυχομετρικά εργαλεία, έχουν πολλαπλασιαστεί οι έρευνες που εξετάζουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη σε σχέση με παράγοντες ατομικούς (π.χ. φύλο, ηλικία, 

πολιτιστικό περιβάλλον) και με τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως γνωστικές 

ικανότητες, ικανοποίηση από τη ζωή, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 

προσαρμοστικότητα και ευτυχία (Bar-On, 2000; Ciarrochi et al., 2000; Furnham & 

Petrides, 2003). Ωστόσο, οι πιο πολλές έρευνες επικεντρώνονται στους ενήλικες, κυρίως 

εξαιτίας μεθοδολογικών δυσκολιών στις μετρήσεις, οπότε δεν υπάρχουν αρκετές γνώσεις 

γύρω από την ανάπτυξη και τη λειτουργία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην 

εφηβική ηλικία. 

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες νιώθουν καταβεβλημένοι από τις 

επαναλαμβανόμενες αποτυχίες και από το στίγμα της κατηγοριοποίησης. Αυτά τα 

συναισθήματα στέκονται εμπόδιο στην επιτυχία τους. Για να βοηθήσουν αυτούς τους 

μαθητές, κυρίως, να φθάσουν τις δυνατότητες τους, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
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συνεχίσουν να παίρνουν ρίσκα και να δοκιμάζουν νέες τεχνικές. Παίρνοντας ρίσκα, 

δοκιμάζοντας νέες τεχνικές και εξερευνώντας νέες τεχνολογίες, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να μετατρέψουν το ταλέντο ενός παιδιού μαζί με το πάθος που διακατέχει κάθε 

παιδί για μάθηση, σε δύναμη. Η αναγνώριση των δυνατοτήτων των μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, με τη βοήθεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, ίσως είναι ο 

«τρόπος» να ξεπεραστεί η αδυναμία (Bryant, 2007). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους 

μαθητές να κατανοήσουν τις δυνατότητες τους, αλλά και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν και χρειάζεται να βελτιώσουν. Αυτό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο 

για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και αργότερα στον εργασιακό χώρο, όπου 

θα μπορούν να κατανοήσουν τι χρειάζεται να βελτιώσουν για να γίνουν παραγωγικοί 

υπάλληλοι (Saenz, 2009). 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί, ακόμα να χρησιμοποιηθεί και από τους 

εκπαιδευτικούς για να εργαστούν αποτελεσματικά με τους μαθητές τους. Αν ο 

εκπαιδευτικός γνωρίζει ποιες είναι οι δυνατότητες του μαθητή με Μαθησιακές 

Δυσκολίες, τότε μπορεί να τον βοηθήσει να τις ενισχύσει. Αν ο εκπαιδευτικός κατανοεί 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες, τότε μπορεί να 

τον βοηθήσει να βελτιωθεί (Saenz, 2009). 
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Κεφάλαιο 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και οι βασικές 

αντιλήψεις για την οντολογία, την επιστημολογία και τη μεθοδολογία της συγκεκριμένης 

έρευνας. Αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των μεταβλητών και αναφέρονται τα 

ερευνητικά εργαλεία, όπου προσδιορίζεται ο σκοπός τους, η δόμησή τους, η εγκυρότητα 

κατασκευής τους με αναφορά στη θεωρία και ελέγχεται η αξιοπιστία με τη χρήση 

στατιστικών μεθόδων. Τέλος, αναφέρεται η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων, καθώς και η ανάλυσή τους. 

3.1. Συμμετέχοντες 

Συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη έρευνα είναι 918 αγόρια και κορίτσια των σχολικών 

τάξεων Α΄, Β ΄ και Γ ΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών. Από τις 13 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάρχουν, επελέγησαν 

τυχαία 3 (Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας). Από αυτές επελέγησαν 

σκόπιμα Διευθύνσεις της Αττικής (παρακάτω θα εξηγηθεί ο λόγος) και  τυχαία άλλες  

δύο Διευθύνσεις (Κορινθίας και Εύβοιας). Η επιλογή των σχολείων έγινε τυχαία από 

τους καταλόγους των σχολείων με Τμήματα Ένταξης που δόθηκαν στην ερευνήτρια από 

τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δείγμα των 918 ατόμων 

αποτελεί περίπου το 5,77 % του συνολικού πληθυσμού των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες σε Αττική, Κορινθία και Εύβοια. Έλαβαν μέρος μαθητές/τριες με 

διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης του 

σχολείου τους. Η έρευνα εφάρμοσε τη δειγματοληψία κατά δεσμίδες. Οι συμμετέχοντες 

πληρούν τις προϋποθέσεις για ειδική αγωγή και εκπαίδευση βάσει της διαγνωστικής 

αξιολόγησής τους από τα ΚΕΔΔΥ (ΚΕΣΥ) και τα πιστοποιημένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων. 
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Για την επιλογή του δείγματος ο πληθυσμός της έρευνας (Διευθύνσεις Αττικής, 

Κορινθίας και Εύβοιας) θεωρήθηκε ως στρώματα, με βάση την υπάρχουσα διοικητική 

διαίρεση σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατεβλήθη προσπάθεια τα 

στρώματα αυτά να αντιπροσωπευτούν, σε αρκετό βαθμό, στο δείγμα  ανάλογα με το 

μέγεθος του πληθυσμού των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην κάθε Διεύθυνση.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Διευθύνσεις Αριθμός Μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

που φοιτούν σε τμήματα 

ένταξης 

Συμμετείχαν στην Έρευνα 

Αττικής 1323 695 

Κορινθίας 185 95 

Εύβοιας  290 128 

Σύνολα 1798 918 

 

Η επιλογή του μεγαλύτερου τμήματος του πεδίου έρευνας έγινε από το νομό Αττικής,  

πρώτον διότι ο νομός Αττικής καλύπτει περίπου το 50% του ενεργού πληθυσμού της 

χώρας (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) -ποσοστό ασφαλές για την 

αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσής του- και δεύτερον, 

διότι ανθρωπολογικά -λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης-αντιπροσωπεύονται όλες οι 

περιφέρειες της χώρας (παραδόσεις, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κ.τ.λ.).[Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. 2014. Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011]. 

Ο Πίνακας 1 και το αντίστοιχο Σχήμα 1 παριστούν τις συχνότητες και τις σχετικές 

συχνότητες ως προς το φύλο των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως φαίνεται 

από τον Πίνακα 1, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 918 μαθητές/τριες, εκ των οποίων 

τα 609 είναι αγόρια και το ποσοστό επί τοις % είναι 66,3%, ενώ τα κορίτσια είναι 309 

και το αντίστοιχο ποσοστό 33,7%. 
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Πίνακας 1:Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς το φύλο 

Φύλο Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Αγόρι 609 66,3 66,3 

Κορίτσι 309 33,7 33,7 

Σύνολο 918 100,0 100,0 

 

 

 

Σχήμα 1: Ποσοστά των κατηγοριών του φύλου 

 

Οι Πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 και 7 και τα αντίστοιχα Σχήματα παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν ως προς την τάξη φοίτησης των μαθητών, το επάγγελμα 

του πατέρα και της μητέρας τους, το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας 

τους και τη διάγνωση τους. 
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Πίνακας 2: Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς την 

τάξη 

Τάξη Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Α΄ Γυμνασίου 288 31,4 31,6 

Β΄ Γυμνασίου 294 32,0 32,2 

Γ΄ Γυμνασίου 330 35,9 36,2 

Σύνολο 912 99,3 100,0 

Ελλείπουσες τιμές  6 ,7  

Σύνολο 918 100,0  

 

 

Σχήμα 2: Ποσοστά των κατηγοριών της τάξης 
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Πίνακας 3: Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς το 

επάγγελμα του πατέρα 

Επάγγελμα πατέρα Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Δημόσιος υπάλληλος 159 17,3 17,7 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 34,0 34,7 

Εργάτης 78 8,5 8,7 

Ελεύθερος επαγγελματίας 279 30,4 31,0 

Συνταξιούχος 30 3,3 3,3 

Άνεργος 42 4,6 4,7 

Σύνολο 900 98,0 100,0 

Ελλείπουσες τιμές  18 2,0  

Σύνολο 918 100,0  

 

 

 

Σχήμα 3: Ποσοστά των κατηγοριών του επαγγέλματος του πατέρα 
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Πίνακας 4: Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς το 

επάγγελμα της μητέρας 

Επάγγελμα μητέρας Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Δημόσιος υπάλληλος 171 18,6 19,1 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 36,3 37,2 

Εργάτης 36 3,9 4,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 120 13,1 13,4 

Άνεργος 66 7,2 7,4 

Οικιακά 168 18,3 18,8 

Σύνολο 894 97,4 100,0 

 

Ελλείπουσες τιμές 

Συνταξιούχος 12 1,3  

 24 3,9  

Σύνολο 918 100,0  

 

 

Σχήμα 4: Ποσοστά των κατηγοριών του επαγγέλματος της μητέρας 



129 
 

Πίνακας 5: Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Α/θμια εκπαίδευση 63 6,9 7,4 

Β/θμια εκπαίδευση 336 36,6 39,3 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 38,9 41,8 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 10,8 11,6 

Σύνολο 855 93,1 100,0 

Ελλείπουσες τιμές  63 6,9  

Σύνολο 918 100,0  

 

 

 

Σχήμα 5: Ποσοστά των κατηγοριών του επιπέδου εκπαίδευσης του πατέρα 
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Πίνακας 6: Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

Μορφωτικό επίπεδο μητέρας Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Α/θμια εκπαίδευση 78 8,5 9,0 

Β/θμια εκπαίδευση 297 32,4 34,1 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 405 44,1 46,6 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 90 9,8 10,3 

Σύνολο 870 94,8 100,0 

Ελλείπουσες τιμές  48 5,2  

Σύνολο 918 100,0  

 

 

 

Σχήμα 6: Ποσοστά των κατηγοριών του επιπέδου εκπαίδευσης της μητέρας 
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Πίνακας 7: Συχνότητα (Ν), Συχνότητα % (Ν %), Έγκυρη Συχνότητα (Ν %) ως προς τη 

διάγνωση 

Διάγνωση Ν Ν % Έγκυρη Ν % 

 

Δυσλεξία 606 66,0 66,7 

Λοιπές διαταραχές λόγου και 

ομιλίας 

159 17,3 17,5 

ΔΕΠΥ 144 15,7 15,8 

Σύνολο 909 99,0 100,0 

Ελλείπουσες τιμές 

 9 1,0  

    

Σύνολο 918 100,0  

 

 

Σχήμα 7: Ποσοστά των κατηγοριών της διάγνωσης 
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Με βάση τους παραπάνω πίνακες και τα αντίστοιχα σχήματα το προφίλ των ατόμων του 

δείγματος διαμορφώνεται ως εξής: Τα αγόρια είναι σχεδόν διπλάσια από τα κορίτσια. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών φοιτά στη Γ΄ Γυμνασίου. Το κυρίαρχο επάγγελμα 

αμφότερων των γονέων, και κατεξοχήν των μητέρων, είναι αυτό του ιδιωτικού 

υπαλλήλου και το κυρίαρχο μορφωτικό επίπεδο είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τέλος, 

η κυρίαρχη διαγνωσμένη μαθησιακή δυσκολία είναι η δυσλεξία.  

3.2. Επιλογή μεθόδου της έρευνας 

Σε αυτήν την έρευνα διερευνούμε τις αντιλήψεις των μαθητών για τη συναισθηματική 

νοημοσύνη και τις δυνατότητες και δυσκολίες στη διαδικασία της μάθησης τους. Οι 

αντιλήψεις των μαθητών είναι ένα κοινωνικογνωστικό οικοδόμημα που λειτουργεί ως 

ερμηνευτικό σύστημα της συμπεριφοράς τους, ως σύστημα μαθησιακής ταυτότητας και 

ως σύστημα προκωδικοποίησης της συμπεριφοράς τους, μας λένε «τι θα κάνουν πριν το 

κάνουν». 

Στη γνωστική ψυχολογία ο όρος «αντιλήψεις» χρησιμοποιείται για να μας δείξει πώς 

οι πληροφορίες για τον κόσμο αντιπροσωπεύονται νοητικά στο γνωστικό μας σύστημα 

μέσω πραξιακών, εικονιστικών και συμβολικών κωδικοποιήσεων (Bruner, 1957) με τη 

μορφή σχημάτων, τα οποία οργανώνονται ιεραρχικά και κατευθύνουν τις πράξεις μας. Οι 

αντιλήψεις έχουν τη μορφή αναπαραστάσεων με τη μορφή σχήματος. 

Τα σχήματα, ως μορφές αντιλήψεων, λειτουργούν ως ενεργητικές δομές 

επεξεργασίας πληροφοριών και ως αναλυτές αποκρυπτογράφησης των συστατικών των 

περιστάσεων. Διαμορφώνουν πλαίσια στερεοτύπων ακολουθιών ενεργειών , με τη μορφή 

σεναρίων σε σχέση με ρόλους (Schank & Abelson, 1977). Ακόμη, παράγουν κατασκευές 

με νόημα, που επιτρέπουν το σχηματισμό προσωπικών θεωριών, οι οποίες καθοδηγούν 

τις πράξεις μας (Alba & Hasher, 1983). 
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Οι θέσεις αυτές της γνωστικής ψυχολογίας δε λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές 

συνθήκες, οι οποίες όχι μόνο απλά διευκολύνουν τη διαδικασία της απόκτησης των 

αντιλήψεων, αλλά επεμβαίνουν αιτιακά στη συγκρότησή τους (Moscovisi, 1961; Doise 

& Mugny, 1984). 

Οι αντιλήψεις είναι απαραίτητες στην καθημερινή διδακτική πράξη. Μέσα από αυτές 

οι μαθητές «διαβάζουν», αποκωδικοποιούν το διδακτικό γίγνεσθαι και ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά τους. 

Το σύστημα των αντιλήψεων διαθέτει συνοχή και ισορροπία. Συνοψίζει και 

κατηγοριοποιεί πολύπλοκες διδακτικές καταστάσεις. Ρυθμίζει την πληροφορία και 

αυτορρυθμίζεται από αυτή. Ενσωματώνει εμφανείς αντιθέσεις, μετασχηματίζεται και 

εξελίσσεται.   

Η οργάνωση των αντιλήψεων των μαθητών περιέχει ένα «σκληρό πυρήνα» με 

σκέψεις και μια «προστατευτική ζώνη» με πρακτικές για το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Γύρω από τον σκληρό πυρήνα οργανώνεται η προστατευτική ζώνη. Βρίσκεται σε 

απευθείας σχέση μαζί της, δηλαδή η συμμετρία της, η δυναμικότητά της, η λειτουργία 

της είναι καθορισμένες από τον κεντρικό πυρήνα (Abric, 1994). Ο σκληρός πυρήνας 

είναι σταθερός και συνεκτικός, δύσκολα αλλάζει, ενώ η προστατευτική ζώνη είναι 

ευέλικτη, προσαρμόζεται, διαφοροποιείται και μετατρέπεται (Abric, 1994; Σαλβαράς, 

2013).  

Οι αντιλήψεις των μαθητών λειτουργούν διπλά και ως αντικειμενική ματιά και 

παραπέμπουν στη μέτρηση και ως υποκειμενική ματιά και παραπέμπουν στην ερμηνεία. 

Εμείς, στην έρευνά μας, περιοριζόμαστε στην πρώτη λειτουργία των αντιλήψεων 

«της αντικειμενικής ματιάς», θα μετρήσουμε και για αυτό επιλέγουμε ως μέθοδο έρευνας 

την αναλυτική ή εμπειρική, που βασίζεται στον κριτικό ορθολογισμό και προχωρεί 
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υποθετικοπαραγωγικά (Mertens, 2009; Σαλβαράς, 2013). Με βάση τη θεωρία 

διατυπώνουμε προτάσεις με τη μορφή ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, με 

σκοπό να τις επαληθεύσουμε ή να τις διαψεύσουμε. Χρησιμοποιούμε στην έρευνα μας το 

τριπολικό-γνωσιακό σχήμα (mediating process paradigm) (Σαλβαράς, 2013): 

εισροή-μαθησιακή συμπεριφορά-προϊόν 

εισροή μαθησιακή συμπεριφορά προϊόν 

Συναισθηματική Νοημοσύνη Δυνατότητες και δυσκολίες μάθησης Επίδοση 

 

Ως εισροή εκλαμβάνουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών, ως 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους, όπως αυτή εκδηλώνεται στους 

συναισθηματικούς στόχους-ικανότητες: φιλοπονία, αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, 

συρρύθμιση συμπεριφοράς και ενσυναίσθηση. 

Ως μαθησιακή συμπεριφορά εκλαμβάνουμε τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που 

επιδεικνύουν οι μαθητές στη μάθησή τους, όπως αυτές εκδηλώνονται στους 

συναισθηματικούς στόχους-δεξιότητες: παρακίνηση, μεταγνώση, αυτοέλεγχο, 

συνεργασία, στήσιμο σκαλωσιάς και στους συναισθηματικούς στόχους-επίδοση: 

αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη 

και διαχείριση συναισθημάτων. 

Ως προϊόν εκλαμβάνουμε την επίδοση των μαθητών, όπως αυτή εκδηλώνεται στους 

συναισθηματικούς στόχους-επίδοση: αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση 

συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη και διαχείριση 

συναισθημάτων.  
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Στην έρευνα μας αξιοποιούμε τις προδιαγραφές του μεταθετικιστικού παραδείγματος 

έρευνας, εστιαζόμαστε στην αντικειμενική ματιά των αντιλήψεων, με τη χρήση 

ερωτηματολογίου μέτρησης αντιλήψεων σε κλίμακα. Σκοπός μας είναι να εξηγήσουμε 

και να γενικεύσουμε. Στηριζόμαστε στην αναλυτική ή εμπειρική μέθοδο έρευνας και στο 

τριπολικό-γνωσιακό σχήμα. 

Τη χρήση του τριπολικού - γνωσιακού σχήματος έρευνας συνιστά το 

μεταθετικιστικό παράδειγμα, προκειμένου να οργανώσουμε μια αιτιακή-συγκριτική 

έρευνα και έρευνα συσχετίσεων (Mertens, 2009). 

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θεωρούνται καταλληλότερες για την επίτευξη 

των στόχων της έρευνας αυτής είναι η αιτιακή-συγκριτική, η προσέγγιση συσχέτισης και 

η προσέγγιση επισκόπηση μικρής κλίμακας. Είναι εκτεταμένη η χρήση των δύο πρώτων 

ειδών έρευνας στην εκπαίδευση κυρίως λόγω της συχνότητας των συγκρίσεων ατόμων 

με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η σχολική τάξη και η επίδοση. 

Η αιτιακή-συγκριτική έρευνα επικεντρώνεται στη σύγκριση ομάδων, όπως η σύγκριση 

μαθητών και μαθητριών και η έρευνα συσχετίσεων εστιάζει στην εκτίμηση των 

διαστάσεων της σχέσης μεταξύ ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η σχέση 

μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και μαθησιακών δυσκολιών (Mertens, 2009; 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

Η επισκόπηση από την άλλη αποτελεί μία μέθοδο η οποία συμβάλλει στη συλλογή 

δεδομένων μέσα στο πλαίσιο της αιτιακής-συγκριτικής έρευνας. Αφορά στη 

συγκέντρωση πληροφοριών από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και έχει ως σκοπό να καταγράψει τις τάσεις και τις αντιλήψεις του 

δείγματος και να εντοπίσει στοιχεία, με βάση τα οποία μπορούν να συγκριθούν οι 

υπάρχουσες συνθήκες και να προσδιορισθούν οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε 
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συγκεκριμένα γεγονότα. Η επισκόπηση βασίζεται σε αυτά που τα ίδια τα άτομα 

αναφέρουν σχετικά με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές τους. (Cohen & Manion, 

1994; Javeau, 1996; Mertens, 2009; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

3.3. Τα ερευνητικά εργαλεία 

Για τις ανάγκες της έρευνας και για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν από την 

ερευνήτρια δύο ερωτηματολόγια, ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων και ένα 

ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών. 

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων(συναισθηματικής νοημοσύνης) 

Για να αξιολογηθεί η συναισθηματική νοημοσύνη των εφήβων που συμμετέχουν, 

θεωρήθηκε απαραίτητος ο καταρτισμός ενός ερωτηματολογίου διερεύνησης - ελέγχου 

αντιλήψεων με τη μορφή αυτοαναφορών που στηρίχθηκε στη σύντομη εκδοχή του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό 

της προσωπικότητας «Trait Emotional Intelligence Questionnaire»-Short Form (TEIQue-

SF) (Petrides & Furnham, 2003). Μερικές από τις ερωτήσεις-προτάσεις του 

ερωτηματολογίου αυτού περιέχουν κάποιους από τους συναισθηματικούς στόχους-

ικανότητες, οπότε και υιοθετήθηκαν από την ερευνήτρια, ενώ προστέθηκαν και πολλές 

άλλες, ώστε η τελική μορφή του ερωτηματολογίου να καλύπτει όσο καλύτερα γίνεται 

όλες τις ανάγκες του συγκεκριμένου προβλήματος και να περιέχει όλους τους 

συναισθηματικούς στόχους-ικανότητες. Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου 

περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες: Στην Ενότητα Α περιλαμβάνονται ερωτήσεις που 

αποσκοπούν να δώσουν πληροφορίες για τον κάθε συμμετέχοντα. Δηλαδή, αυτές οι 

ερωτήσεις επιδιώκουν τη συλλογή στοιχείων σχετικών με κάθε συμμετέχοντα καθώς και 

δημογραφικών στοιχείων. Δημογραφικά στοιχεία λήφθηκαν από ερωτήσεις για το φύλο, 
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την ηλικία, την τάξη, την οικονομική κατάσταση των γονέων των μαθητών/τριών και το 

μορφωτικό τους επίπεδο. 

Η Ενότητα Β περιέχει 25 ερωτήσεις – προτάσεις που ομαδοποιήθηκαν σε 5 υπο-

κλίμακες, οι οποίες μετρούν: α) τη φιλοπονία, β) την αυτοεπίγνωση, γ) την 

αυτορρύθμιση, δ) τη συρρύθμιση και ε) την ενσυναίσθηση. Τη φιλοπονία μετρούν οι 

προτάσεις 1, 6, 11, 16 και 21, την αυτοεπίγνωση οι προτάσεις 2, 7, 12, 17, και 22, την 

αυτορρύθμιση οι προτάσεις 3, 8, 13, 18, τη συρρύθμιση οι προτάσεις 4, 9, 14, 19 και 24 

και την ενσυναίσθηση οι προτάσεις 5, 10, 15, 20, και 25.  

Οι 25 ερωτήσεις – προτάσεις είναι κλειστού τύπου και είναι διατυπωμένες με απλό 

και κατανοητό τρόπο για την ευκολότερη επεξεργασία των δεδομένων. Κάθε 

συναισθηματικός στόχος – ικανότητα θα αξιολογηθεί με πέντε (5) προτάσεις. 

Χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα προκαθορισμένων εναλλακτικών διαβαθμίσεων, 

τύπου Likert (Παρασκευόπουλος, 1993; Javeau, 1996, Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2014; Mertens, 2009), όπου ο/η μαθητής/τρια καλείται να απαντήσει 

στο ερωτηματολόγιο κυκλώνοντας τον αριθμό που δηλώνει πόσο πολύ συμφωνεί ή 

διαφωνεί με την κάθε πρόταση (1= διαφωνώ, 2= μάλλον διαφωνώ, 3= ούτε 

διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, 4= μάλλον συμφωνώ, 5= συμφωνώ). Προκειμένου, με βάση 

την ως άνω πεντάβαθμη κλίμακα, η μεγαλύτερη τιμή μιας μεταβλητής να δηλώνει και 

μεγαλύτερο επίπεδο συμφωνίας, αντιστράφηκαν οι ερωτήσεις που είναι διατυπωμένες 

αρνητικά.  

Η εγκυρότητα κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με βάση τη θεωρητική 

βάση του ερευνητικού προβλήματος, όπως αυτή αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας.  
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Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με πιλοτική εφαρμογή του με τη 

χρήση επαναληπτικών μεθόδων και τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Η αξιοπιστία 

εναλλακτικών τύπων ή αξιοπιστία της εναλλακτικής φόρμας (alternate form reliability ή 

parallel forms reliability) παρέχει τη δυνατότητα να αποφευχθεί η επίδραση πράξης, η 

οποία χαρακτηρίζει κάποιες φορές τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, δηλαδή όταν οι 

ερωτώμενοι δίνουν τις ίδιες απαντήσεις, επειδή θυμούνται αυτές που είχαν δώσει σε 

προηγούμενη μέτρηση. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό έγινε αλλαγή της σειράς 

επιλογής των απαντήσεων σε κάθε πρόταση του εργαλείου μέτρησης ή διατυπώθηκαν οι 

προτάσεις διαφορετικά, σε μια λειτουργικά ισοδύναμη μορφή, χωρίς να αλλάξει το 

χαρακτηριστικό που μετράται. 

Ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη μαθησιακή συμπεριφορά 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες και οι δυσκολίες στη μαθησιακή 

συμπεριφορά των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Δυνατοτήτων και 

Δυσκολιών- The Strengths and Difficulties Questionnaire» (SDQ) (Goodman, 1999; 

Bibou-Nakou, Stogiannidou, Kioseoglou & Papageorgiou, 2002). Το ερωτηματολόγιο 

αυτό προσαρμόστηκε από την ερευνήτρια (μερικές από τις ερωτήσεις-προτάσεις αυτού 

του ερωτηματολογίου περιέχουν κάποιους από τους συναισθηματικούς στόχους-

δεξιότητες και τους συναισθηματικούς στόχους-επίδοση, οπότε και υιοθετήθηκαν από 

την ερευνήτρια, ενώ προστέθηκαν και πολλές άλλες), ώστε η τελική μορφή του 

ερωτηματολογίου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας έρευνας και να 

καλύπτει τους συναισθηματικούς στόχους-δεξιότητες: παρακίνηση, μεταγνώση, 

αυτοέλεγχο, συνεργασία και στήσιμο σκαλωσιάς και τους συναισθηματικούς στόχους-

επίδοση: αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη 

σκέψη και διαχείριση συναισθημάτων.  
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Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου περιέχει 65 ερωτήσεις-προτάσεις. Η Ενότητα 

Γ περιέχει 45 ερωτήσεις-προτάσεις, οι οποίες μελετούν γνωρίσματα της συμπεριφοράς 

των μαθητών, είτε θετικά είτε αρνητικά, τα οποία χωρίζονται ως εξής α) παρακίνηση, β) 

μεταγνώση, γ) αυτοέλεγχος, δ) συνεργασία, ε) στήσιμο σκαλωσιάς, στ) αναγνώριση 

συναισθημάτων, ζ) κατανόηση συναισθημάτων, η) ενσωμάτωση συναισθημάτων στη 

σκέψη και θ) διαχείριση συναισθημάτων. Την υποκατηγορία παρακίνηση μετρούν οι 

προτάσεις 1,6, 11, 16 και 21. Τη μεταγνώση μετρούν οι προτάσεις 2,7,12,17 και 22. Τον 

αυτοέλεγχο οι προτάσεις 3, 8, 13, 18 και 23. Τη συνεργασία οι προτάσεις 4, 9, 14, 19, 24, 

το στήσιμο σκαλωσιάς οι προτάσεις 5, 10, 15, 20 και 25, την αναγνώριση 

συναισθημάτων (οι προτάσεις 26, 28, 31, 36 και 41), την κατανόηση συναισθημάτων (οι 

προτάσεις 27, 32, 35, 37 και 42), την ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη (οι 

προτάσεις 29, 33, 38, 40 και 44) και τη διαχείριση συναισθημάτων (οι προτάσεις 30, 34, 

39, 43 και 45). 

Οι 65 ερωτήσεις-προτάσεις είναι κλειστού τύπου και είναι διατυπωμένες με απλό και 

κατανοητό τρόπο για την ευκολότερη επεξεργασία των δεδομένων. Κάθε 

συναισθηματικός στόχος – δεξιότητα και κάθε συναισθηματικός στόχος – επίδοση 

αξιολογήθηκε με πέντε (5) προτάσεις. Οι απαντήσεις των μαθητών αξιολογήθηκαν με τη 

βοήθεια πεντάβαθμης κλίμακας προκαθορισμένων εναλλακτικών διαβαθμίσεων, τύπου 

Likert (Παρασκευόπουλος, 1993; Javeau, 1996, Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2014; Mertens, 2009). Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο 

κυκλώνοντας τον αριθμό που δηλώνει πόσο πολύ συμφωνούν ή διαφωνούν με την κάθε 

πρόταση (1= διαφωνώ, 2= μάλλον διαφωνώ, 3= ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ, 4= 

μάλλον συμφωνώ, 5= συμφωνώ). Προκειμένου, με βάση την ως άνω πεντάβαθμη 

κλίμακα, η μεγαλύτερη τιμή μιας μεταβλητής να δηλώνει και μεγαλύτερο επίπεδο 

συμφωνίας, αντιστράφηκαν οι ερωτήσεις που είναι διατυπωμένες αρνητικά. 
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Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με βάση τους στόχους-δεξιότητες 

που αποτελούν στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως αυτή αναπτύχθηκε στο 

κεφάλαιο ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Η ερευνήτρια μετά από ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας προσάρμοσε το ερωτηματολόγιο «Δυνατοτήτων και Δυσκολιών- The 

Strengths and Difficulties Questionnaire» (SDQ) ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

της έρευνας.  

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με πιλοτική εφαρμογή του, με τη 

χρήση επαναληπτικών μεθόδων και τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Η αξιοπιστία 

εναλλακτικών τύπων ή αξιοπιστία της εναλλακτικής φόρμας (alternate form reliability ή 

parallel forms reliability) παρέχει τη δυνατότητα να αποφευχθεί η επίδραση πράξης, η 

οποία χαρακτηρίζει κάποιες φορές τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, δηλαδή όταν οι 

ερωτώμενοι δίνουν τις ίδιες απαντήσεις, επειδή θυμούνται αυτές που είχαν δώσει σε 

προηγούμενη μέτρηση. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό έγινε αλλαγή της σειράς 

επιλογής των απαντήσεων σε κάθε πρόταση του εργαλείου μέτρησης ή διατυπώθηκαν οι 

προτάσεις διαφορετικά, σε μια λειτουργικά ισοδύναμη μορφή, χωρίς να αλλάξει το 

χαρακτηριστικό που μετράται. 

Διεξάχθηκε πιλοτική μελέτη (pilot study) με στόχο την επισήμανση των ερωτήσεων  

που δεν γίνονται κατανοητές από τους μαθητές, καθώς  και του χρόνου που απαιτείται για 

τη συμπλήρωσή τους.   

Η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 

2019. Συμμετείχαν 50 μαθητές και η κατανομή του δείγματος ήταν η εξής: Από Αττική 

39 άτομα, από Κορινθία 4 άτομα και από Εύβοια 7 άτομα. 
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Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε συζήτηση μεταξύ της 

ερευνήτριας και των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, με στόχο την 

αναφορά τυχόν δυσκολιών στην κατανόηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Σε γενικές γραμμές  άρεσε το ερωτηματολόγιο και χρειάσθηκε περίπου 35 λεπτά για 

συμπληρωθεί. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συζήτησης προκειμένου να επιτευχτεί καλύτερη 

κατανόηση αναδιατυπώθηκαν οι εξής ερωτήσεις:  

Α. Στο Ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων (συναισθηματικής νοημοσύνης) 

αναδιατυπώθηκαν οι ερωτήσεις 5, 10, 22. 

Β. Στο Ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη μαθησιακή 

συμπεριφορά αναδιατυπώθηκαν οι ερωτήσεις 5, 7, 10 , 15, 22, 29. 

Έλεγχος αξιοπιστίας 

Πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική εκτίμηση της αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων 

με τη μέθοδο των εναλλακτικών τύπων ή αξιοπιστία της εναλλακτικής φόρμας (alternate 

form reliability or parallel forms reliability), η οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο 

ερωτήσεων που δίνεται 2 φορές σε 2 ισοδύναμες μορφές στο ίδιο δείγμα σε 2 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα, π.χ. εντός μιας εβδομάδας και υπολογίζεται η εκτίμηση 

της αξιοπιστίας από τα δύο σύνολα. 

Οι ερωτήσεις που αφορούν το Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης  

δόθηκαν προς απάντηση σε 2 ισοδύναμες μορφές στο δείγμα των συμμετεχόντων στο 

διάστημα μιας εβδομάδας και υπολογίσθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) 

μεταξύ των τιμών των 2 χορηγήσεων. Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r) 

μεταξύ των 2 χορηγήσεων βρέθηκε 0,46, επομένως υπήρξε μέτρια συσχέτιση, αλλά 

στατιστικά σημαντική (p<0,05). 
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Ομοίως οι ερωτήσεις που αφορούν το Ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις 

δυσκολίες μάθησης δόθηκαν προς απάντηση σε 2 ισοδύναμες μορφές στο δείγμα των 

συμμετεχόντων στο διάστημα μιας εβδομάδας και υπολογίσθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ των τιμών των 2 χορηγήσεων. Η τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ των 2 χορηγήσεων βρέθηκε 0,48, επομένως υπήρξε μέτρια 

συσχέτιση, αλλά στατιστικά σημαντική (p<0,05). 

Η αναδιατύπωση ορισμένων από τις ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου καθώς και η 

αύξηση των ατόμων του δείγματος δημιούργησε την εύλογη προσδοκία ότι θα συμβάλει 

στην αύξηση του δείκτη αξιοπιστίας και των δύο ερωτηματολογίων, πράγμα που όντως 

συνέβη όπως φαίνεται από τον υπολογισμό του δείκτη αξιοπιστίας στο τελικό δείγμα της 

έρευνας. 

Έλεγχος εγκυρότητας 

Πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

(Exploratory Factor Analysis) με τη μέθοδο των  κύριων συνιστωσών (principal 

components method). Παρότι το δείγμα των 50 ατόμων είναι μικρό για την εφαρμογή της 

διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης,  είναι δυνατό να δώσει μια πρώτη εικόνα για τα 

ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς που αφορούν τους παράγοντες που συγκροτούν το 

κάθε ένα από τα δύο εργαλεία, καθώς για τον αριθμό των παραγόντων με ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη από τη μονάδα. 

Το εργαλείο που μετρά τη συναισθηματική νοημοσύνη βρέθηκε να συγκροτείται από 

3  παράγοντες  που ερμηνεύουν το 20,23 % της συνολικής διασποράς  (% of Variance), 

ποσοστό που θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό για μια πρώτη προσέγγιση. 

Το εργαλείο που μετρά τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη μαθησιακή 

συμπεριφορά βρέθηκε να συγκροτείται από 5  παράγοντες που ερμηνεύουν το 24,35 % 
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της συνολικής διασποράς, (% of Variance), ποσοστό που επίσης θεωρείται αρκετά 

ικανοποιητικό για μια πρώτη προσέγγιση. 

Η αναδιατύπωση ορισμένων από τις ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου  καθώς και η 

αύξηση των ατόμων του δείγματος δημιούργησε την εύλογη προσδοκία ότι θα συμβάλει 

στην αύξηση του ποσοστού της διασποράς  που ερμηνεύεται από τους παράγοντες και 

των δύο ερωτηματολογίων,  καθώς και στην αύξηση του αριθμού των παραγόντων που 

συγκροτούν το καθένα από τα εργαλεία, πράγμα που όντως συνέβη, όπως φαίνεται από 

την εφαρμογή της  διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης στο τελικό δείγμα της έρευνας. 

3.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων της έρευνας  

Τα δεδομένα που αποσκοπούσε να συγκεντρώσει η έρευνα αυτή είναι: οι αντιλήψεις των 

μαθητών για τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και τις δυνατότητες και τις δυσκολίες 

της μάθησής τους. Ακόμη, συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν το φύλο των μαθητών, τη 

σχολική τάξη καθώς και την οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων τους. 

Η τεχνική συλλογής των δεδομένων της έρευνας που επιλέχθηκε είναι το 

ερωτηματολόγιο, γιατί αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ερευνητικό εργαλείο, το 

οποίο παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης υψηλού όγκου δεδομένων σε σχετικά 

μικρό χρονικό διάστημα (Παρασκευόπουλος, 1993; Mertens, 2009; Creswell, 2011) και 

είναι ικανό να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις απόψεις και τα χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων. Με τη μέθοδο αυτή τα δεδομένα συλλέγονται συστηματικά σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αποσκοπώντας στην περιγραφή της φύσης των 

υπαρχουσών συνθηκών ή στον εντοπισμό σταθερών βάσει των οποίων μπορούν να 

συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες (Cohen, Manion & Morisson, 2008; Βάμβουκα, 

2002; Φίλιας, 2004). Η ερευνητική προσέγγιση έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα (Bird, 
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Hannersley, Gomm & Woods, 1999). 

Πρώτα από όλα, η ερευνήτρια επικοινώνησε η ίδια τηλεφωνικά με τους Δ/ντες των 

σχολείων που περιλαμβάνονται στο δείγμα, για τη σχετική ενημέρωση τους και αμέσως 

μετά πραγματοποίησε προσωπική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής 

αγωγής παρουσία του Δ/ντη. Στόχος αυτών των συναντήσεων ήταν να ενημερωθούν οι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων σχετικά με το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. 

Την ώρα του μαθήματος στο τμήμα ένταξης, ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

διένειμε σε όλους τους μαθητές/τριες ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με το σκοπό και 

τη διαδικασία της έρευνας, προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς τους, οι οποίοι εντός 

πέντε ημερών κλήθηκαν να δώσουν τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη τους για τη συμμετοχή 

των παιδιών τους στην διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με τον Δ/ντη και τον/τους εκπαιδευτικό/ους ειδικής αγωγής για να οριστεί η 

ημερομηνία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους μαθητές/τριες. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε ανά ομάδα μαθητών στο τμήμα ένταξης, 

δηλαδή τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ερευνήτρια παρουσία του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στο τμήμα ένταξης την διδακτική ώρα που κάθε ομάδα 

προβλεπόταν από το πρόγραμμα του σχολείου να παρακολουθήσει. Υπήρξε βοήθεια από 

την ερευνήτρια ή από τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, όταν και από όποιον μαθητή 

ζητήθηκαν διευκρινίσεις. Ο/Η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής συμπλήρωνε μία σελίδα που 

περιλάμβανε κωδικοποιημένη τη γνωμάτευση κάθε μαθητή και μόνο αυτή (παράδειγμα 

στο παράρτημα), η οποία και επισυναπτόταν στο πίσω μέρος του ερωτηματολογίου του 

κάθε μαθητή, αφού αυτό συμπληρωνόταν από τον μαθητή. Η ερευνήτρια είχε 

συνεννοηθεί από πριν με τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, έτσι ώστε να έχει 

μαζί του μία λίστα με τα ονόματα των παιδιών και τη διάγνωση που αναφέρει η 
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αντίστοιχη γνωμάτευση, για να μπορεί να συμπληρώσει τη σελίδα και να μην είναι 

υποχρεωμένος να έχει μαζί του όλο το φάκελο των διαγνώσεων. 

Για λόγους δεοντολογίας η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε 

από όλους τους μαθητές που φοιτούν στο τμήμα ένταξης και κατόπιν η ερευνήτρια 

χρησιμοποίησε στην έρευνά της μόνο τα ερωτηματολόγια των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες (δηλαδή τα ερωτηματολόγια με συμπληρωμένη κωδικοποίηση Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 

και Δ5) και τα υπόλοιπα (δηλαδή τα ερωτηματολόγια με συμπληρωμένη κωδικοποίηση 

Δ6 και Δ7) καταστράφηκαν. Ο χρόνος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν 

λιγότερος από μία διδακτική ώρα ανά ομάδα. Η διεξαγωγή της έρευνας  

πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2019 και η 

επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2019.   

3.4.1. Ζητήματα δεοντολογίας της έρευνας 

Προκειμένου να διενεργηθεί η έρευνα ζητήθηκε εγγράφως η άδεια από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Για τη 

διασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των Διευθυντών των σχολείων και των συναδέλφων 

εκπαιδευτικών, στάλθηκαν ενημερωτικές επιστολές, στις οποίες αναφέρονταν οι σκοποί 

και οι στόχοι της έρευνας και επισυνάπτονταν τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν 

στους μαθητές. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας κοινοποιήθηκαν στους 

συμμετέχοντες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν εφόσον το επιθυμούν. 

Διανεμήθηκε, επίσης, ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς των μαθητών 

προκειμένου να δώσουν την έγγραφη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους 

στην έρευνα. Στην επιστολή αυτή επισημαίνεται ότι τα ερωτηματολόγια θα είναι 

ανώνυμα, οι πληροφορίες που θα ληφθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο 

για τους σκοπούς της έρευνας και τα αποτελέσματα θα είναι συγκεντρωτικά και όχι ανά 

σχολείο. Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν και στον/στους εκπαιδευτικό/ους ειδικής 
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αγωγής, οι οποίοι κλήθηκαν να παροτρύνουν τους μαθητές τους να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια με υπευθυνότητα. 

Γενικότερα, πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την 

εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής συνεργασίας που οδήγησε στη μεγαλύτερη δυνατή 

αξιοπιστία της έρευνας και στη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και της 

προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τον προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους και 

για το ότι μπορούσαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διεξαγωγής της έρευνας. Υπήρξε δέσμευση ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι 

στη διάθεσή τους οποτεδήποτε το επιθυμήσουν.  

Για τους παραπάνω λόγους, σε κάθε Γυμνάσιο δόθηκε έντυπο αίτησης άδειας 

χορήγησης ερωτηματολογίου. Στους συμμετέχοντες δόθηκε έντυπο ενημέρωσης και 

έντυπο συναίνεσης για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, όπου διευκρινίζονταν οι σκοποί 

της έρευνας, η διαδικασία στην οποία πρόκειται να εμπλακούν, οι λόγοι για τους οποίους 

είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους, ο προαιρετικός χαρακτήρας της συμμετοχής τους 

και η δυνατότητά τους να αποχωρήσουν σε οποιαδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας.  

3.5. Ανάλυση δεδομένων  

Η εγκυρότητα της δόμησης των ερωτηματολογίων (φορτίσεις παραγόντων) και η 

αξιοπιστία τους (έλεγχος εσωτερικής συνοχής) ελέγχθηκε με επιβεβαιωτική ανάλυση 

παραγόντων. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ομαδοποιημένα με πίνακες και σχήματα 

με βάση το μέσο όρο, ελέγχθηκαν οι διαφορές τους (ανάλυση διαφορών), με βάση το 

φύλο, την τάξη, την οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους 

και συσχετίσθηκαν τα ευρήματα και εξήχθησαν μοντέλα σχέσεων (συμβολή στη 
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διακύμανση των ευρημάτων). Η στατιστική ανάλυση ήταν προκεχωρημένη, όπως απαιτεί 

το είδος της έρευνας (έρευνα συσχετίσεων). 
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Κεφάλαιο 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό προηγείται μια σύντομη αναφορά στο αναλυτικό σχέδιο της έρευνας 

(σκοπός και αναγκαιότητα, θεωρητική πλαισίωση, ευρήματα προηγούμενων ερευνών, 

ερευνητικά ερωτήματα), ακολουθεί η στατιστική ανάλυση και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τον έλεγχο της 

βασικής υπόθεσης της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων και των δημογραφικών στοιχείων 

των μαθητών/τριών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα με τη χρήση 

πινάκων και διαγραμμάτων. 

4.1. Αναλυτικό σχέδιο έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει τη σχέση, που παρουσιάζουν οι αντιλήψεις 

των μαθητών Γυμνασίου με διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες, ανάμεσα στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη, ως στοιχείο της προσωπικότητας των μαθητών και στην 

έκφραση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης τους, ως στοιχείο μαθησιακής 

συμπεριφοράς, με βάση το φύλο των μαθητών, την κοινωνικοοικονομική τους 

προέλευση και τον «τύπο» των μαθησιακών δυσκολιών τους (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας). 

Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη, ως στοιχείο της 

προσωπικότητας και στην έκφραση των δυνατοτήτων και δυσκολιών, ως στοιχείο της 

μαθησιακής συμπεριφοράς των μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες στην 

Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 

ψυχολόγους, γιατί, αν επιβεβαιωθεί ότι ισχύει, ανοίγει νέες διεξόδους στην εκπαιδευτική 

και ψυχολογική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, της 

σχολικής επίδοσης των μαθητών αυτών ή την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

διδασκαλίας τους, καθώς και την ενθάρρυνση και τη δημιουργία σχέσεων με τους 
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εκπαιδευτικούς και τους συνομηλίκους, τη διαχείριση του άγχους και των παρορμήσεων 

και την προσαρμοστικότητά τους. Και αυτό γιατί όλες αυτές οι δεξιότητες αποτελούν 

συστατικά στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης (Petersen, 2010). 

Το σχολείο είναι το περιβάλλον στο οποίο οι έφηβοι διαμορφώνουν συμπεριφορές 

που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική τους υγεία (Mayer & Salovey, 1997). Σύμφωνα 

με την Gibbs (1995), πουθενά δεν είναι τόσο επιβεβλημένη, ως αντικείμενο συζήτησης, η 

συναισθηματική νοημοσύνη όσο στο σχολείο, το οποίο αποτελεί ένα χώρο, όπου οι 

στόχοι για τους νέους είναι πάντοτε υψηλοί και οι ευκαιρίες προόδου επίσης πολλές. Οι 

σχέσεις των μαθητών με τους καθηγητές τους, τους συμμαθητές τους και το γενικότερο 

κλίμα του σχολείου ασκούν σημαντική επίδραση στην προσωπικότητα και στην ψυχική 

τους υγεία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν: α) να παρέχουν πληροφορίες στους 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, στους γονείς και στους ίδιους τους μαθητές 

για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες τους, β) να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου πρόσθετα βοηθήματα για να βοηθήσουν τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, γ) να αποτελέσουν σημαντική συνεισφορά στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης 

και αγωγής και δ) να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες στους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες να είναι επιτυχημένοι. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν μπορούν να 

προσφέρουν στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ποικίλες μεθόδους για να βοηθήσουν 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να είναι πετυχημένοι στο σχολείο, στην κοινωνία 

και να διατηρήσουν τις εργασίες τους αργότερα. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη παρορμά στην πραγμάτωση της μάθησης, ενεργοποιεί 

τους στόχους- ικανότητες και τους στόχους – δεξιότητες ως διεργασίες μάθησης και τους 

στόχους επίδοση, ως μορφές εμφάνισης των αποτελεσμάτων της μάθησης και παρέχει 
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κυρώσεις ανάλογα με την επιτυχία ή αποτυχία, προκαλώντας ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια. 

Υποστηρίζεται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη προσφέρει ικανοποιητική εξήγηση, 

αλλά και λύση για το «τι ευθύνεται» για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών (Σαλβαράς, 

2013). Αναμένεται να αναδειχθούν υψηλές σχέσεις μεταξύ παραγόντων 

συναισθηματικής νοημοσύνης (στόχων – ικανοτήτων, - δεξιοτήτων, - επίδοσης) και των 

μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας). Αυτό 

μπορεί να βοηθήσει τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και την οργάνωση 

των διδακτικών παρεμβάσεων.  

4.1.1. Θεωρητική πλαισίωση- Στοχευμένη αναφορά ευρημάτων 

προηγούμενων ερευνών 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε πολύ λίγες έρευνες που εξετάζουν τη 

σχέση ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις Μαθησιακές Δυσκολίες 

μαθητών Γυμνασίου. 

Έρευνες μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι μαθητές τυπικής ανάπτυξης με υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη παρουσιάζουν καλύτερη σχολική επίδοση (DiFabio & 

Palazzeschi, 2009; Parker et al., 2004; Parker, Hogan, Eastabrook, Oke & Wood, 2006; 

Petrides, Fredrickson & Furnham, 2004;Van der Zee et al., 2002). 

Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

χαμηλότερους βαθμούς από τους συνομηλίκους τους με τυπική ανάπτυξη και είναι πιο 

πιθανό να μην προβιβαστούν (Lackaye & Margalit, 2006; Lackaye & Margalit, 2008; 

Chapman, 1988; Geisthardt & Munsch, 1996). 

Καθώς, λοιπόν, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει βαθιά επίδραση στην επιτυχία 

του ατόμου στον κοινωνικό και σχολικό χώρο, οι σχέσεις που έχει μπορεί να είναι 

διαφωτιστικές. Έρευνες έχουν αναδείξει τη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική 
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νοημοσύνη και το φύλο (Parker, Taylor, Eastabrook, Schnell & Wood, 2008; Harrod & 

Scheer, 2005), το ρυθμό των απουσιών (Petrides et al., 2004) και τη συχνότητα των 

προβλημάτων συμπεριφοράς (Petrides et al., 2004; Trinidad & Johnson, 2002; Williams, 

Daley, Burnside & Hammond-Rowley, 2009). Ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί πολύ 

λίγες αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες να διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη 

συναισθηματική νοημοσύνη και τη σχολική επίδοση μαθητών γυμνασίου με μαθησιακές 

δυσκολίες (Reiff, Hatzes, Bramel & Gibbon, 2001; Petersen, 2010). 

Ακόμα, σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά το φύλο των μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες έχει παρατηρηθεί ότι τα αγόρια είναι σχεδόν τα διπλάσια από 

τα κορίτσια που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (Oswald, Best, Coutinho & Nagle, 

2003; Coutinho & Oswald, 2005). 

4.1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, επιχειρεί να απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1
ο
: Ποιος είναι ο βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής των 

ερωτηματολογίων συναισθηματικής νοημοσύνης και δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης και ποιος ο βαθμός αξιοπιστίας τους; 

2
ο
: Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης στις μεταβλητές 

της: φιλοπονία, αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, συρρύθμιση, ενσυναίσθηση και στο 

σύνολο; 

3
ο
: Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης στις 

μεταβλητές τους: παρακίνηση, μεταγνώση, συνεργασία, αυτοέλεγχος, στήσιμο 
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σκαλωσιάς, αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση συναισθημάτων, ενσωμάτωση 

συναισθημάτων στη σκέψη, διαχείριση συναισθημάτων και στο σύνολο; 

4
ο
: Πώς σχετίζονται η συναισθηματική νοημοσύνη και οι δυνατότητες και δυσκολίες 

μάθησης στις μεταβλητές τους και στο σύνολο; 

5
ο
: Πώς σχετίζονται οι «τύποι» μαθησιακών δυσκολιών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας) με τις μεταβλητές της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

τις μεταβλητές των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης; 

6
ο
: Πώς διαφοροποιούνται η συναισθηματική νοημοσύνη και η έκφραση των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης από το φύλο, το επάγγελμα και το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων;   

Βασική υπόθεση της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης των μαθητών Γυμνασίου στην Ελλάδα με διαγνωσμένες 

Μαθησιακές Δυσκολίες, ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους και της έκφρασης των 

δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης, ως στοιχείο της μαθησιακής συμπεριφοράς 

τους. Υποθέσαμε ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν θετική σχέση με τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη. 

Αναμέναμε μεταξύ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, ως στοιχείο της 

προσωπικότητας των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και της έκφρασης των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησής τους, ως στοιχείο της μαθησιακής τους 

συμπεριφοράς να υπάρχουν θετικές συσχετίσεις, επηρεαζόμενες από τον «τύπο» της 

Μαθησιακής Δυσκολίας (δυσλεξία, ΔΕΠΥ και λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας), το 

φύλο των μαθητών και την κοινωνικοοικονομική προέλευσή τους.  
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4.2. Στατιστική Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS 20 και υπολογίσθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του δείγματος. 

Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Η μέση τιμή και η τυπική 

απόκλιση καθώς και τα ραβδογράμματα μέσων τιμών χρησιμοποιήθηκαν για την 

περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών. Για την περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκαν οι απόλυτες συχνότητες, τα ποσοστά % και τα διαγράμματα 

ποσοστών. Για τη σύγκριση μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων δειγμάτων ως προς μια 

ποσοτική μεταβλητή εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος T-test για ανεξάρτητα δείγματα 

(Independent Samples T Test). Για τη σύγκριση μέσων τιμών άνω των δύο ανεξαρτήτων 

δειγμάτων ως προς μια ποσοτική μεταβλητή εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος της 

ανάλυσης διασποράς μονής κατεύθυνσης για ανεξάρτητα δείγματα (One Way Anova). 

Για τη συσχέτιση δυο ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson (r) ο οποίος παίρνει τιμές από 0 έως 1 σε περίπτωση που η 

συσχέτιση είναι θετική (αυξανόμενης της μιας μεταβλητής αυξάνεται και η άλλη). Εάν η 

συσχέτιση είναι αρνητική (αυξανόμενης της μιας μεταβλητής ελαττώνεται η άλλη), τότε 

ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r) παίρνει τιμές από -1 έως 0. Η συσχέτιση 

θεωρείται χαμηλή, όταν ο συντελεστής συσχέτισης (r) κυμαίνεται από 0,1 έως 0,3, 

μέτρια όταν ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από 0,3 + έως 0,5 και υψηλή όταν ο 

συντελεστής είναι μεγαλύτερος από 0,5 (τα αντίστοιχα ισχύουν όταν η συσχέτιση είναι 

αρνητική) (Cohen, 1988). 

Στους πίνακες των συσχετίσεων εμφανίζονται οι συντελεστές συσχέτισης και εάν 

δεξιά της τιμής του συντελεστή υπάρχει αστερίσκος (*) σημαίνει ότι η συσχέτιση είναι 

σημαντική σε επίπεδο 0,05, ενώ εάν υπάρχουν 2 αστερίσκοι (**) σημαίνει ότι η 
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συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01. Εάν δεν υπάρχει αστερίσκος σημαίνει ότι η 

συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική. Επίσης, κάθε σημαντική συσχέτιση 

λειτουργεί και αντίστροφα. Πχ. εφόσον υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ 2 

μεταβλητών Α και Β, σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η τιμή της Α, τόσο αυξάνει και η τιμή 

της Β και αντίστροφα. Αν η συσχέτιση είναι αρνητική, τότε όσο αυξάνεται η τιμής της Α, 

τόσο μειώνεται η τιμή της Β και αντίστροφα. Τα επίπεδα σημαντικότητας ήταν 

αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. 

 4.3. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Συγχρόνως ελέγχεται και η βασική υπόθεση της έρευνας. 

4.3.1. Βαθμός εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής των 

ερωτηματολογίων και της αξιοπιστίας τους 

(Απάντηση στο 1
ο
 ερευνητικό ερώτημα: Ποιος είναι ο βαθμός εγκυρότητας της 

εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων συναισθηματικής νοημοσύνης και 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης και ποιος ο βαθμός αξιοπιστίας τους;) 

α. Βαθμός αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων 

Πριν την οποιαδήποτε ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων, κρίνεται απαραίτητο να μετρηθεί η αξιοπιστία. Ως 

αξιοπιστία ενός εργαλείου, αναφέρεται το κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό το 

αποτέλεσμα του δείγματος που εξετάζεται για όλο τον πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, 

δείχνει το κατά πόσο είναι πιθανό να παραχθούν παρόμοια αποτελέσματα ακόμα και αν 

το πείραμα ξαναγινόταν με άλλα δείγματα από τον ίδιο πληθυσμό. Η μέτρηση, λοιπόν, 

της αξιοπιστίας, είναι πολύ σημαντική αφού αυτό που ενδιαφέρει έναν ερευνητή είναι 
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κατά πόσο το συμπέρασμα που θα βγει από το δείγμα που εξετάζει παρέχει πληροφορίες 

για τον πληθυσμό. 

Η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων, ως εργαλείων της έρευνας μετρήθηκε με 2 

τρόπους: 

 Ο πρώτος ήταν με τη χρήση του δείκτη alpha του Cronbach (Cronbach’s a), ο 

οποίος λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Σύμφωνα με τους George & Mallery 

(2003) τιμές του δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας alpha του Cronbach 

(Cronbach’s a) μεγαλύτερες ή ίσες του 0,9 θεωρούνται υπέροχες, τιμές 

μεταξύ 0,8 και 0,9 θεωρούνται καλές, τιμές μεταξύ 0,7 και 0,8 θεωρούνται 

οριακά αποδεκτές, τιμές μεταξύ 0,5 και 0,6 θεωρούνται φτωχές και τιμές 

κάτω από 0,5 θεωρούνται απαράδεκτες. 

 Ο δεύτερος τρόπος ήταν με τη μέθοδο των εναλλακτικών τύπων ή αξιοπιστία 

της εναλλακτικής φόρμας (alternate form reliability ή parallel forms 

reliability) η οποία χρησιμοποιεί ένα σύνολο ερωτήσεων που διαιρούνται σε 

δύο ισοδύναμα υποσύνολα («φόρμες»), όπου και τα δύο υποσύνολα 

περιέχουν ερωτήσεις που μετρούν τα ίδια στοιχεία. Τα δύο υποσύνολα 

ερωτήσεων δίδονται στο ίδιο δείγμα εντός μικρής χρονικής περιόδου, πχ μιας 

εβδομάδας και υπολογίζεται η εκτίμηση της αξιοπιστίας από τα δύο σύνολα. 

Χρήση του δείκτη alpha του Cronbach (Cronbach’s α) 

Αμέσως παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες που περιέχουν τις τιμές του δείκτη alpha του 

Cronbach (Cronbach’s α) για κάθε έναν από τους παράγοντες των 2 εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 
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Πίνακας 8: Εσωτερική αξιοπιστία Ερωτηματολόγιου συναισθηματικής νοημοσύνης 

Υποκλίμακες Αριθμός ερωτήσεων Cronbach’s a 

Φιλοπονία 5 0,910 

Αυτοεπίγνωση 5 0,826 

Αυτορρύθμιση 5 0,763 

Συρρύθμιση 5 0,789 

Ενσυναίσθηση 5 0,812 

Σύνολο 25 0,870 

 

Πίνακας 9: Εσωτερική αξιοπιστία Ερωτηματολόγιου για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες 

μάθησης 

Υποκλίμακες Αριθμός ερωτήσεων Cronbach’s a 

Παρακίνηση 5 0,919 

Μεταγνώση, 5 0,803 

Αυτοέλεγχος, 5 0,891 

Συνεργασία, 5 0,714 

Στήσιμο σκαλωσιάς 5 0,771 

Αναγνώριση συναισθημάτων 5 0,862 

Κατανόηση συναισθημάτων 5 0,845 

Ενσωμάτωση συναισθημάτων 

στη σκέψη 

5 0,769 

Διαχείριση συναισθημάτων 5 0,793 

Σύνολο 25 0,870 

 

Παρατήρηση: οι υποκλίμακες των ως άνω εργαλείων μετρήθηκαν ως μέσες τιμές των 

ερωτήσεων που συγκροτούν την κάθε μία υποκλίμακα. 
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Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες οι ευρεθείσες τιμές, κυμαίνονται από υπέροχες έως 

αποδεκτές. Άρα το ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων (συναισθηματικής 

νοημοσύνης) και το ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη 

μαθησιακή συμπεριφορά, που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζουν από αποδεκτή έως 

υπέροχη αξιοπιστία. 

 

Αξιοπιστία εναλλακτικών τύπων 

Οι ερωτήσεις που αφορούν το Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

διαιρέθηκαν με τυχαίο τρόπο σε 2 υποσύνολα, δόθηκαν προς απάντηση στο δείγμα των 

συμμετεχόντων και υπολογίσθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ των 

τιμών των 2 υποσυνόλων. Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ των 2 

υποσυνόλων βρέθηκε 0,82, επομένως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση. 

Ομοίως οι ερωτήσεις που αφορούν το Ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις 

δυσκολίες μάθησης διαιρέθηκαν με τυχαίο τρόπο σε 2 υποσύνολα, δόθηκαν προς 

απάντηση στο δείγμα των συμμετεχόντων και υπολογίσθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson (r). Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ των 2 υποσυνόλων 

βρέθηκε 0,85, επομένως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση. 

Επομένως και με τους 2 τρόπους ελέγχου, η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων, 

ως εργαλείων της έρευνας, βρέθηκε ικανοποιητική. 

β. Έλεγχος εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων 

Εγκυρότητα Περιεχομένου 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του περιεχομένου χρησιμοποιήθηκαν στα 

ερωτηματολόγια της παρούσας έρευνας κλίμακες μέτρησης οι οποίες αντλήθηκαν από 
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προηγούμενες σχετικές έρευνες με το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, οι κλίμακες που μετρούν 

τη συναισθηματική νοημοσύνη καθώς και οι κλίμακες που μετρούν τις δυνατότητες και 

τις δυσκολίες στη μαθησιακή συμπεριφορά, βασίστηκαν σε κλίμακες των ερευνητών που 

αναφέρθηκαν στις παραπάνω ενότητες. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα για τη διόρθωση ασαφειών των ερωτηματολογίων 

και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση της εγκυρότητας του περιεχομένου τους. 

Δομική Εγκυρότητα 

Η εγκυρότητα ορίζεται ως η ιδιότητα του ερωτηματολογίου να μετρά σωστά αυτό που 

ισχυρίζεται ότι μετρά. Για τον έλεγχο της δομικής εγκυρότητας των οργάνων μέτρησης, 

που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

της παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis) ώστε να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των 

κλιμάκων μέτρησης. Οι κλίμακες αυτές μετρούν τις διάφορες μεταβλητές και τις 

επιμέρους διαστάσεις τους με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας. 

Μέσω της παραγοντικής ανάλυσης ομαδοποιούνται τα αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία 

μιας κλίμακας μέτρησης σε παράγοντες με βάση τις συσχετίσεις που έχουν μεταξύ τους. 

Τα στοιχεία που είναι υψηλότερα συσχετισμένα μεταξύ τους ανήκουν σε ένα παράγοντα 

και είναι λιγότερο συσχετισμένα με τα στοιχεία άλλων παραγόντων της ίδιας κλίμακας 

μέτρησης. 

Η παραγοντική ανάλυση εξυπηρετεί δύο στόχους: την μείωση των στοιχείων μιας 

κλίμακας μέτρησης και την υποστήριξη της ερμηνείας τους. Ο πρώτος στόχος έγκειται 

στο να συνοψίσει τις σημαντικές πληροφορίες που εμπεριέχονται σε ένα μεγάλο σετ 

στοιχείων δημιουργώντας ένα μικρότερο σετ βάσει των ομοιοτήτων τους. Ο δεύτερος 

στόχος αφορά στην αναγνώριση παραγόντων βάσει των παρατηρούμενων στοιχείων. 
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Ανάλογα με τους σκοπούς της έρευνας μπορεί η παραγοντική ανάλυση να είναι 

διερευνητική, χωρίς εκ των προτέρων προσδιορισμού του αριθμού των παραγόντων και 

των factor loadings ή επιβεβαιωτική με συγκεκριμένες προσδοκίες για τον αριθμό των 

παραγόντων και των factor loadings. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και τα 2 

είδη παραγοντικής ανάλυσης. 

Διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20 με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών 

(principal components method) η οποία εξάγει παράγοντες με μη συσχετισμένους 

γραμμικούς συνδυασμούς των στοιχείων μιας κλίμακας μέτρησης και της ορθογώνιας 

(orthogonal) μεθόδου περιστροφής, varimax, που ελαχιστοποιεί τον αριθμό των 

στοιχείων που έχουν υψηλά factor loadings σε κάθε παράγοντα. Στην ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών, ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης στο 

δείγμα, ενώ οι επόμενοι ερμηνεύουν προοδευτικά μικρότερα ποσοστά της συνολικής 

διακύμανσης και είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον.   

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 2 εργαλεία. Το πρώτο που μετρούσε τη 

συναισθηματική νοημοσύνη περιέχει 25 ερωτήσεις – προτάσεις που ομαδοποιήθηκαν σε 

5 υποκλίμακες / παράγοντες, οι οποίες μετρούν: α) φιλοπονία, β) την αυτοεπίγνωση, γ) 

την αυτορρύθμιση, δ) τη συρρύθμιση και ε) την ενσυναίσθηση. Το δεύτερο που 

μετρούσε τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη μαθησιακή συμπεριφορά περιέχει 45 

ερωτήσεις – προτάσεις που ομαδοποιήθηκαν σε 9 υποκλίμακες / παράγοντες, οι οποίες 

μετρούν: α) την παρακίνηση, β) μεταγνώση, γ) τον αυτοέλεγχο, δ) τη συνεργασία, ε) το 

στήσιμο σκαλωσιάς, στ) την αναγνώριση συναισθημάτων, ζ) την κατανόηση 
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συναισθημάτων, η) την ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη και θ) τη διαχείριση 

συναισθημάτων. 

Οι ιδιοτιμές και τα ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς που αφορούν τους παράγοντες 

που περιείχε το εργαλείο που μετρούσε τη συναισθηματική νοημοσύνη παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 10: Ιδιοτιμές και ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς παραγόντων συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Παράγοντες Ιδιοτιμές και ποσοστά διασποράς 

Ιδιοτιμές Διασπορά % Αθροιστική διασπορά % 

 Φιλοπονία 3,137 12,546 12,546 

Αυτοεπίγνωση 2,093 8,373 20,920 

Αυτορρύθμιση 1,866 7,463 28,382 

Συρρύθμιση 1,554 6,215 34,598 

 Ενσυναίσθηση 1,400 5,599 40,197 

 

Οι παραπάνω παράγοντες, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10, ερμηνεύουν το 

40,197% της συνολικής διασποράς, (% of Variance), ποσοστό που θεωρείται αρκετά 

ικανοποιητικό. Το παραπάνω ποσοστό δηλώνει ότι το μοντέλο της Παραγοντικής 

Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες ερμηνεύει περίπου το 40 % του προς εξέταση 

φαινομένου, με σημαντικότερο παράγοντα αυτόν της φιλοπονίας, ο οποίος ερμηνεύει το 

12,546 % της συνολικής διασποράς. 

Υπέρ της δομής των 5 παραγόντων συνηγορεί και το παρακάτω ιστόγραμμα 

ιδιοτιμών (screeplot) όπου οι ιδιοτιμές μέχρι τον 5
ο
 παράγοντα κατέρχονται απότομα, 

ενώ από τον 6
ο
 παράγοντα και μετά ακολουθούν μια περισσότερο ομοιόμορφη και ομαλή 
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ροή, επομένως οι ιδιοτιμές από τον 6
ο
 παράγοντα και μετά δεν έχουν να προσφέρουν 

κάποια αξιόλογη πληροφορία – διαφοροποίηση. 

 

Σχήμα 8: Ιστόγραμμα ιδιοτιμών των παραγόντων του ερωτηματολόγιου διερεύνησης 

αντιλήψεων 

 

Επίσης, η τιμή του δείκτη που χαρακτηρίζει την καλή προσαρμογή στη Διερευνητική 

Παραγοντική Ανάλυση, σύμφωνα με το μέτρο των Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), βρέθηκε 

0,75 που σύμφωνα με τον Kaiser (1974) θεωρείται σχετικά καλή. Οι ιδιοτιμές και τα 

ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς που αφορούν τους παράγοντες που περιείχε το 

εργαλείο που μετρούσε τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη μαθησιακή συμπεριφορά, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 11: 

Πίνακας 11: Ιδιοτιμές και ποσοστά ερμηνευμένης διασποράς των παραγόντων δυνατοτήτων 

και δυσκολιών στη μαθησιακή συμπεριφορά 

Παράγοντες Ιδιοτιμές και ποσοστά διασποράς 

Ιδιοτιμές Διασπορά % Αθροιστική διασπορά % 
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 Παρακίνηση 5,540 12,310 12,310 

Μεταγνώση 3,019 6,709 19,019 

Αυτοέλεγχος 2,404 5,342 24,361 

Συνεργασία 2,339 5,197 29,558 

 στήσιμο σκαλωσιάς 2,008 4,462 34,020 

 αναγνώριση 

συναισθημάτων 

1,620 3,600 37,620 

 κατανόηση 

συναισθημάτων 

1,580 3,512 41,132 

 ενσωμάτωση 

συναισθημάτων στη 

σκέψη 

1,477 3,283 44,415 

 διαχείριση 

συναισθημάτων. 

 

1,406 3,124 47,539 

 

Οι παραπάνω παράγοντες ερμηνεύουν το 47, 539 % της συνολικής διασποράς, (% of 

Variance), ποσοστό που θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό. Το παραπάνω ποσοστό 

δηλώνει ότι το μοντέλο της Παραγοντικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες ερμηνεύει 

περίπου το 47,5% του προς εξέταση φαινομένου, με σημαντικότερο παράγοντα αυτόν 

της παρακίνησης, ο οποίος ερμηνεύει το 12,310% της συνολικής διασποράς. 

Σύμφωνα με το παρακάτω ιστόγραμμα, Σχήμα 9, ιδιοτιμών (screeplot) οι ιδιοτιμές 

μέχρι τον 6
ο
 παράγοντα κατέρχονται απότομα, ενώ από τον 7

ο
 παράγοντα και μετά 

ακολουθούν μια περισσότερο ομοιόμορφη και ομαλή ροή, επομένως από τους 9 



163 
 

παράγοντες που ανέδειξε η διερευνητική παραγοντική ανάλυση σημαντικότεροι είναι οι 

6 πρώτοι. 

 

Σχήμα 9: Ιστόγραμμα ιδιοτιμών των παραγόντων του ερωτηματολόγιου για τις δυνατότητες 

και τις δυσκολίες στη μαθησιακή συμπεριφορά 

Επίσης, η τιμή του δείκτη που χαρακτηρίζει την καλή προσαρμογή στην Διερευνητική 

Παραγοντική Ανάλυση, σύμφωνα με τον μέτρο των Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

βρέθηκε 0,73 που σύμφωνα με τον Kaiser (1974) που θεωρείται σχετικά καλή. 

Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

1.Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής νοημοσύνης 

Η καλή προσαρμογή του μοντέλου των 5 παραγόντων που προέκυψε από την 

Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) επιβεβαιώθηκε και 

από τα ευρήματα της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Confirmatory Factor 

Analysis) σύμφωνα με τα οποία: 
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1.χ
2
/df=1,78 με επίπεδο σημαντικότητας 0,10. Αποδεκτές είναι οι τιμές χ

2
/df<2 με 

επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 0,05 (Tabachnick & Fidell, 2007). 

2. The comparative fit index (CFI)=0,91. Αποδεκτές τιμές του (CFI) είναι αυτές που 

υπερβαίνουν το 0,90 (Bentler, 1995). 

3. The root mean square error of approximation (RMSEA)= 0,45.Αποδεκτές τιμές του 

(RMSEA) είναι αυτές που δεν υπερβαίνουν το 0,6 (Hu & Bentler, 1999). 

2. Ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και δυσκολίες στη μαθησιακή συμπεριφορά 

Η καλή προσαρμογή του μοντέλου των 9 παραγόντων που προέκυψε από την 

Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) επιβεβαιώθηκε και 

από τα ευρήματα της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (Confirmatory Factor 

Analysis) σύμφωνα με τα οποία: 

1.χ
2
/df=1,82 με επίπεδο σημαντικότητας 0,09. Αποδεκτές είναι οι τιμές χ

2
/df<2 με 

επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 0,05 (Tabachnick & Fidell, 2007). 

2. The comparative fit index (CFI) = 0,93. Αποδεκτές τιμές του (CFI) είναι αυτές που 

υπερβαίνουν το 0,90 (Bentler, 1995). 

3. The root mean square error of approximation (RMSEA) = 0,55. Αποδεκτές τιμές του 

(RMSEA) είναι αυτές που δεν υπερβαίνουν το 0,6 (Hu & Bentler, 1999). 

4.3.2. Βαθμός μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης 

(Απάντηση στο 2
ο
 ερευνητικό ερώτημα: Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στις μεταβλητές της: φιλοπονία, αυτοεπίγνωση, 

αυτορρύθμιση, συρρύθμιση, ενσυναίσθηση και στο σύνολο;) 
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Πίνακας 12: Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των Παραγόντων 

Συναισθηματικής νοημοσύνης 

Παράγοντες Συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

N Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Φιλοπονία 918 2,5173 ,63508 

Αυτοεπίγνωση 918 2,4009 ,76090 

Αυτορρύθμιση 918 2,4014 ,66246 

Συρρύθμιση 918 2,3431 ,71888 

Ενσυναίσθηση 918 2,8314 ,67872 

Σύνολο συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

918 2,4988 ,41553 

 

 

Σχήμα 10: Μέσες τιμές των Παραγόντων Συναισθηματικής νοημοσύνης 

Από τον Πίνακα 12 και το αντίστοιχο Σχήμα 10 διαπιστώνεται ότι όλοι οι παράγοντες 

έχουν μικρότερη μέση τιμή από το 3 και επομένως τείνουν προς τη διαφωνία, με 

προεξάρχοντα τον παράγοντα της συρρύθμισης, που εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαφωνία 

(υπολείπεται ελαφρά από το 2,5) και ακολουθούν οι παράγοντες της αυτορρύθμισης και 

της αυτοεπίγνωσης. 

2,5173 2,4009 2,4014 2,3431 

2,8314 
2,4988 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Μέση τιμή 
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4.3.3. Βαθμός μέτρησης των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης 

(Απάντηση στο 3
ο
 ερευνητικό ερώτημα: Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης στις μεταβλητές τους: παρακίνηση, μεταγνώση, 

συνεργασία, αυτοέλεγχος, στήσιμο σκαλωσιάς, αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση 

συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη, διαχείριση συναισθημάτων 

και στο σύνολο;) 

Πίνακας 13: Αριθμός ατόμων, μέση τιμή και τυπική απόκλιση των Παραγόντων των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

 N Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Παρακίνηση 915 2,3020 ,94275 

Μεταγνώση 915 2,0451 ,64461 

Αυτοέλεγχος 915 2,6754 ,75824 

Συνεργασία 915 2,9493 ,74298 

Στήσιμο σκαλωσιάς 915 2,5601 ,69440 

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

918 2,3047 ,74834 

Κατανόηση 

συναισθημάτων 

918 2,3645 ,62249 

Ενσωμάτωση 

συναισθημάτων στη 

σκέψη 

918 2,1435 ,61163 

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

918 2,3054 ,59866 

Σύνολο δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

918 2,4160 ,38333 
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Σχήμα 11: Μέσες τιμές των Παραγόντων των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

Από τον παραπάνω Πίνακα 13 και το αντίστοιχο Σχήμα 11 διαπιστώνεται ότι όλοι οι 

παράγοντες έχουν μικρότερη μέση τιμή από το 3 (με τη μέση τιμής της μεταγνώσης να 

είναι 2). Επομένως, τείνουν προς τη διαφωνία, με προεξάρχοντα τον παράγοντα της 

μεταγνώσης που εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαφωνία και ακολουθεί ο παράγοντας της 

ενσωμάτωσης συναισθημάτων στη σκέψη. 

4.3.4. Συσχέτιση συναισθηματικής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

(Απάντηση στο 4
ο
 ερευνητικό ερώτημα: Ποιος είναι ο βαθμός μέτρησης των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης στις μεταβλητές τους: παρακίνηση, μεταγνώση, 

συνεργασία, αυτοέλεγχος, στήσιμο σκαλωσιάς, αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση 

συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη, διαχείριση συναισθημάτων 

και στο σύνολο;) 
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Θα παραταθούν οι Πίνακες 14, 15 και 16, που αφορούν τις ανά 2 συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών (παραγόντων) της συναισθηματικής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης, χωριστά και στο σύνολό τους. 

Από τον παρακάνω Πίνακα 14 προκύπτει ότι όλες οι ανά δύο συσχετίσεις είναι 

στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0,01. Η μεγαλύτερη συσχέτιση είναι μεταξύ της 

αυτοεπίγνωσης και του Συνόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία φαίνεται ότι 

είναι μοχλός για την ανάπτυξη των υπολοίπων παραγόντων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. 

Από τον Πίνακα 15 προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι ανά δύο συσχετίσεις είναι 

στατιστικά σημαντικές. Η μεγαλύτερη συσχέτιση είναι μεταξύ της παρακίνησης και του 

Συνόλου των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, η οποία φαίνεται ότι είναι μοχλός 

για την ανάπτυξη των υπολοίπων παραγόντων των δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης. 

Από τον Πίνακα 16 προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι ανά δύο συσχετίσεις είναι 

στατιστικά σημαντικές, επομένως υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ των παραγόντων των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης και των παραγόντων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύεται και από το γεγονός ότι η μεγαλύτερη 

συσχέτιση είναι μεταξύ του Συνόλου των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, και του 

Συνόλου της Συναισθηματικής νοημοσύνης 
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Πίνακας 14: Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών (παραγόντων) της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 Φιλοπονία Αυτοεπίγνωση Αυτορρύθμιση Συρρύθμιση Ενσυναίσθηση Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Φιλοπονία  1      

Αυτοεπίγνωση  ,247
**

 1     

Αυτορρύθμιση  ,120
**

 ,337
**

 1    

Συρρύθμιση  ,186
**

 ,286
**

 ,243
**

 1   

Ενσυναίσθηση  ,117
**

 ,204
**

 ,248
**

 ,197
**

 1  

Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 ,460
**

 ,715
**

 ,644
**

 ,649
**

 ,513
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 15: Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών (παραγόντων) των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1Παρακίνηση  1          

2Μεταγνώση  ,369
**

 1         

3Αυτοέλεγχος  ,395
**

 ,391
**

 1        

4Συνεργασία  ,196
**

 ,225
**

 ,320
**

 1       

5Στήσιμο σκαλωσιάς  ,292
**

 ,184
**

 ,346
**

 ,282
**

 1      

6Αναγνώριση συναισθημάτων  ,176
**

 ,306
**

 ,364
**

 ,269
**

 ,073
*
 1     

7Κατανόηση συναισθημάτων  ,205
**

 -,018 ,061 ,019 -,054 -,005 1    

8Ενσωμάτωση συναισθημάτων 

στη σκέψη 

 ,118
**

 ,162
**

 ,208
**

 ,131
**

 ,023 ,311
**

 ,192
**

 1   

9Διαχείριση συναισθημάτων  ,116
**

 ,145
**

 ,334
**

 ,141
**

 ,074
*
 ,376

**
 ,076

*
 ,238

**
 1  

10Σύνολο δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

 ,645
**

 ,577
**

 ,723
**

 ,546
**

 ,471
**

 ,594
**

 ,283
**

 ,459
**

 ,489
**

 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίνακας 16: Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών (παραγόντων) των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1Φιλοπονία  1                

2Αυτοεπίγνωση  ,247** 1               

3Αυτορρύθμιση  ,120** ,337** 1              

4Συρρύθμιση  ,186** ,286** ,243** 1             

5Ενσυναίσθηση  ,117** ,204** ,248** ,197** 1            

6Σύνολο συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 ,460** ,715** ,644** ,649** ,513** 1           

7Παρακίνηση  ,063 ,238** ,485** ,308** ,112** ,403** 1          

8Μεταγνώση  ,067* ,451** ,265** ,338** ,217** ,458** ,369** 1         

9Αυτοέλεγχος  ,225** ,587** ,467** ,362** ,080* ,583** ,395** ,391** 1        

10Συνεργασία  ,023 ,290** ,248** ,393** ,204** ,395** ,196** ,225** ,320** 1       

11Στήσιμο σκαλωσιάς  ,139** ,196** ,141** ,207** -,036 ,219** ,292** ,184** ,346** ,282** 1      

12Αναγνώριση συναισθημάτων  ,068* ,549** ,413** ,270** ,315** ,549** ,176** ,306** ,364** ,269** ,073* 1     

13Κατανόηση συναισθημάτων  -,045 ,012 ,128** ,054 ,201** ,116** ,205** -,018 ,061 ,019 -,054 -,005 1    

14Ενσωμάτωση συναισθημάτων 

στη σκέψη 

 -,094** ,250** ,281** ,112** ,281** ,283** ,118** ,162** ,208** ,131** ,023 ,311** ,192** 1   

15Διαχείριση συναισθημάτων  ,047 ,322** ,218** ,164** ,154** ,309** ,116** ,145** ,334** ,141** ,074* ,376** ,076* ,238** 1  

16Σύνολο δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

 ,106** ,600** ,568** ,471** ,311** ,698** ,645** ,577** ,723** ,546** ,471** ,594** ,283** ,459** ,489** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4.3.5. Συσχέτιση τύπου μαθησιακών δυσκολιών και συναισθηματικής 

νοημοσύνης και των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης 

(Απάντηση στο 5
ο
 ερώτημα και έλεγχος της βασικής υπόθεσης της έρευνας: Πώς 

σχετίζονται οι τύποι των μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, ΔΕΠΥ, λοιπές διαταραχές 

λόγου και ομιλίας) με τα μεταβλητές της συναισθηματικής νοημοσύνης και τις 

μεταβλητές των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης;) 

α. Συσχέτιση των τύπων μαθησιακών δυσκολιών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας) με τις μεταβλητές της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 17 και τα αντίστοιχα post-hoc tests 

στατιστικά σημαντικά διαφορές μεταξύ των τύπων των μαθησιακών δυσκολιών 

(Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας) ισχύουν για τις παρακάτω 

μεταβλητές/ παράγοντες συναισθηματικής νοημοσύνης, για τις οποίες τα αντίστοιχα 

επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Φιλοπονία, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με Λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας και Δυσλεξία. 

 Αυτορρύθμιση, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με Λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας και ΔΕΠΥ. 

 Συρρύθμιση, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με ΔΕΠΥ και 

Δυσλεξία. 

 Ενσυναίσθηση, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με ΔΕΠΥ και 

Δυσλεξία. 

 Σύνολο συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους 

μαθητές με ΔΕΠΥ και Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας. 
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Πίνακας 17: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F Df Sig 

Φιλοπονία 

Δυσλεξία 606 2,5406 ,63957 9,306 2 ,000 

Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 
159 2,3302 ,57991 

 
903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,6208 ,65578    

Αυτοεπίγνωση 

Δυσλεξία 606 2,4361 ,72043 2,036 2 ,131 

Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 
159 2,3057 ,82456  903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,3750 ,77581    

Αυτορρύθμιση 

Δυσλεξία 606 2,5229 ,57646 32,351 2 .000 

Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 
159 2,1925 ,76964 

 
903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,1292 ,73455    

Συρρύθμιση 

Δυσλεξία 606 2,3035 ,70087 4,056 2 ,018 

Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 
159 2,4792 ,74086  903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,2979 ,72290    

Ενσυναίσθηση 

Δυσλεξία 606 2,8661 ,63587 11,082 2 ,000 

Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 
159 2,9245 ,65822 

 
903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,5969 ,82225    

Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Δυσλεξία 606 2,5338 ,39284 7,313 2 ,001 

Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 
159 2,4464 ,41580 

 
903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,4040 ,47716    
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα μέσων τιμών των μαθησιακών δυσκολιών ως 

προς κάθε μια από τις μεταβλητές / παράγοντες της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

 

Σχήμα 12: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Φιλοπονία 

 

 

 

Σχήμα 13: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Αυτοεπίγνωση 
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ΔΕΠΥ 

Φιλοπονία 

Μέση τιμή 

2,4361 

2,3057 

2,375 

2,2 

2,25 

2,3 

2,35 

2,4 

2,45 

Δυσλεξία Λοιπές διαταραχές 
λόγου και ομιλίας 

ΔΕΠΥ 

Αυτοεπίγνωση 

Μέση τιμή 
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Σχήμα 14: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Αυτορρύθμιση 

 

 

 

Σχήμα 15: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Συρρύθμιση 

 

 

 

 

2,5229 

2,1925 

2,1292 

1,9 

2 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

Δυσλεξία Λοιπές διαταραχές 
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Σχήμα 16: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Ενσυναίσθηση 

 

 

 

Σχήμα 17: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς το Σύνολο της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 

 

 

2,8661 

2,9245 
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2,9 
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Μέση τιμή 
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β. Συσχέτιση των τύπων μαθησιακών δυσκολιών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας) με τις μεταβλητές / παράγοντες των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης. 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 18 και τα αντίστοιχα post-hoc tests 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τύπων των μαθησιακών δυσκολιών 

(Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας) ισχύουν για τις παρακάτω 

μεταβλητές / παράγοντες δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, για τις οποίες τα 

αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Παρακίνηση, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με ΔΕΠΥ. 

 Μεταγνώση, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με Δυσλεξία και 

Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας. 

 Αυτοέλεγχος, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με ΔΕΠΥ. 

 Συνεργασία, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με ΔΕΠΥ. 

 Στήσιμο σκαλωσιάς συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία 

αφορά τους μαθητές με Δυσλεξία. 

 Αναγνώριση συναισθημάτων, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές 

με ΔΕΠΥ. 

 Ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά 

τους μαθητές με Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας. 

 Διαχείριση συναισθημάτων, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία αφορά τους μαθητές με 

ΔΕΠΥ. 

 Σύνολο δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, όπου η μεγαλύτερη διαφωνία 

αφορά τους μαθητές με ΔΕΠΥ. 
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Πίνακας 18: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F Df Sig 

Παρακίνηση 

Δυσλεξία 606 2,3559 ,90923 3,524 2 ,030 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,2642 1,05142 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 141 2,1277 ,95895    

Μεταγνώση 

Δυσλεξία 606 2,0683 ,62033 5,250 2 ,005 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,0906 ,69672 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 141 1,8840 ,66118    

Αυτοέλεγχος 

Δυσλεξία 606 2,7010 ,75202 5,910 2 ,003 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,7613 ,77464 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 141 2,4858 ,70551    

Συνεργασία 

Δυσλεξία 606 3,0339 ,76055 6,042 2 ,002 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 3,2189 ,66970 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 141 2,9319 ,73982    

Στήσιμο Δυσλεξία 606 2,4901 ,71994 11,131 2 ,000 
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σκαλωσιάς Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,7481 ,59299 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 141 2,6759 ,62855    

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

Δυσλεξία 606 2,3421 ,73609 2,259 2 ,105 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,2538 ,65433 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,2146 ,79801    

Κατανόηση 

συναισθημάτων 

Δυσλεξία 606 2,3767 ,66516 ,700 2 ,497 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,3217 ,44879 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,3292 ,58869    

Ενσωμάτωση 

συναισθημάτων 

στη σκέψη 

Δυσλεξία 606 2,1625 ,59571 3,416 2 ,033 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,0302 ,60554 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,1889 ,68229    

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

Δυσλεξία 606 2,3267 ,61607 1,293 2 ,275 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,3094 ,51161 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,2385 ,56750    

Σύνολο Δυσλεξία 606 2,4288 ,37986 3,853 2 ,022 
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δυνατοτήτων και 

δυσκολιών 

μάθησης 

Λοιπές 

διαταραχές λόγου 

και ομιλίας 

159 2,4444 ,38731 

 

903 

 

ΔΕΠΥ 144 2,3378 ,36446    

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα μέσων τιμών των μαθησιακών δυσκολιών ως 

προς κάθε μια από τις μεταβλητές / παράγοντες των δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης. 

 

Σχήμα 18: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Παρακίνηση 
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Σχήμα 19: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Μεταγνώση 

 

 

 

Σχήμα 20: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς τον Αυτοέλεγχο 
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Σχήμα 21: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς τη Συνεργασία 

 

 

 

Σχήμα 22: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς το Στήσιμο σκαλωσιάς 
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Σχήμα 23: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

 

 

 

Σχήμα 24: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την Κατανόηση 

συναισθημάτων 
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Σχήμα 25: Σχήμα 24: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς την 

Ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη 

 

 

 

Σχήμα 26: Σχήμα 25: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς τη Διαχείριση 

συναισθημάτων 
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Σχήμα 27: Μέσες τιμές των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς το Σύνολο των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

 

4.3.6. Επιδράσεις του φύλου, του επαγγέλματος και του μορφωτικού 

επιπέδου στη συναισθηματική νοημοσύνη και στις δυνατότητες και 

δυσκολίες μάθησης 

(Απάντηση στο 6
ο
 ερευνητικό ερώτημα και έλεγχος της βασικής υπόθεσης της έρευνας: 

Πώς διαφοροποιούνται η συναισθηματική νοημοσύνη και η έκφραση των δυνατοτήτων 

και δυσκολιών μάθησης από το φύλο, το επάγγελμα και το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων;) 

α. Επίδραση φύλου στους παράγοντες συναισθηματικής νοημοσύνης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 19 στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες 

συναισθηματικής νοημοσύνης, για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας 

είναι μικρότερα του 0,05: 
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 Φιλοπονία, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε 

σχέση με τα αγόρια. 

 Αυτοεπίγνωση, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε 

σχέση με τα αγόρια. 

 Ενσυναίσθηση, όπου τα αγόρια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε 

σχέση με τα κορίτσια. 

Πίνακας 19: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού t, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 

ΦΥΛΟ N Μέση τιμή Τυπική 

απόκλιση 

T Df sig 

Φιλοπονία 

Αγόρι 609 2,5759 ,62850 3,952 913 ,000 

Κορίτσι 309 2,4019 ,63317    

Αυτοεπίγνωση 

Αγόρι 609 2,5105 ,73069 6,252 913 ,000 

Κορίτσι 309 2,1850 ,77412    

Αυτορρύθμιση 

Αγόρι 609 2,3814 ,66829 -1,285 913 ,199 

Κορίτσι 309 2,4408 ,65009    

Συρρύθμιση 

Αγόρι 609 2,3719 ,72474 1,705 913 ,089 

Κορίτσι 309 2,2864 ,70492    

Ενσυναίσθηση 

Αγόρι 609 2,7389 ,71260 -6,359 913 ,000 

Κορίτσι 309 2,9136 ,56472    

Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Αγόρι 609 2,5157 ,41168 1,731 913 ,084 

Κορίτσι 309 2,4655 ,42169 
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β. Επίδραση φύλου σε παράγοντες δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 20 στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες δυνατοτήτων 

και δυσκολιών μάθησης, για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι 

μικρότερα του 0,05: 

 Μεταγνώση, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε 

σχέση με τα αγόρια. 

 Αυτοέλεγχος, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε 

σχέση με τα αγόρια. 

 Συνεργασία, όπου τα αγόρια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε 

σχέση με τα κορίτσια. 

 Στήσιμο σκαλωσιάς, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη 

διαφωνία σε σχέση με τα αγόρια. 

 Αναγνώριση συναισθημάτων, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα αγόρια. 

 Κατανόηση συναισθημάτων, όπου τα αγόρια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη 

διαφωνία σε σχέση με τα κορίτσια. 

 Διαχείριση συναισθημάτων, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη 

διαφωνία σε σχέση με τα αγόρια. 

 Σύνολο δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, όπου τα κορίτσια εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα αγόρια. 
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Πίνακας 20: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού t, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 
ΦΥΛΟ N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

T df Sig 

Παρακίνηση 
Αγόρι 606 2,2950 ,98212 -,324 913 ,756 

Κορίτσι 309 2,3155 ,86169    

Μεταγνώση 
Αγόρι 606 2,0837 ,67521 2,680 913 ,008 

Κορίτσι 309 1,9694 ,57349    

Αυτοέλεγχος 
Αγόρι 606 2,7769 ,68651 5,393 913 ,000 

Κορίτσι 309 2,4762 ,84870    

Συνεργασία 
Αγόρι 606 2,9077 ,76759 -2,470 913 ,014 

Κορίτσι 309 2,9311 ,68604    

Στήσιμο 

σκαλωσιάς 

Αγόρι 606 2,6444 ,69758 5,218 913 ,000 

Κορίτσι 309 2,3947 ,65851    

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

Αγόρι 609 2,3581 ,71009 2,921 913 ,004 

Κορίτσι 309 2,1995 ,80945    

Κατανόηση 

συναισθημάτων 

Αγόρι 609 2,2956 ,59640 -4,769 913 ,000 

Κορίτσι 309 2,5005 ,65083    

Ενσωμάτωση 

συναισθημάτων 

στη σκέψη 

Αγόρι 609 2,1256 ,64774 -1,323 913 ,186 

Κορίτσι 309 2,1786 ,53259 
   

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

Αγόρι 609 2,3823 ,57763 5,550 913 ,000 

Κορίτσι 309 2,1539 ,61129    

Σύνολο 

δυνατοτήτων 

και δυσκολιών 

μάθησης 

Αγόρι 609 2,4399 ,38553 2,663 913 ,008 

Κορίτσι 309 2,3688 ,37512 
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γ. Επίδραση του επαγγέλματος του πατέρα σε παράγοντες συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα και τα αντίστοιχα post-hoc tests, στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του επαγγέλματος του πατέρα ισχύουν για 

τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες συναισθηματικής νοημοσύνης για τις οποίες τα 

αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Αυτοεπίγνωση, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι εργάτες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι πατέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι 

Συνταξιούχοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Αυτορρύθμιση, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι άνεργοι εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι πατέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι 

Συνταξιούχοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Ενσυναίσθηση, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Ιδιωτικοί υπάλληλοι 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι 

πατέρες τους ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες 

τους είναι Συνταξιούχοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Σύνολο συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι 

άνεργοι, εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που 

οι πατέρες τους ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες 

τους είναι Συνταξιούχοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 
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Πίνακας 21: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F Df Sig 

Φιλοπονία 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,4415 ,61791 1,447 5 ,205 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,5120 ,63048  894  

Εργάτης 78 2,5077 ,57271    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,5618 ,66603    

Συνταξιούχος 30 2,4200 ,53395    

Άνεργος 42 2,3429 ,59965    

Αυτοεπίγνωση 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,2943 ,69458 3,509 5 ,004 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,4077 ,73228  894  

Εργάτης 78 2,2154 ,98126    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,4703 ,78026  
 

 

Συνταξιούχος 30 2,7350 ,56265    

Άνεργος 42 2,2571 ,60934    

Αυτορρύθμιση 

Δημόσιος υπάλληλος 159   

 

2,5409 

,57246 5,976 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,3788 ,70218  894  

Εργάτης 78 2,2769 ,62935    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,3694 ,68044  
 

 

Συνταξιούχος 30 2,7800 ,51017    

Άνεργος 42 2,1000 ,54504    
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Συρρύθμιση 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,4113 ,58903 1,540 5 ,175 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,3269 ,75236  894  

Εργάτης 78 2,3231 ,65365    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,2667 ,77255 

   

Συνταξιούχος 30 2,5600 ,28479    

Άνεργος 42 2,2714 ,72019    

Ενσυναίσθηση 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,7991 ,69203 5,162 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,7457 ,68354  894  

Εργάτης 78 2,9923 ,65935    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,7995 ,70151 

   

Συνταξιούχος 30 3,3600 ,42718    

Άνεργος 42 3,1857 ,30087    

Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,4974 ,32536 2,078 5 ,046 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,4742 ,42146  894  

Εργάτης 78 2,4631 ,48750    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,4935 ,43919 

   

Συνταξιούχος 30 2,7110 ,30474    

Άνεργος 42 2,4314 ,32932    
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δ. Επίδραση επαγγέλματος πατέρα σε παράγοντες δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 22 και τα αντίστοιχα post-hoc tests, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του επαγγέλματος πατέρα 

ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Παρακίνηση, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι άνεργοι εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι πατέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι 

Δημόσιοι υπάλληλοι ή Συνταξιούχοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη 

συμφωνία. 

 Αυτοέλεγχος, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι εργάτες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι πατέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι 

Συνταξιούχοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Συνεργασία, όπου τα παιδιά που οι πατέρες του είναι άνεργοι εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι πατέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Στήσιμο σκαλωσιάς, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Δημόσιοι 

υπάλληλοι ή άνεργοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με 

τα παιδιά που οι πατέρες τους ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά 

που οι πατέρες τους είναι Συνταξιούχοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη 

συμφωνία. 
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 Κατανόηση συναισθημάτων, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Ιδιωτικοί 

υπάλληλοι ή εργάτες εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με 

τα παιδιά που οι πατέρες τους ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά 

που οι πατέρες τους είναι Δημόσιο υπάλληλοι εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη συμφωνία. 

 

Πίνακας 22: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F Df Sig 

Παρακίνηση 

Δημόσιος υπάλληλος 156 2,4769 ,81136 3,457 5 ,004 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,2841 ,96365  891  

Εργάτης 78 2,2077 ,90105    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,1629 ,97172  
 

 

Συνταξιούχος 30 2,4600 ,81900    

Άνεργος 42 2,0143 1,01057    

Μεταγνώση 

Δημόσιος υπάλληλος 156 2,0135 ,64659 ,495 5 ,780 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,0212 ,68084  891  

Εργάτης 78 2,0154 ,56639    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,0478 ,61645 

   

Συνταξιούχος 30 2,2000 ,70466    

Άνεργος 42 2,0286 ,61616    

Αυτοέλεγχος 

Δημόσιος υπάλληλος 156 2,6452 ,59117 3,797 5 ,002 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,7192 ,85632  891  
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Εργάτης 78 2,4000 ,64867    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,6649 ,74856 

   

Συνταξιούχος 30 3,0400 ,64839    

Άνεργος 42 2,6286 ,70893    

Συνεργασία 

Δημόσιος υπάλληλος 156 3,0837 ,76135 6,249 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 3,1798 ,64876  891  

Εργάτης 78 2,9308 ,75306    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,9785 ,73435  
 

 

Συνταξιούχος 30 2,8400 ,75457    

Άνεργος 42 2,6286 1,04864    

Στήσιμο 

σκαλωσιάς 

Δημόσιος υπάλληλος 156 2,4173 ,81115 2,300 5 ,043 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,7269 ,67218  891  

Εργάτης 78 2,6231 ,49094    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,5367 ,69576 

   

Συνταξιούχος 30 2,6000 ,63027    

Άνεργος 42 2,4571 ,66006    

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,2538 ,77182 1,519 5 ,181 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,2808 ,76091  891  

Εργάτης 78 3,2231 ,97233    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,3161 ,71558 

   

Συνταξιούχος 30 2,6200 ,33363    

Άνεργος 42 2,3714 ,49499    
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Κατανόηση 

συναισθημάτων 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,6425 ,59094 1,519 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,2380 ,67867  891  

Εργάτης 78 2,2788 ,79497    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,3763 ,49109  
 

 

Συνταξιούχος 30 2,3000 ,54011    

Άνεργος 42 2,5000 ,39755    

Ενσωμάτωση 

συναισθημάτων 

στη σκέψη 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,0849 ,70515 7,089 5 ,568 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,1724 ,66701  891  

Εργάτης 78 2,0923 ,53616    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,1663 ,50433  
 

 

Συνταξιούχος 30 2,1800 ,45893    

Άνεργος 42 2,0714 ,51099    

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,3132 ,60443 ,775 5 ,591 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,2601 ,59957  891  

Εργάτης 78 2,2885 ,58973    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,3495 ,59401 

   

Συνταξιούχος 30 2,3200 ,73457    

Άνεργος 42 2,3571 ,50853    

Σύνολο 

δυνατοτήτων και 

δυσκολιών 

μάθησης 

Δημόσιος υπάλληλος 159 2,4234 ,35996 ,743 5 ,448 

Ιδιωτικός υπάλληλος 312 2,4206 ,39105  891  

Εργάτης 78 2,3638 ,37099    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

279 2,3985 ,37759 
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Συνταξιούχος 30 2,5067 ,39250    

Άνεργος 42 2,3520 ,40411    

 

ε. Επίδραση επαγγέλματος της μητέρας σε παράγοντες συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 23 και τα αντίστοιχα post-hoc tests, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του επαγγέλματος της μητέρας 

ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες συναισθηματικής νοημοσύνης για τις 

οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Φιλοπονία, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι εργάτριες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους 

ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Αυτοεπίγνωση, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι εργάτριες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους 

ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Αυτορρύθμιση, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι εργάτριες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους 

ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι 

Δημόσιοι υπάλληλοι εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Συρρύθμιση, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους 
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ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους 

ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Σύνολο συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι 

άνεργες εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που 

οι μητέρες τους ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες 

τους ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

Πίνακας 23: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F Df Sig 

Φιλοπονία 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,3193 ,60685 10,577 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,5468 ,63779  888  

Εργάτης 36 2,1167 ,64918    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,5912 ,69062  
  

Άνεργος 66 2,4636 ,41385    

Οικιακά 168 2,7170 ,60353    

Αυτοεπίγνωση 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,2930 ,71946 10,101 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,4658 ,75943  888  

Εργάτης 36 1,6333 ,98619    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,4162 ,72998 

   

Άνεργος 66 2,2727 ,61533    

Οικιακά 168 2,5113 ,70720    

Αυτορρύθμιση 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,8000 ,64753 10,478 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,2655 ,67473  888  



198 
 

 
 

Εργάτης 36 1,9667 ,62427    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,4500 ,58683 

   

Άνεργος 66 2,7182 ,49611    

Οικιακά 168 2,4580 ,69118    

Συρρύθμιση 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,3763 ,63751 5,335 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,2315 ,78329  888  

Εργάτης 36 2,2875 ,71057    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,4050 ,76409  
  

Άνεργος 66 2,1091 ,64801    

Οικιακά 168 2,5143 ,56972    

Ενσυναίσθηση 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,9158 ,68560 2,066 5 ,068 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,7833 ,63006  888  

Εργάτης 36 2,8583 ,81997    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,6900 ,72406 

   

Άνεργος 66 2,8545 ,67441    

Οικιακά 168 2,8777 ,69028    

Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,4809 ,35277 8,090 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,4586 ,43084  888  

Εργάτης 36 2,1725 ,53159    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,5105 ,41165 

   

Άνεργος 66 2,4836 ,33589    

Οικιακά 168 3,6157 ,39778    
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στ. Επίδραση επαγγέλματος της μητέρας σε παράγοντες δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 24 και τα αντίστοιχα post-hoc tests, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του επαγγέλματος της μητέρας 

ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Παρακίνηση, όπου τα παιδιά που οι μητέρες είναι εργάτριες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες ασκούν 

διάφορα επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες ή 

ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Αυτοέλεγχος, όπου τα παιδιά που οι μητέρες είναι εργάτριες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες ασκούν 

διάφορα επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες ή 

ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Στήσιμο σκαλωσιάς, όπου τα παιδιά που οι μητέρες είναι άνεργες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες ασκούν 

διάφορα επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη 

συμφωνία. 

 Αναγνώριση συναισθημάτων, όπου τα παιδιά που οι μητέρες είναι Ιδιωτικοί 

υπάλληλοι ή άνεργες εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με 

τα παιδιά που οι μητέρες ασκούν διάφορα επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι 

μητέρες τους είναι Ελεύθεροι επαγγελματίες ή ασχολούνται με τα Οικιακά 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 
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 Ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη, όπου τα παιδιά που οι μητέρες είναι 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι ή ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες ασκούν διάφορα 

επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Διαχείριση συναισθημάτων, όπου τα παιδιά που οι μητέρες είναι Ελεύθεροι 

επαγγελματίες εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα 

παιδιά που οι μητέρες ασκούν διάφορα επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι 

μητέρες τους είναι άνεργες ή ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη συμφωνία.  

 Σύνολο δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, όπου τα παιδιά που οι μητέρες 

είναι εργάτριες εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα 

παιδιά που οι μητέρες ασκούν διάφορα επαγγέλματα, ενώ τα παιδιά που οι 

μητέρες τους είναι άνεργες ή ασχολούνται με τα Οικιακά εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη συμφωνία. 

 

Πίνακας 24: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F Df Sig 

Παρακίνηση 

Δημόσιος υπάλληλος 168 2,3339 ,88221 6,737 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,1176 ,91752  885  

Εργάτης 36 1,8500 ,86899    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,3800 1,04533  
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Άνεργος 66 2,5364 ,65554    

Οικιακά 168 2,4955 1,02260    

Μεταγνώση 

Δημόσιος υπάλληλος 168 2,0375 ,57385 2,146 5 ,058 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 1,9788 ,70146  885  

Εργάτης 36 1,8417 ,65132    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 3,0700 ,56548  
 

 

Άνεργος 66 2,1068 ,56069    

Οικιακά 168 2,1277 ,62464    

Αυτοέλεγχος 

Δημόσιος υπάλληλος 168 2,6464 ,75056 4,684 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,6144 ,78771  885  

Εργάτης 36 2,2250 ,89006    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,6758 ,71733 

   

Άνεργος 66 2,8818 ,51078    

Οικιακά 168 2,7759 ,72401    

Συνεργασία 

Δημόσιος υπάλληλος 168 3,0643 ,69085 ,555 5 ,734 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 3,0671 ,70512  885  

Εργάτης 36 2,9000 ,98503    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 3,0575 ,83766 

   

Άνεργος 66 2,9964 ,69700    

Οικιακά 168 3,0000 ,76884    

Στήσιμο 

σκαλωσιάς 

Δημόσιος υπάλληλος 168 2,5018 ,66699 3,447 5 ,004 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,5171 ,65719  885  

Εργάτης 36 2,4083 ,74580    
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Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,8042 ,84297  
 

 

Άνεργος 66 2,3977 ,65665    

Οικιακά 168 2,7196 ,65123    

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,3693 ,74993 2,923 5 .013 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,2000 ,75379  885  

Εργάτης 36 2,2833 ,60545    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,4263 ,65040  
 

 

Άνεργος 66 2,2068 ,55615    

Οικιακά 168 2,3964 ,88439    

Κατανόηση 

συναισθημάτων 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,3868 ,67929 ,405 5 ,845 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,3356 ,53277  885  

Εργάτης 36 2,2667 ,59905    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,3750 ,47778  
 

 

Άνεργος 66 2,3545 ,64162    

Οικιακά 168 2,3866 ,78773    

Ενσωμάτωση 

συναισθημάτων 

στη σκέψη 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,2760 ,49459 6,905 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,0940 ,61306  885  

Εργάτης 36 2,8722 ,57732    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,1017 ,53724 

   

Άνεργος 66 2,4182 ,55992    

Οικιακά 168 2,0750 ,72283    

Διαχείριση Δημόσιος υπάλληλος 171 2,2974 ,61226 4,637 5 ,000 
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συναισθημάτων Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,2477 ,53264  885  

Εργάτης 36 2,3000 ,43818    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,1750 ,64015 

   

Άνεργος 66 2,4273 ,62056    

Οικιακά 168 2,4554 ,67938    

Σύνολο 

δυνατοτήτων 

και δυσκολιών 

μάθησης 

Δημόσιος υπάλληλος 171 2,4309 ,36493 5,180 5 ,000 

Ιδιωτικός υπάλληλος 333 2,3527 ,39367  885  

Εργάτης 36 2,2419 ,35655    

Ελεύθερος 

επαγγελματίας 

120 2,4230 ,37329 

   

Άνεργος 66 2,4808 ,27344    

Οικιακά 168 2,4929 ,39794    

 

ζ. Επίδραση μορφωτικού επιπέδου πατέρα σε παράγοντες συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 25 και τα αντίστοιχα post-hoc tests, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου του 

πατέρα ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες συναισθηματικής 

νοημοσύνης για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 

0,05: 

 Φιλοπονία, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι απόφοιτοι Α/θμιας 

Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά 

που οι πατέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ τα παιδιά 
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που οι πατέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο ή πτυχίο 

ΑΕΙ/ΤΕΙ εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Συρρύθμιση, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή 

είναι απόφοιτοι Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη 

διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι πατέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά 

μορφωτικά επίπεδα, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες τους κατέχουν 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Ενσυναίσθηση, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι 

πατέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ τα παιδιά που οι 

πατέρες τους είναι απόφοιτοι Α/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη συμφωνία. 

 

Πίνακας 25: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F df Sig 

Φιλοπονία 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3619 ,67188 3,249 3 ,021 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,5183 ,65662  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,5130 ,62868    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,6727 ,52563    

Αυτοεπίγνωση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3492 ,97560 ,803 3 ,492 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,4241 ,72854  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,3567 ,77356    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4667 ,79437    

Αυτορύθμιση Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3548 ,64880 ,531 3 ,661 
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Β/θμια εκπαίδευση 336 2,3723 ,62259  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,4022 ,69906    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4606 ,73980    

Συρρύθμιση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,2976 ,76588 2,509 3 ,048 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2777 ,77837  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,2630 ,67456    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4909 ,60019    

Ενυναίσθηση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 3,1429 ,62880 5,389 3 ,001 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,8679 ,65920  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,7870 ,68084    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,8106 ,61806    

Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,5013 ,55322 1,423 3 ,235 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,4921 ,41076  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,4844 ,41184    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,5803 ,36298    

 

η. Επίδραση μορφωτικού επιπέδου πατέρα σε παράγοντες δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 26 και τα αντίστοιχα post-hoc tests, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου του 

πατέρα ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Μεταγνώση, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι 
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πατέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ τα παιδιά που οι 

πατέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Κατανόηση συναισθημάτων, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι απόφοιτοι 

Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με 

τα παιδιά που οι πατέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ 

τα παιδιά που οι πατέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη, όπου τα παιδιά που οι πατέρες τους 

κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση 

με τα παιδιά που οι πατέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, 

ενώ τα παιδιά που οι πατέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 

Πίνακας 26: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F df Sig 

Παρακίνηση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,2762 ,87431 ,166 3 ,920 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2857 ,99322  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,3008 ,85007    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,2250 1,10663    

Μεταγνώση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,9048 ,71649 6,060 3 ,000 

Β/θμια εκπαίδευση 336 1,9589 ,65982  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,1387 ,60838    
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Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,9547 ,63096    

Αυτοέλεγχος 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,5643 ,80299 2,500 3 ,058 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,5920 ,77343  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,6992 ,73399    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,7906 ,76314    

Συνεργασία 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,9190 ,86077 ,673 3 ,569 

Β/θμια εκπαίδευση 336 3,0491 ,74034  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 3,0542 ,69068    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 3,0750 ,86730    

Στήσιμο 

σκαλωσιάς 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,5333 ,65648 ,265 3 ,851 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,5772 ,66022  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,5382 ,67075    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,5250 ,83009    

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,4048 ,60199 1,990 3 ,114 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2969 ,75845  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,2639 ,75891    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4515 ,77927    

Κατανόηση 

συναισθημάτων 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3429 ,63797 5,660 3 ,001 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2821 ,66310  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,3391 ,54857    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,5697 ,62228    

Ενσωμάτωση 

συναισθημάτων 

στη σκέψη 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,1905 ,61741 5,928 3 ,001 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,1631 ,55817  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,0541 ,63343    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,3333 ,70450    
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Διαχείριση 

συναισθημάτων 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,4571 ,49046 2,549 3 ,058 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2728 ,59452  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,2924 ,62614    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4015 ,60006    

Σύνολο 

δυνατοτήτων 

και δυσκολιών 

μάθησης 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3990 ,41025 1,234 3 ,296 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,3873 ,36766  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,4098 ,38509    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 3,4709 ,40514    

 

θ. Επίδραση μορφωτικού επιπέδου της μητέρας σε παράγοντες συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 27 και τα αντίστοιχα post-hoc tests, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες συναισθηματικής 

νοημοσύνης για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 

0,05: 

 Φιλοπονία, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι απόφοιτοι Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με 

τα παιδιά που οι μητέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ 

τα παιδιά που οι μητέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο ή 

πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Ενσυναίσθηση, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι απόφοιτοι Β/θμιας 

Εκπαίδευσης ή είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ εμφανίζουν σημαντικά 

μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με τα παιδιά που οι μητέρες τους ανήκουν σε 
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διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι 

απόφοιτοι Α/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 

Πίνακας 27: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F df Sig 

Φιλοπονία 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3619 ,67188 3,249 3 ,021 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,3183 ,65662  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,5130 ,62868    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,6727 ,52563    

Αυτοεπίγνωση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3492 ,97560 ,803 3 ,492 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,4241 ,72854  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,3567 ,77356    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4667 ,79437    

Αυτορρύθμιση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3548 ,64880 ,531 3 ,661 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,3723 ,62259  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,4022 ,69906    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4606 ,73980    

Συρρύθμιση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,2976 ,76588 2,509 3 ,058 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2777 ,77837  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,3630 ,67456    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4909 ,60019    

Ενσυναίσθηση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 3,1429 ,62880 5,389 3 ,001 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,7679 ,65920  851  
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ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,7870 ,68084    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,8106 ,61806    

Σύνολο 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,5013 ,55322 1,423 3 ,235 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,4921 ,41076  851  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,4844 ,41184    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,5803 ,36298    

 

ι. Επίδραση μορφωτικού επιπέδου της μητέρας σε παράγοντες δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω Πίνακα 28 και τα αντίστοιχα post-hoc tests, 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας ισχύουν για τις παρακάτω μεταβλητές / παράγοντες δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης για τις οποίες τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας είναι μικρότερα του 0,05: 

 Μεταγνώση, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι απόφοιτοι Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με 

τα παιδιά που οι μητέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ 

τα παιδιά που οι μητέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Κατανόηση συναισθημάτων, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι απόφοιτοι 

Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση με 

τα παιδιά που οι μητέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, ενώ 

τα παιδιά που οι μητέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο ή είναι 

απόφοιτοι Α/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 
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 Ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη, όπου τα παιδιά που οι μητέρες τους 

κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη διαφωνία σε σχέση 

με τα παιδιά που οι μητέρες τους ανήκουν σε διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα, 

ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους κατέχουν Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη συμφωνία. 

 

Πίνακας 28: Αριθμός ατόμων (Ν), μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τιμές του στατιστικού F, 

βαθμοί ελευθερίας df και επίπεδο σημαντικότητας sig 

 N Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

F df Sig 

Παρακίνηση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,2762 ,87431 ,166 3 ,920 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2857 ,99322  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,3008 ,85007    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,2250 1,10663    

Μεταγνώση 

Α/θμια εκπαίδευση 63 1,9048 ,71649 6,060 3 ,000 

Β/θμια εκπαίδευση 336 1,9589 ,65982  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,1387 ,60838    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,9547 ,63096    

Αυτοέλεγχος 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,5643 ,80299 2,500 3 ,058 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,5920 ,77343  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,6992 ,73399    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,7906 ,76314    

Συνεργασία 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,9190 ,86077 ,673 3 ,569 

Β/θμια εκπαίδευση 336 3,0491 ,74034  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 3,0542 ,69068    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 3,0750 ,86730    
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Στήσιμο 

σκαλωσιάς 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,5333 ,65648 ,265 3 ,851 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,5772 ,66022  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,5382 ,67075    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 96 2,5250 ,83009    

Αναγνώριση 

συναισθημάτων 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,4048 ,60199 1,990 3 ,114 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2969 ,75845  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,2639 ,75891    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4515 ,77927    

Κατανόηση 

συναισθημάτων 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3429 ,63797 5,660 3 ,001 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2821 ,66310  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,3391 ,54857    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,5697 ,62228    

Ενσωμάτωση 

συναισθημάτων 

στη σκέψη 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,1905 ,61741 5,928 3 ,001 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,1631 ,55817  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,0541 ,63343    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,3333 ,70450    

Διαχείριση 

συναισθημάτων 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,4571 ,49046 2,549 3 ,055 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,2728 ,59452  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,2924 ,62614    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4015 ,60006    

Σύνολο 

δυνατοτήτων και 

δυσκολιών 

μάθησης 

Α/θμια εκπαίδευση 63 2,3990 ,41025 1,234 3 ,296 

Β/θμια εκπαίδευση 336 2,3873 ,36766  848  

ΑΕΙ/ΤΕΙ 357 2,4098 ,38509    

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 99 2,4709 ,40514    
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Κεφάλαιο 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται με συντομία τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, γίνεται μία συζήτηση των αποτελεσμάτων αυτών με βάση τη βιβλιογραφία και 

τις έρευνες που έχουμε υπόψη μας μέχρι αυτή τη στιγμή, αναφέρονται τα συμπεράσματα 

της έρευνας και τέλος παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις-εισηγήσεις για μελλοντική 

έρευνα. 

5.1. Σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης, που 

παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των μαθητών Γυμνασίου με διαγνωσμένες Μαθησιακές 

Δυσκολίες, ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη, ως στοιχείο της προσωπικότητάς 

τους και στην έκφραση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησής τους, ως στοιχείο 

της μαθησιακής τους συμπεριφοράς, με βάση το φύλο των μαθητών, την 

κοινωνικοοικονομική τους προέλευση και τον «τύπο» των Μαθησιακών Δυσκολιών 

τους. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χορήγηση δύο (2) ερωτηματολογίων, ενός της διερεύνησης 

αντιλήψεων προκειμένου να αξιολογηθεί η συναισθηματική νοημοσύνη και ενός των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες και οι 

δυσκολίες στη μαθησιακή συμπεριφορά, σε 918 μαθητές/τριες με διαγνωσμένες 

Μαθησιακές Δυσκολίες των σχολικών τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα. 

Συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ήταν 918 αγόρια και κορίτσια των σχολικών 

τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα, ηλικίας 12, 13 και 14 ετών. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 609 αγόρια, ποσοστό 66,3% και 309 κορίτσια, ποσοστό 33,7%, 

εκπροσωπώντας ένα συνολικό ποσοστό 100%, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 28. Τα 

αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν, δηλαδή, σχεδόν διπλάσια από τα κορίτσια. 
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Σχήμα 28: Συμμετέχοντες στην έρευνα 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει διαγνωσθεί με δυσλεξία, σε ποσοστό 66,7%, 

με δεύτερη διαγνωσμένη δυσκολία τις λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας (με ποσοστό 

17,5 %) και τρίτη τη ΔΕΠΥ (με ποσοστό 15,8 %) (Σχήμα 29). Επίσης, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων φοιτά στη Γ΄ Γυμνασίου (330 μαθητές και μαθήτριες, με ποσοστό 36,2 

%), ενώ στην Α΄ Γυμνασίου φοιτούν 288 μαθητές και μαθήτριες (ποσοστό 31,6 %) και 

στη Β΄ Γυμνασίου φοιτούν 294 μαθητές/τριες (ποσοστό 32,2%). 

 

Σχήμα 29: Ποσοστά των κατηγοριών της διάγνωσης 
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Το επικρατέστερο επάγγελμα των γονέων των συμμετεχόντων είναι αυτό του 

Ιδιωτικού υπαλλήλου (Ν= 312 πατέρες και ποσοστό 34,7 % και Ν= 333 μητέρες και 

ποσοστό 37,2 %), όπως φαίνεται και στο Σχήμα 30. Δεύτερο επικρατέστερο επάγγελμα 

για τους πατέρες είναι αυτό του Ελεύθερου επαγγελματία (Ν= 279 πατέρες και ποσοστό 

31%), ενώ για τις μητέρες είναι αυτό της Δημοσίου υπαλλήλου (Ν= 171 μητέρες και 

ποσοστό 19,1%). Το επάγγελμα που συναντάται λιγότερο για τους πατέρες είναι αυτό 

του Συνταξιούχου (Ν= 30 πατέρες και ποσοστό 3,3 %) και για τις μητέρες αυτό της 

Εργάτριας (Ν= 36 και ποσοστό 4%). 

 

 

 

 

    

 

 

 

Το επικρατέστερο μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 

(Ν=357 και ποσοστό 41,8 % για τους πατέρες και Ν=405 για τις μητέρες και ποσοστό 

46,6 %), ενώ οι λιγότεροι είναι απόφοιτοι της Α/θμιας Εκπαίδευσης (Ν= 63 για τους 

πατέρες και ποσοστό 7,4% και Ν= 78 με ποσοστό 9% για τις μητέρες) (Σχήμα 31). 
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Σχήμα 31: Επικρατέστερα ποσοστά των κατηγοριών εκπαίδευσης του πατέρα και της 

μητέρας 

Πριν την οποιαδήποτε ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και τη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων, κρίθηκε απαραίτητο να μετρηθεί η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία των εργαλείων. Με δύο τρόπους ελέγχου (χρήση του δείκτη alpha του 

Cronbach [Cronbach’s a] και αξιοπιστία εναλλακτικών τύπων) το ερωτηματολόγιο 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και το ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις 

δυσκολίες στη μάθηση, που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, 

βρέθηκε ότι παρουσιάζουν ικανοποιητική αξιοπιστία. Για τον έλεγχο της δομικής 

εγκυρότητας των οργάνων μέτρησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος παραγοντικής 

ανάλυσης, που σύμφωνα με το μέτρο των Kaiser-Meyer-Olkin (1974), η τιμή του δείκτη 

(0,75 για το ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 0,73 για το 

ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες), θεωρείται σχετικά καλή. 

Όσον αφορά στον βαθμό μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στους 

παράγοντες της φιλοπονίας, της αυτοεπίγνωσης, της αυτορρύθμισης, της συρρύθμισης, 

της ενσυναίσθησης και στο σύνολο, βρέθηκε ότι όλοι οι παράγοντες έχουν μικρότερη 

μέση τιμή από το 3, όπως ακριβώς συμβαίνει και με όλους τους παράγοντες των 
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δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης χαμηλότερη μέση τιμή παρουσιάζει ο παράγοντας της 

συρρύθμισης (Μ= 2,34) και υψηλότερη μέση τιμή παρουσιάζει ο παράγοντας της 

ενσυναίσθησης (Μ= 2,83). Ενώ στο ερωτηματολόγιο για τις δυνατότητες και τις 

δυσκολίες μάθησης χαμηλότερη μέση τιμή βρέθηκε να παρουσιάζει ο παράγοντας της 

μεταγνώσης (Μ= 2,04) και υψηλότερη μέση τιμή ο παράγοντας της συνεργασίας (Μ= 

2,94). 

Συμπερασματικά, ο βαθμός μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης στις 

μεταβλητές της και των δυνατοτήτων και δυσκολιών στη μάθηση στις μεταβλητές τους 

και στο σύνολο μας δίνει μια γενική ένδειξη για το πόσο συναισθηματικά και κοινωνικά 

ώριμοι είναι οι συμμετέχοντες σε γενικές γραμμές. Μία συνολική μέση τιμή που 

κυμαίνεται μεταξύ 2,0 και 2,5 θεωρείται αρκετά χαμηλή και καταδεικνύει χαμηλή 

συναισθηματική ικανότητα με σημαντικό περιθώριο βελτίωσης.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχει στενή σύνδεση και σχέση 

μεταξύ των παραγόντων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των παραγόντων των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών, καθώς από τον Πίνακα 16 παρατηρούμε ότι σχεδόν όλες οι 

ανά δύο συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές και επιπλέον ότι η δεύτερη μεγαλύτερη 

συσχέτιση είναι μεταξύ του Συνόλου των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης και του 

Συνόλου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Άρα, επιβεβαιώνεται πλήρως η βασική 

υπόθεση της έρευνας. 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, οι μεγαλύτερες συσχετίσεις είναι μεταξύ των παραγόντων της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (φιλοπονία, αυτοεπίγνωση, αυτορρύθμιση, συρρύθμιση 

και ενσυναίσθηση) και του Συνόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης. Πιο 
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συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη συσχέτιση είναι μεταξύ της αυτοεπίγνωσης και του 

Συνόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ μεγάλη συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ 

της αυτορρύθμισης, της συρρύθμισης και του Συνόλου της συναισθηματικής 

νοημοσύνης.  

Το ίδιο βρέθηκε και όσον αφορά στις συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες συσχετίσεις είναι μεταξύ 

των παραγόντων των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης (παρακίνηση, μεταγνώση, 

αυτοέλεγχος, συνεργασία, στήσιμο σκαλωσιάς, αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση 

συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη και διαχείριση 

συναισθημάτων) και του Συνόλου των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. 

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη συσχέτιση είναι μεταξύ του αυτοελέγχου και του Συνόλου 

των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης και ακολουθούν η παρακίνηση, η αναγνώριση 

συναισθημάτων, η μεταγνώση και η συνεργασία με το Σύνολο των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης. Στενή σχέση βρέθηκε να υπάρχει και μεταξύ του αυτοελέγχου και 

της παρακίνησης, όπως και του αυτοελέγχου και της μεταγνώσης και της αναγνώρισης 

συναισθημάτων. Επίσης, ισχυρή σχέση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ της αναγνώρισης και 

της διαχείρισης συναισθημάτων και μεταξύ της παρακίνησης και της μεταγνώσης.   

Σχέση ανάμεσα στον «τύπο» των Μαθησιακών Δυσκολιών (δυσλεξία, λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας, ΔΕΠΥ) που έχουν οι μαθητές/τριες με τη συναισθηματική 

τους νοημοσύνη και την έκφραση των δυνατοτήτων και δυσκολιών στη μάθησή τους, 

βρέθηκε να υπάρχει από τα αποτελέσματα της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα οι 

μαθητές/τριες με ΔΕΠΥ συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μέση τιμή στο Σύνολο της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (Μ= 2,40) και στο Σύνολο των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης (Μ= 2,33), όπως φαίνεται και στα Σχήματα 32 και 33. Τη δεύτερη 

χαμηλότερη μέση τιμή στο Σύνολο της συναισθηματικής νοημοσύνης παρουσιάζουν οι 
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μαθητές/τριες με Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας (Μ= 2,44), ενώ στο Σύνολο των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης οι μαθητές/τριες με Δυσλεξία (Μ= 2,42). 

 

Σχήμα 32: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς το Σύνολο της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 

Σχήμα 33: Μέσες των κατηγοριών της διάγνωσης ως προς το Σύνολο των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης 

 

Οι μαθητές/τριες με Δυσλεξία συγκεντρώνουν χαμηλότερη μέση τιμή στον 

παράγοντα της μεταγνώσης (Μ= 2,06) και της συρρύθμισης (Μ= 2,30), ενώ 
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καταφέρνουν υψηλότερη μέση τιμή στον παράγοντα της συνεργασίας (Μ= 3,03) και της 

ενσυναίσθησης (Μ= 2,86). 

Οι μαθητές/τριες με Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας συγκεντρώνουν 

χαμηλότερη βαθμολογία στον παράγοντα της ενσωμάτωσης συναισθημάτων στη σκέψη 

(Μ= 2,03) και στον παράγοντα της μεταγνώσης (Μ= 2,09), ενώ σημειώνουν υψηλότερη 

μέση τιμή στον παράγοντα της συνεργασίας (Μ= 3,21) και στον παράγοντα της 

ενσυναίσθησης (Μ= 2,92).  

Οι μαθητές/τριες με ΔΕΠΥ σημειώνουν την υψηλότερη μέση τιμή στον παράγοντα 

της συνεργασίας (Μ= 2,93) και της φιλοπονίας (Μ= 2,62). 

Σημαντική διαφοροποίηση τόσο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες όσο και της έκφρασης των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησής 

τους ως προς το φύλο, η έρευνα δεν παρουσίασε. Η βαθμολογία που συγκέντρωσαν τα 

αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια είναι πολύ κοντινή με τα αγόρια να συγκεντρώνουν 

ελαφρώς υψηλότερη μέση τιμή στο Σύνολο της συναισθηματικής νοημοσύνης (Μ= 2,51) 

και στο Σύνολο των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης (Μ= 2,43) (Σχήμα 34).  

 

Σχήμα 34: Μέσες του Συνόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης για αγόρια και κορίτσια 
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Υψηλότερη μέση τιμή από τα αγόρια σημείωσαν τα κορίτσια στους παράγοντες της 

ενσυναίσθησης (Μ= 2,91), της συνεργασίας (Μ= 2,93) και της κατανόησης 

συναισθημάτων (Μ= 2,5). Τα κορίτσια συγκέντρωσαν υψηλότερη μέση τιμή από τα 

αγόρια και στους παράγοντες της αυτορρύθμισης (Μ= 2,44) και της ενσωμάτωσης 

συναισθημάτων στη σκέψη (Μ= 2,17), χωρίς, όμως, η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά 

σημαντική. 

Τέλος, όσον αφορά τη διαφοροποίηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της 

έκφρασης των δυνατοτήτων και δυσκολιών της μάθησής τους ως προς την 

κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που οι 

πατέρες τους είναι Άνεργοι και οι μητέρες τους Εργάτριες εμφανίζουν τη χαμηλότερη 

μέση τιμή στο Σύνολο των παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης (Μ= 2,43 για τους 

πατέρες και 2,17 για τις μητέρες) και στο Σύνολο δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

(Μ= 2,35 για τους πατέρες και 2,24 για τις μητέρες).  

Επίσης, τα παιδιά που οι πατέρες τους και οι μητέρες του κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

σημειώνουν τη χαμηλότερη μέση τιμή στο Σύνολο της Συναισθηματικής νοημοσύνης και 

τα παιδιά που οι πατέρες τους και οι μητέρες τους είναι απόφοιτοι Β/θμιας Εκπαίδευσης, 

συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μέση τιμή στο Σύνολο των παραγόντων των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. Ενώ υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των 

παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης και δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

παρουσιάζουν τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Συνταξιούχοι και κατέχουν 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο και οι μητέρες τους ασχολούνται με τα Οικιακά και 

έχουν αντίστοιχο μορφωτικό επίπεδο.  
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5.2. Συζήτηση αποτελεσμάτων με βάση προηγούμενες έρευνες και τη 

θεωρία  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε πολύ λίγες έρευνες, οι οποίες εξέτασαν τη 

σχέση ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τις Μαθησιακές Δυσκολίες 

μαθητών. Τα περισσότερα διαθέσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, τόσο σε διεθνές επίπεδο 

όσο και στο χώρο της ελληνικής πραγματικότητας, αναφέρονται στη σχέση της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Σχολικής Επίδοσης και συγκεκριμένα σε 

δείγματα πληθυσμού παιδικής-προεφηβικής ηλικίας κυρίως και μάλιστα τυπικής 

ανάπτυξης. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται σχετιζόμενα με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα εξέτασε το βαθμό εγκυρότητας 

της εννοιολογικής κατασκευής των ερωτηματολογίων συναισθηματικής νοημοσύνης και 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, όπως και το βαθμό αξιοπιστίας τους. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας η αξιοπιστία βρέθηκε ικανοποιητική και η εγκυρότητα 

θεωρείται σχετικά καλή. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εξέταζε το βαθμό μέτρησης της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στις μεταβλητές/παράγοντες της φιλοπονίας, της αυτοεπίγνωσης, της 

αυτορρύθμισης, της συρρύθμισης, της ενσυναίσθησης και στο σύνολο. Από τα ευρήματα 

της έρευνας διαπιστώνεται ότι όλοι οι παράγοντες έχουν μικρότερη μέση τιμή από το 3, 

επομένως τείνουν προς τη διαφωνία και τη χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι παράγοντες που έχουν χαμηλότερη μέση τιμή 

είναι της συρρύθμισης (Μ= 2,34), της αυτορρύθμισης (Μ= 2,4) και της αυτοεπίγνωσης 

(Μ= 2,4). 
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Σύμφωνα με τους Harris, Reid & Graham (2004), οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες εμφανίζουν μειωμένες ικανότητες αυτορρύθμισης, σημαντικά μεταγνωστικά 

ελλείμματα και δυσκολίες στη χρήση και την επιλογή στρατηγικών μάθησης συγκριτικά 

με τους συνομηλίκους τους.  

Ο παράγοντας της αυτοεπίγνωσης, που περιλαμβάνει την ικανότητα προσαρμογής 

και βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση του εαυτού μας και στην αυτοπεποίθηση, 

εμφανίζεται με χαμηλή μέση τιμή (Μ= 2,4), αποτέλεσμα το οποίο έρχεται σε απόλυτη 

συμφωνία με την έρευνα των D’ Amico & Guastaferro (2017) που βρήκαν ότι οι μαθητές 

με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα προσαρμογής. Επίσης, συμφωνεί 

και με την άποψη της Τζιβινίκου (2015) ότι ένας έφηβος με Μαθησιακές Δυσκολίες 

μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα αντιμετώπισης νέων καταστάσεων στη ζωή του και 

ως δευτερεύοντα ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να εμφανίζει χαμηλή αυτοεικόνα, 

αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Πολλές είναι οι έρευνες που αναφέρουν ότι τα παιδιά 

με Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν χαμηλή αυτοαντίληψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση 

(Al- Yagon & Mikulincer, 2004; Arnoldetal, 2005; Bauminger et all, 2005; Maughan & 

Caroll, 2006). Μία μετα-ανάλυση ερευνών σχετικά με την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοαντίληψη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, έδειξε ότι το 70% των μαθητών 

έχουν αρνητική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση.  

Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα του Tucker (2009), οι συμμετέχοντες στην έρευνά 

του συγκέντρωσαν υψηλότερες βαθμολογίες σε ικανότητες προσαρμογής από ότι στις 

ικανότητες να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματά τους. Τα ίδια 

αποτελέσματα βρέθηκαν και στην παρούσα έρευνα. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν να 

συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία στις ικανότητες προσαρμογής (Μ= 2,4) από ότι 

στις ικανότητες να αναγνωρίζουν (Μ= 2,3) και να κατανοούν τα συναισθήματά τους (Μ= 

2,36). 
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Ο παράγοντας που σημειώνει μεγαλύτερη μέση τιμή είναι αυτός της ενσυναίσθησης 

(Μ= 2,83) με τα κορίτσια να εμφανίζουν μεγαλύτερη βαθμολογία (Μ= 2,91) σε σχέση με 

τα αγόρια (Μ= 2,73), όπως άλλωστε έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες (Illeris, 2016). 

Ως ενσυναίσθηση ορίζεται η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση 

ενός άλλου ατόμου, και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του. Τα παιδιά 

με Μαθησιακές Δυσκολίες βιώνουν, πολύ συχνά, συναισθήματα θυμού, ματαίωσης, 

ντροπής, άρνησης και κατάθλιψης. Όταν, λοιπόν, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες 

φτάσει σε σημείο να μπορεί να χρησιμοποιεί την ενσυναίσθησή, ώστε να κατανοήσει και 

να προσδιορίσει τα συναισθήματα ενός άλλου παιδιού, το οποίο κάνει, επίσης, 

ορθογραφικά λάθη, έχει αναγνωστικές δυσκολίες, ελλείψεις στην ανάπτυξη γραπτού 

λόγου, δυσκολίες στα μαθηματικά και άλλα χαρακτηριστικά, τότε θα έχει τη δυνατότητα 

να παρατηρήσει τον εαυτό του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να βρει 

τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης των δυσκολιών του.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξέταζε το βαθμό μέτρησης των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης στις μεταβλητές τους: παρακίνηση, μεταγνώση, συνεργασία, 

αυτοέλεγχο, στήσιμο σκαλωσιάς, αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση 

συναισθημάτων, ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη, διαχείριση συναισθημάτων 

και στο σύνολο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι οι 

παράγοντες έχουν μικρότερη μέση τιμή από το 3 και ειδικά ο παράγοντας της 

μεταγνώσης εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή από όλους (Μ= 2,0). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε συμφωνία με την άποψη των 

Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσα (2004) ότι τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σε όλα τα μέρη και τις διαστάσεις της μεταγνώσης. Επίσης, 

η Τζιβινίκου (2015), αναφέρει ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν 
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διαταραχές – ελλείμματα μεταγνωστικής φύσης και αρκετά από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν είναι αποτέλεσμα της απουσίας αποτελεσματικής χρήσης της 

μεταγνώσης. Σημαντικά μεταγνωστικά ελλείμματα μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 

αναφέρουν και οι Harris, Reid & Graham (2004). 

Χαμηλή μέση τιμή εμφανίζουν στην παρούσα έρευνα και οι παράγοντες εκείνοι που 

αποτελούν και τις τέσσερις υποκατηγορίες στο μοντέλο ικανότητας της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των Mayer και Salovey, δηλαδή η αναγνώριση συναισθημάτων (Μ= 2,30), η 

κατανόηση συναισθημάτων (Μ= 2,36), η ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη (Μ= 

2,14) και η διαχείριση συναισθημάτων (Μ= 2,30). 

Με τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν προηγούμενες έρευνες (Bauminger et al, 

2005; Margalit, 2004), οι οποίες καταλήγουν ότι τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες 

παρουσιάζουν συστηματικές δυσκολίες στο να κατανοήσουν σύνθετα συναισθήματα.  

Υψηλότερη μέση τιμή παρουσιάζουν οι παράγοντες της συνεργασίας (Μ= 2,94) και 

του αυτοελέγχου (Μ= 2,67), των οποίων βέβαια η μέση τιμή εμφανίζεται μικρότερη από 

3, όποτε θεωρείται χαμηλή. 

Ο βαθμός μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης στις μεταβλητές της και στο 

σύνολο, όπως και των δυνατοτήτων και δυσκολιών στη μάθηση στις μεταβλητές τους και 

στο σύνολο μας δίνει μια γενική ένδειξη για το πόσο συναισθηματικά ώριμοι είναι οι 

συμμετέχοντες. Μία συνολική μέση τιμή που κυμαίνεται μεταξύ 2,0 και 2,5 θεωρείται 

αρκετά χαμηλή. Με το συγκεκριμένο εύρημα της παρούσας έρευνας συμφωνούν και οι 

Willcutt και Gaffney-Browbn (2004), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι μαθητές που έχουν 

Μαθησιακές Δυσκολίες ενδεχομένως έχουν χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής 

νοημοσύνης και ο Ryan (2004) παρατηρεί ότι η δυσλεξία επηρεάζει τη συναισθηματική 

κατάσταση του νέου ανθρώπου και ως αποτέλεσμα αυτού είναι η μειωμένη 
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συναισθηματική νοημοσύνη αυτών των μαθητών. Επίσης, οι Narimani et al. (2009) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με δυσλεξία έχουν χαμηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν έχουν δυσλεξία. 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα εξέταζε τη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική 

νοημοσύνη μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και στην έκφραση των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών της μάθησης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια σημαντική θετική σχέση 

ανάμεσα στο σύνολο των μεταβλητών της συναισθηματικής νοημοσύνης και στο σύνολο 

των μεταβλητών των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. Οι δύο μεγαλύτερες 

συσχετίσεις είναι μεταξύ της αυτοεπίγνωσης και του συνόλου της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και μεταξύ του αυτοελέγχου και του συνόλου των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης. Σημαντικές θετικές σχέσεις εμφανίζονται μεταξύ όλων των 

παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης και του Συνόλου της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, μεταξύ όλων των παραγόντων των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης 

και του Συνόλου, όπως και μεταξύ όλων των παραγόντων δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης και του Συνόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η βασική υπόθεση της έρευνας που ανέφερε ότι: 

«αναμένουμε μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, ως στοιχείο της 

προσωπικότητας των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και της έκφρασης των 

δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησής τους, ως στοιχείο της μαθησιακής τους 

συμπεριφοράς να υπάρχουν θετικές συσχετίσεις», επιβεβαιώνεται πλήρως με τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Από τα ευρήματα της έρευνας παρατηρούμε να αναδεικνύονται σημαντικές και πολύ 

ουσιαστικές σχέσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σημαντική θετική σχέση εμφανίζεται 

μεταξύ της παρακίνησης και της αυτορρύθμισης. Σύμφωνα με τον Boekaerts (2010), τα 
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κίνητρα μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη αυτορρύθμιση. Η σχέση αυτή 

αντικατοπτρίζεται στις περιγραφές της αυτορυθμιζόμενης μάθησης (Self-regulated 

Leraning) ως μια ενεργή και εποικοδομητική διαδικασία που περιλαμβάνει τον 

καθορισμό των στόχων της μάθησης, στη συνέχεια, την παρακολούθηση, τη ρύθμιση και 

τον έλεγχο των κινήτρων και της συμπεριφοράς για την επίτευξή τους (Zimmerman, 

2008). Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, το κίνητρο βρίσκεται μεταξύ των συνιστωσών της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης που υπόκεινται σε ρύθμιση (Zimmerman, 2000). Για αυτό 

το λόγο πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στις σχέσεις ανάμεσα στα κίνητρα και στις 

αυτορρυθμιστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές. 

Η αυτορρύθμιση είναι μια πολύπλοκη έννοια που περιλαμβάνει διαδικασίες σχετικές 

με τη ρύθμιση των συναισθημάτων, τα κίνητρα, τη γνώση, τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και τη συμπεριφορά. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι 

δεξιότητες αυτορρύθμισης και η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση φαίνεται να αποτελούν 

σημαντικές και πολυδιάστατες λειτουργίες. Ως εκ τούτου, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός 

καλείται όχι μόνο να μεταδώσει γνώσεις, αλλά και να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

εκείνες συνθήκες που θα προάγουν την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση των μαθητών. 

Υπάρχει διαφορά, όμως, ανάμεσα στην αυτορρύθμιση και στον αυτοέλεγχο, αλλά 

και πολύ στενή και ισχυρή σχέση, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο 

αυτοέλεγχος είναι έκφραση της αυτορρύθμισης, είναι η σκόπιμη και ελεγχόμενη 

αυτορρύθμιση. Η αυτορρύθμιση εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τον αυτοέλεγχο. Ο 

Goleman μιλά για πέντε συναισθηματικές δεξιότητες που εμπίπτουν στη σφαίρα 

επιρροής της αυτορρύθμισης, μία εκ των οποίων είναι ο αυτοέλεγχος.  

Ο αυτοέλεγχος παρουσιάζει σημαντική θετική σχέση και με την αυτοεπίγνωση. Η 

ικανότητα του αυτοελέγχου σχετίζεται με τη χειραγώγηση και τον έλεγχο των επιθυμιών, 
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των συναισθημάτων, των παρορμήσεων, της συμπεριφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά οι καταστάσεις της ζωής. Η ικανότητα αυτή οικοδομείται πάνω στην 

αυτοεπίγνωση. 

Στενή σχέση αναδεικνύεται μεταξύ της αυτοεπίγνωσης και της αναγνώρισης των 

συναισθημάτων από τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και από το θεωρητικό πλαίσιο. 

Η αυτοεπίγνωση, ως συναισθηματική ικανότητα βασίζεται στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων. Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας την ώρα που δημιουργούνται 

θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 

Ισχυρή σχέση αναδεικνύει η παρούσα έρευνα και μεταξύ της μεταγνώσης και της 

αυτοεπίγνωσης. Ο ρόλος και η σημασία της μεταγνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι σημαντική, τόσο για τη γνώση που αποκτά το ίδιο το παιδί, όσο και για τη γνώση 

που αποκτά ο εκπαιδευτικός σχετικά με το γνωστικό επίπεδο και τις δυνατότητες και 

δυσκολίες του παιδιού. Βασική αρχή της (μεταγνώσης) είναι το ξεκίνημα της 

συνειδητοποίησης του πως σκεπτόμαστε. Σε συνεργατική βάση εκπαιδευτικού και 

μαθητή, οι αόρατες σκέψεις καθίστανται ορατές και οι ασυνείδητες διαδικασίες 

συνειδητές. Οι μαθητές παρατηρούν ο ένας τον άλλο να «σκέπτεται δυνατά», να 

εξωτερικεύουν τον τρόπο σκέψης τους την ώρα που δουλεύουν, να εξηγούν τις επιλογές 

τους και τα στάδια των διαδικασιών που χρησιμοποίησαν, να αναπτύσσουν δηλαδή, την 

αυτοεπίγνωσή τους. Οι μαθητές με αυτοεπίγνωση μπορούν να «επιλέγουν τη μαθησιακή 

μέθοδο και το περιβάλλον που τους ταιριάζει καλύτερα» και «να τα προσαρμόζουν όπως 

χρειάζεται» για καλύτερα αποτελέσματα. 

Για να βελτιωθεί η μεταγνώση των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες πρέπει να 

υπάρξει παρέμβαση που ρυθμίζει τα κίνητρά τους. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

ενεργοποιεί το μαθητή ως προς τη μεταγνώση και να τον οδηγεί στην αυτορρύθμιση. Η 
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διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης θα ωφελήσει όλα τα παιδιά, αλλά 

ειδικά για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, που προσεγγίζουν με διαφορετικό 

τρόπο τις πληροφορίες, που συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες οργάνωσης και μνήμης και 

είναι παθητικοί κατά τη διάρκεια της μάθησης, είναι αναγκαία αυτή η διδασκαλία. Η 

διδασκαλία των μεταγνωστικών στρατηγικών θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν ενεργά 

στη μάθηση, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν κίνητρα. Τέτοιες 

στρατηγικές μάθησης μπορεί να είναι η ενεργητική επανάληψη, η κατασκευή 

σχεδιαγραμμάτων/εικόνων, η κατηγοριοποίηση, η λεκτική επεξεργασία. 

Τέλος, στενή σχέση προκύπτει και μεταξύ της αναγνώρισης συναισθημάτων και του 

συνόλου των παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης. Από τα ευρήματα της έρευνας 

προκύπτει, λοιπόν, ότι όλες σχεδόν οι ανά δύο συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές, 

επομένως υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ των παραγόντων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης και των παραγόντων των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα προσπάθησε να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποια 

σχέση ανάμεσα στον τύπο των ΜΔ (δυσλεξία, λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας, 

ΔΕΠΥ) που έχουν οι μαθητές με τις μεταβλητές της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. Στην παρούσα έρευνα σταθερά οι μαθητές με 

ΔΕΠΥ συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μέση τιμή στο Σύνολο των παραγόντων 

συναισθηματικής νοημοσύνης (Μ= 2,4) και δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης (Μ= 

2,33).  

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με ΔΕΠΥ και λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας 

συγκέντρωσαν χαμηλότερη βαθμολογία από τους μαθητές με δυσλεξία στους παράγοντες 

συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ οι μαθητές με ΔΕΠΥ και δυσλεξία συγκέντρωσαν 
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χαμηλότερη βαθμολογία από τους μαθητές με λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας σε 

όλους τους παράγοντες των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης.  

Ως προς τις μεταβλητές της συναισθηματικής νοημοσύνης, χαμηλότερη μέση τιμή 

στις μεταβλητές της φιλοπονίας (Μ= 2,33) και της αυτοεπίγνωσης (Μ= 2,30) 

παρουσιάζουν οι μαθητές με λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας, ενώ χαμηλότερες 

μέσες τιμές στις μεταβλητές της αυτορρύθμισης (Μ= 2,12), της συρρύθμισης (Μ= 2,29) 

και της ενσυναίσθησης (Μ= 2,59) παρουσιάζουν οι μαθητές με ΔΕΠΥ.  

Ως προς τις μεταβλητές των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης χαμηλότερη μέση 

τιμή στις μεταβλητές της παρακίνησης (Μ= 2,12), της μεταγνώσης (Μ= 1,88), του 

αυτοελέγχου (Μ= 2,48), της συνεργασίας (Μ= 2,93), το στήσιμο σκαλωσιάς (Μ= 2,67), 

της αναγνώρισης συναισθημάτων (Μ= 2,21) και της διαχείρισης συναισθημάτων (Μ= 

2,23) σημειώνουν οι μαθητές με ΔΕΠΥ. Χαμηλότερες μέσες τιμές στις μεταβλητές της 

κατανόησης των συναισθημάτων (Μ= 2,32) και της ενσωμάτωσης των συναισθημάτων 

στη σκέψη (Μ= 2,03) συγκέντρωσαν οι μαθητές με λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας. 

Οι μαθητές με Δυσλεξία σημείωσαν την υψηλότερη μέση τιμή (Μ= 2,53) στο 

σύνολο των μεταβλητών της συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ στο σύνολο των 

μεταβλητών των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης την υψηλότερη μέση τιμή 

συγκέντρωσαν οι μαθητές με λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας. 

Σε γενικές γραμμές οι μαθητές με Δυσλεξία σημείωσαν υψηλότερες μέσες τιμές από 

τους μαθητές με ΔΕΠΥ και λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας, χωρίς ωστόσο να 

συγκεντρώνουν πραγματικά υψηλή βαθμολογία. 

Το γεγονός ότι οι μαθητές με ΔΕΠΥ συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία στο 

Σύνολο των παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης και δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μάθησης, ενώ οι μαθητές με δυσλεξία συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία στο 
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σύνολο των παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης, ενδεχομένως να σχετίζεται 

με την άποψη που υπήρχε παλιότερα ότι η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή 

δυσκολία που δεν σχετίζεται με συναισθηματικής φύσης αίτια, αλλά στην πορεία της 

εξέλιξής της θα επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση του νέου ανθρώπου (Orton, 

1937), λόγω των συναισθημάτων ανεπάρκειας και απογοήτευσης με τα οποία βρίσκονται 

πολύ συχνά αντιμέτωπα τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Στην έρευνα της Petersen (2010) καμία σχέση ανάμεσα στον «τύπο» των 

Μαθησιακών Δυσκολιών και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών δεν 

αναδείχθηκε. Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως μαθησιακής δυσκολίας που αντιμετώπιζαν, 

συγκέντρωσαν βαθμολογία στο μέσο όρο σε κάθε μεταβλητή της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Ίσως η ανακολουθία αυτή ανάμεσα στην έρευνα της Petersen σε σχέση με 

τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, να οφείλεται στο σχετικά μικρό δείγμα (51 μαθητές) 

της έρευνας της Petersen.  

Η παρούσα έρευνα εξέτασε, επίσης, αν το φύλο των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες (έκτο ερευνητικό ερώτημα) θα μπορούσε να επηρεάσει τη συναισθηματική 

νοημοσύνη και την έκφραση δυνατοτήτων και δυσκολιών στη μάθηση. Η βιβλιογραφία 

που απευθύνεται στο ευρύ κοινό έχει δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον που σχετίζεται με τις 

διαφορές των φύλων και συνδέεται με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Σύμφωνα με τα 

κοινωνικά πρότυπα άνδρες και γυναίκες έχουν διαφορετικά «στιλ» συναισθηματικής 

νοημοσύνης, που κατά κάποιο τρόπο είναι συναφή με την παραδοσιακή αντίληψη για 

τους ρόλους των δύο φύλων, με συνέπεια αρκετοί άντρες, αλλά και η πλειοψηφία των 

γυναικών να πιστεύουν πώς οι γυναίκες έχουν υψηλότερο δείκτη συναισθηματικής 

νοημοσύνης από τους άνδρες.  
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Αυτό είναι αλήθεια σε ένα ποσοστό μιας και υπάρχουν δομικές διαφορές στους 

εγκεφάλους ανδρών-γυναικών που εξηγούν τη μεγαλύτερη ικανότητα και ευκολία των 

γυναικών να συναισθάνονται τους άλλους ανθρώπους. Παρά όλα αυτά, οι άνδρες είναι 

πιο ικανοί στο να διαχειρίζονται τις κρίσεις και να στέκονται δυνατοί. Οι άνδρες 

μαθαίνουν από μικρή ηλικία να μην είναι ευάλωτοι, στεναχωρημένοι ή να νοιώθουν 

ενοχές, ενώ οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται μέσω των συναισθημάτων. 

Σε διάφορες έρευνες (Boden & Berenbaum, 2007; Brackett, Warner & Bosco, 2005; 

Parker, Taylor, Eastabrook, Schnell & Wood, 2008; Harrod & Scheer, 2005) στο 

παρελθόν, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα κορίτσια τυπικής ανάπτυξης έχουν υψηλότερη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη σε σχέση με τα αγόρια. Ωστόσο, υπήρξαν και έρευνες με 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Petersen, 2010; Saenz, 2009; Tucker, 2009), τα 

ευρήματα των οποίων έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στα αγόρια και στα κορίτσια με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να βαθμολογούνται 

στο μέσο όρο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Μόνο στην έρευνα του Tucker (2009) 

τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα αγόρια με Συναισθηματικές Διαταραχές σημείωσαν 

υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τα κορίτσια με Συναισθηματικές Διαταραχές. Όπως 

επίσης, ότι τα αγόρια με Συναισθηματικές Διαταραχές συγκέντρωσαν υψηλότερη 

βαθμολογία από τα αγόρια με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Στην παρούσα έρευνα δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και 

στα κορίτσια στο σύνολο των παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης και των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης που εξετάστηκαν. Η μέση τιμή για τα αγόρια ως 

προς το σύνολο των παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης ήταν Μ=2,51 και 

Μ=2,43 ως προς το σύνολο των δυνατοτήτων και δυσκολιών στη μάθηση και η μέση 

τιμή για τα κορίτσια ήταν Μ=2,46 και Μ=2,36 αντίστοιχα.  
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Τα κορίτσια συγκέντρωσαν βαθμολογία αρκετά υψηλότερη σε σχέση με τα αγόρια 

στην ενσυναίσθηση (Μ= 2,91), όπως αναφέρεται και σε Illeris (2016) και όπως 

γενικότερα υπάρχει η άποψη πως, όταν μια γυναίκα-κορίτσι ακούει κάποιον να 

αισθάνεται άσχημα, «αντέχει» πολύ πιο εύκολα να μείνει στο συναίσθημα του άλλου και 

το δικό της σε σχέση με έναν άνδρα-αγόρι. Τα αγόρια συγκέντρωσαν μεγαλύτερη μέση 

τιμή σε σχέση με τα κορίτσια στον παράγοντα της φιλοπονίας (Μ= 2,57) και στον 

παράγοντα της αυτοεπίγνωσης (Μ= 2,51). 

Ως προς το ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης, τα αγόρια 

συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τα κορίτσια στους παράγοντες της 

μεταγνώσης (Μ= 2,0), του αυτοελέγχου (Μ= 2,77), του στησίματος σκαλωσιάς (Μ= 

2,64), της αναγνώρισης (Μ= 2,35) και διαχείρισης (Μ= 2,38) συναισθημάτων. Ενώ, τα 

κορίτσια συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τα αγόρια στους 

παράγοντες της συνεργασίας (Μ= 2,93) και της κατανόησης των συναισθημάτων (Μ= 

2,5). 

Χαμηλότερη μέση τιμή σημείωσαν και τα αγόρια (Μ= 2,08) και τα κορίτσια (Μ= 

1,96) στον παράγοντα της μεταγνώσης. Τα αγόρια συγκέντρωσαν χαμηλή μέση τιμή, 

επίσης, στην ενσωμάτωση συναισθημάτων στη σκέψη (Μ= 2,12), στην παρακίνηση (Μ= 

2,29) και στην κατανόηση των συναισθημάτων (Μ= 2,29). Ενώ τα κορίτσια χαμηλότερη 

μέση τιμή συγκέντρωσαν στη διαχείριση συναισθημάτων (Μ= 2,15), στην ενσωμάτωση 

συναισθημάτων στη σκέψη (Μ= 2,17), στην αυτοεπίγνωση (Μ= 2,18) και στην 

αναγνώριση συναισθημάτων (Μ= 2,19).  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά το φύλο των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες δείχνει ότι τα αγόρια που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι σχεδόν 

τα διπλάσια από τα κορίτσια (Oswald, Best, Coutinho & Nagle, 2003; Coutinho & 
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Oswald, 2005). Το ίδιο παρατηρείται και στην παρούσα έρευνα. Τα αγόρια με 

Μαθησιακές Δυσκολίες είναι 609 (66,3 %), ενώ τα κορίτσια μόνο 309 (33,7 %). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, υπάρχουν πολύ 

περισσότερα αγόρια διαγνωσμένα με Μαθησιακές Δυσκολίες από ότι κορίτσια. Για αυτό 

το λόγο, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στα αγόρια, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά για 

τα κορίτσια με Μαθησιακές Δυσκολίες και ακόμα λιγότερα για τις διαφορές των δύο 

φύλων. Η ανακολουθία ανάμεσα στα ευρήματα της έρευνας, που παρουσιάζει τα αγόρια 

με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη σε σχέση με τα κορίτσια, και στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδοθεί στο γεγονός ότι 

τα κορίτσια με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι χαρακτηριστικά λιγότερα σε σχέση με τα 

αγόρια στην παρούσα έρευνα. Επίσης, στο γεγονός ότι τα κορίτσια με Μαθησιακές 

Δυσκολίες δεν παρουσιάζουν το ίδιο προφίλ συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση με 

τα κορίτσια τυπικής ανάπτυξης, των οποίων και έχουμε αναφορές στη βιβλιογραφία.  

Τέλος, είναι πιθανό ότι τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των συναισθημάτων 

τους και μεγαλύτερη προθυμία να αποκαλύψουν την αδυναμία τους σε σχέση με τα 

αγόρια, που ίσως διαθέτουν υψηλή προσωπική εκτίμηση για τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη τους. Άλλωστε, και η μελέτη της Πετρονικολού (2000) παρουσιάζει τα 

κορίτσια να έχουν μεγαλύτερη και καλύτερη επίγνωση της ψυχικής τους υγείας και να 

είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένα σε τέτοια ζητήματα. 

Τέλος, η έρευνα εξέτασε, αν η κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες θα μπορούσε να επηρεάσει τη συναισθηματική νοημοσύνη και 

την έκφραση δυνατοτήτων και δυσκολιών στη μάθηση. Από τα ευρήματα της έρευνας 

προκύπτει ότι το επάγγελμα του συνόλου των πατέρων μαθητών με υψηλότερη 

συναισθηματική νοημοσύνη και έκφραση δυνατοτήτων και δυσκολιών στη μάθηση είναι 
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αυτό του Συνταξιούχου (με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα επαγγέλματα), ενώ το 

αντίστοιχο των μητέρων είναι τα Οικιακά. Αντίστοιχα το μορφωτικό επίπεδο και για τους 

δύο γονείς μαθητών/μαθητριών με Μαθησιακές Δυσκολίες και υψηλότερη 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου. 

Τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Άνεργοι και οι μητέρες τους είναι Εργάτριες και 

κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ εμφανίζουν τη χαμηλότερη βαθμολογία στο Σύνολο των 

παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ τα παιδιά που οι πατέρες είναι Άνεργοι 

και απόφοιτοι της Β/θμιας Εκπαίδευσης και οι μητέρες τους είναι Εργάτριες και 

απόφοιτοι της Β/θμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μέση τιμή στο 

Σύνολο των παραγόντων δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. 

Τα παιδιά που οι πατέρες του είναι Άνεργοι συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη 

βαθμολογία στους παράγοντες της παρακίνησης (Μ= 2,01), της μεταγνώσης (Μ= 2,02), 

της ενσωμάτωσης συναισθημάτων στη σκέψη (Μ= 2,07) και της αυτορρύθμισης 

(Μ=2,1). Ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι Εργάτριες συγκεντρώνουν τη 

χαμηλότερη μέση τιμή στους παράγοντες της αυτοεπίγνωσης (Μ= 1,63), της 

αυτορρύθμισης (Μ= 1,96), της μεταγνώσης (Μ= 1,84) και της παρακίνησης (Μ= 1,85). 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Άνεργοι και οι μητέρες 

τους Εργάτριες συγκεντρώνουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές στους παράγοντες της 

παρακίνησης, της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης. 

Τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι απόφοιτοι της Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν 

τη χαμηλότερη μέση τιμή στους παράγοντες της μεταγνώσης (Μ= 1,95), της 

ενσωμάτωσης συναισθημάτων στη σκέψη (Μ= 2,16), της συρρύθμισης (Μ= 2,27), της 

παρακίνησης (Μ= 2,27) και της διαχείρισης συναισθημάτων (Μ=2,27). Ενώ τα παιδιά 

που οι μητέρες τους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη 
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βαθμολογία στους παράγοντες της αυτοεπίγνωσης (Μ= 2,35) και της συρρύθμισης (Μ= 

2,36) και τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι απόφοιτοι Β/θμιας Εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν χαμηλότερη μέση τιμή στους παράγοντες της μεταγνώσης (Μ= 1,95), της 

ενσωμάτωσης συναισθημάτων στη σκέψη (Μ= 2,16), της διαχείρισης συναισθημάτων 

(Μ= 2,27), της παρακίνησης (Μ= 2,28) και της κατανόησης συναισθημάτων (Μ= 2,28). 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι τα παιδιά που οι πατέρες τους και οι μητέρες τους είναι 

απόφοιτοι της Β/θμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές στους 

παράγοντες της μεταγνώσης, της ενσωμάτωσης συναισθημάτων στη σκέψη, της 

διαχείρισης συναισθημάτων και της παρακίνησης. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες που οι 

πατέρες τους είναι Άνεργοι και οι μητέρες τους Εργάτριες και είναι απόφοιτοι της 

Β/θμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές στους παράγοντες της 

παρακίνησης και της μεταγνώσης. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, στον παράγοντα της 

παρακίνησης χαμηλότερη μέση τιμή συγκεντρώνουν τα παιδιά που παρουσιάζουν ΔΕΠΥ 

και που είναι αγόρια ως προς το φύλο. Οπότε στον παράγοντα της παρακίνησης τη 

χαμηλότερη μέση τιμή παρουσιάζουν τα αγόρια με ΔΕΠΥ που οι πατέρες τους είναι 

Άνεργοι και οι μητέρες τους Εργάτριες και είναι απόφοιτοι Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Στον παράγοντα της μεταγνώσης χαμηλότερη μέση τιμή εμφανίζουν τα παιδιά που 

παρουσιάζουν ΔΕΠΥ και που είναι κορίτσια ως προς το φύλο. Άρα, στον παράγοντα της 

μεταγνώσης τη χαμηλότερη μέση τιμή παρουσιάζουν τα κορίτσια με ΔΕΠΥ που οι 

πατέρες τους είναι Άνεργοι και οι μητέρες τους Εργάτριες και είναι απόφοιτοι Β/θμιας 

Εκπαίδευσης. 

Αντίστοιχα, τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Συνταξιούχοι συγκεντρώνουν τις 

μεγαλύτερες μέσες τιμές στους παράγοντες της ενσυναίσθησης (Μ= 3,36), του 
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αυτοελέγχου (Μ= 3,04), της συνεργασίας (Μ= 2,84) της αυτορρύθμισης (Μ= 2,78) και 

της αυτοεπίγνωσης (Μ= 2,73). Ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους ασχολούνται με τα 

Οικιακά συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές στους παράγοντες της της 

συνεργασίας (Μ= 3,00), της ενσυναίσθησης (Μ= 2,87), του αυτοελέγχου (Μ= 2,77), της 

φιλοπονίας (Μ= 2,71) και του στησίματος σκαλωσιάς (Μ= 2,71). Συμπεραίνουμε, 

λοιπόν, ότι τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι Συνταξιούχοι και οι μητέρες τους 

ασχολούνται με τα Οικιακά παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές στους παράγοντες 

της ενσυναίσθησης, του αυτοελέγχου, της συνεργασίας, της αυτορρύθμισης και της 

αυτοεπίγνωσης. 

Τα παιδιά που οι πατέρες τους είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου 

παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές στους παράγοντες της συνεργασίας (Μ= 

3,07), της μεταγνώσης (Μ= 2,95), ενσυναίσθησης (Μ= 2,81), του αυτοελέγχου (Μ= 

2,79) και της φιλοπονίας (Μ= 2,67). Ενώ τα παιδιά που οι μητέρες τους κατέχουν 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο σημειώνουν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές στους 

παράγοντες της συνεργασίας (Μ= 3,07), της μεταγνώσης (Μ= 2,95), ενσυναίσθησης (Μ= 

2,81), του αυτοελέγχου (Μ= 2,79) και της φιλοπονίας (Μ= 2,67). Άρα τα παιδιά που οι 

γονείς τους είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου συγκεντρώνουν τις 

μεγαλύτερες μέσες τιμές στους παράγοντες της συνεργασίας (Μ= 3,07), της μεταγνώσης 

(Μ= 2,95), ενσυναίσθησης (Μ= 2,81), του αυτοελέγχου (Μ= 2,79) και της φιλοπονίας 

(Μ= 2,67). 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες που οι 

πατέρες τους είναι Συνταξιούχοι και οι μητέρες τους ασχολούνται με τα Οικιακά και 

είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μέσες 

τιμές στους παράγοντες της ενσυναίσθησης, του αυτοελέγχου και της συνεργασίας. 

Ακόμα πιο συγκεκριμένα, στον παράγοντα της ενσυναίσθησης μεγαλύτερη μέση τιμή 
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συγκεντρώνουν τα παιδιά που παρουσιάζουν Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας και 

που είναι κορίτσια ως προς το φύλο. Οπότε στον παράγοντα της ενσυναίσθησης τη 

μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζουν τα κορίτσια με λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας 

που οι πατέρες τους είναι Συνταξιούχοι και οι μητέρες τους ασχολούνται με τα Οικιακά 

και είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου. 

Στον παράγοντα του αυτοελέγχου μεγαλύτερη μέση τιμή εμφανίζουν τα παιδιά που 

παρουσιάζουν Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας και που είναι αγόρια ως προς το 

φύλο. Άρα, στον παράγοντα του αυτοελέγχου τη μεγαλύτερη μέση τιμή παρουσιάζουν τα 

αγόρια με λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας που οι πατέρες τους είναι Συνταξιούχοι 

και οι μητέρες τους ασχολούνται με τα Οικιακά και είναι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου. 

Τέλος, στον παράγοντα της συνεργασίας μεγαλύτερη μέση τιμή συγκεντρώνουν τα 

παιδιά που παρουσιάζουν Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας και που είναι κορίτσια 

ως προς το φύλο. Οπότε στον παράγοντα της συνεργασίας τη μεγαλύτερη μέση τιμή 

παρουσιάζουν τα κορίτσια με λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας που οι πατέρες τους 

είναι Συνταξιούχοι και οι μητέρες τους ασχολούνται με τα Οικιακά και είναι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου. 

5.3. Συμπεράσματα έρευνας 

Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά έχουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους και 

δυσκολεύονται στην διαχείριση των συναισθημάτων που βιώνουν, κυρίως των 

αρνητικών, όπως ανεπάρκεια και απογοήτευση. Ας αναλογιστούμε τις καθημερινές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πράγματα και 

καταστάσεις που για τους συνομηλίκους του μπορεί να είναι εύκολα για το ίδιο να είναι 

δύσκολα. Μπορεί το ίδιο να μελετά πολύ και σκληρά, αλλά οι βαθμοί του να μην είναι 
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αντίστοιχοι. Μπορεί να ντρέπεται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να μην θέλει 

να ζητήσει βοήθεια. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι το πώς 

επιλέγουμε να αντιδράσουμε στις διάφορες προκλήσεις της καθημερινότητας. Για ένα 

παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες, η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να το βοηθήσει 

να βρει το δρόμο του ξεπερνώντας εμπόδια και οδηγώντας το στην επιτυχία. Το βοηθά 

να υπολογίσει την εκάστοτε κατάσταση, να αξιολογήσει τις δυνατότητές του και να βρει 

λύσεις ώστε να ξεπεράσει την όποια δυσκολία. 

Το παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες έχει απόλυτη ανάγκη, παράλληλα με την 

γνωστική ενίσχυση, να αναπτύξει ικανότητες που θα του εξασφαλίσουν αυτοπεποίθηση, 

αυτογνωσία, ανεξαρτησία, προσαρμοστικότητα και υπευθυνότητα. 

Η παρούσα έρευνα παρέχει αποδείξεις της σχέσης, που παρουσιάζουν οι αντιλήψεις 

των μαθητών Γυμνασίου με διαγνωσμένες Μαθησιακές Δυσκολίες, ανάμεσα στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη, ως στοιχείο προσωπικότητας των μαθητών και στην 

έκφραση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών μάθησής τους, ως στοιχείο μαθησιακής 

συμπεριφοράς, με βάση το φύλο των μαθητών, την κοινωνικοοικονομικής τους 

προέλευση και τον «τύπο» των μαθησιακών δυσκολιών τους (δυσλεξία, λοιπές 

διαταραχές λόγου και ομιλίας, ΔΕΠΥ). Υποστηρίζει, λοιπόν, την όλο και αυξανόμενη 

παραδοχή ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που ένα άτομο 

ενεργεί, αλληλεπιδρά και μαθαίνει. 

Τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν σημαντική συνεισφορά στο αυξανόμενο 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, των 

ψυχολόγων και των γονέων στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής, ώστε να 
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βρεθούν βοηθήματα και τρόποι παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών. 

Η επιστημονική έρευνα και παρατήρηση έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στην 

αναγνώριση που παίζουν τα συναισθήματα στην ικανότητα ενός ατόμου να αποδίδει σε 

πολλούς και διαφορετικούς τομείς και συγκεκριμένα στον ρόλο που παίζουν τα 

συναισθήματα στο πως βιώνει κάποιος τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύμφωνα με τους περισσότερους ορισμούς η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται 

ως η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά μας, να μπορούμε να τα 

ονομάσουμε, καθώς και να γνωρίζουμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του χαρακτήρα 

μας ώστε να διαμορφώνουμε μια καλή αίσθηση εαυτού. Μια άλλη σημαντική 

παράμετρος της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι να κινητοποιούμε τον εαυτό μας 

προς την επίτευξη των στόχων μας, παρά τις ματαιώσεις που ενδεχομένως δεχόμαστε. 

Επίσης, να καταφέρνουμε να ελέγχουμε τις παρορμήσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, που αποτελούν βασικά συστατικά της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, στην παρούσα έρευνα διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες συγκέντρωσαν χαμηλή μέση τιμή σε όλους τους παράγοντες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (με πιο χαμηλούς τους παράγοντες της αυτοεπίγνωσης και 

της αυτορρύθμισης), όπως και σε αυτούς των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης (με 

πιο χαμηλούς τους παράγοντες της παρακίνησης, της διαχείρισης συναισθημάτων και της 

μεταγνώσης), πράγμα το οποίο καταδεικνύει χαμηλές συναισθηματικές ικανότητες-

δεξιότητες.  

Από τα ευρήματα προκύπτει ότι το σύνολο των παραγόντων της συναισθηματικής 

νοημοσύνης έχει ισχυρή θετική σχέση με το σύνολο των παραγόντων των δυνατοτήτων 

και δυσκολιών στη μάθηση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Όσο αυξάνονται οι 
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τιμές των παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης, αυξάνονται και οι τιμές των 

παραγόντων των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. Υπάρχει, λοιπόν, μία ισχυρή 

θετική σχέση μεταξύ τους. 

Οι μαθητές με ΔΕΠΥ συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία στο Σύνολο των 

παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης και στο Σύνολο των παραγόντων 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. Οι μαθητές με Δυσλεξία συγκεντρώνουν την 

υψηλότερη βαθμολογία στο Σύνολο των παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και οι μαθητές με Λοιπές διαταραχές λόγου και ομιλίας στο Σύνολο των παραγόντων των 

δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης. 

Τα αγόρια που έχουν διαγνωσθεί με Μαθησιακές Δυσκολίες και συμμετείχαν στην 

έρευνα είναι διπλάσια σε σχέση με τα κορίτσια. Σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια στο σύνολο των παραγόντων της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησης που εξετάστηκαν, δεν υπήρξαν. Τα αγόρια 

συγκέντρωσαν ελαφρώς υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τα κορίτσια. 

Χαμηλότερες μέσες τιμές συγκέντρωσαν τα κορίτσια με Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας στον παράγοντα της αυτοεπίγνωσης, τα αγόρια με ΔΕΠΥ στους παράγοντες 

της αυτορρύθμισης και της μεταγνώσης και τα κορίτσια με ΔΕΠΥ στους παράγοντες της 

παρακίνησης και διαχείρισης των συναισθημάτων. 

Ενώ μεγαλύτερες μέσες τιμές εμφανίζουν τα κορίτσια με Λοιπές διαταραχές λόγου 

και ομιλίας στον παράγοντα της ενσυναίσθησης και συνεργασίας, τα κορίτσια με 

δυσλεξία στον παράγοντα κατανόησης συναισθημάτων, τα αγόρια με Λοιπές διαταραχές 

λόγου και ομιλίας στον παράγοντα της συρρύθμισης και τα αγόρια με δυσλεξία στον 

παράγοντα αναγνώρισης συναισθημάτων.  
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Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά, που οι γονείς τους για διάφορους λόγους μένουν 

στο σπίτι και κατά συνέπεια έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο να ασχοληθούν μαζί 

τους και έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία στο 

Σύνολο των παραγόντων συναισθηματικής νοημοσύνης και των δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μάθησης. Αντίθετα, παιδιά, που οι γονείς τους είτε εργάζονται σκληρά, είτε 

λείπουν αρκετές ώρες από το σπίτι, έχοντας άγχος για το επαγγελματικό τους μέλλον και 

είναι απόφοιτοι Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία. 

Όλα τα παιδιά, χάρη στην ταχεία και μεγάλη ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, 

καθημερινά αντιλαμβάνονται, αντιδρούν, προσαρμόζονται και αναπτύσσουν σκέψεις 

βασισμένα στις συναισθηματικές τους εμπειρίες. Ωστόσο, ενώ για πολλά χρόνια 

διδάσκονται κάθε είδους μαθήματα, δεν εκπαιδεύονται στη συναισθηματική τους 

ανάπτυξη, με βάση την οποία μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα της ζωής στο 

μέλλον. Όταν διδάσκουμε στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τη συναισθηματική 

νοημοσύνη, το πώς δηλαδή να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, να κατανοούν την 

προέλευσή τους και να τα αντιμετωπίζουν, τότε τους παρέχουμε ένα από τα πιο 

σημαντικά εφόδια για συναισθηματική πληρότητα και ψυχική ισορροπία και για μια 

καλύτερη και επιτυχημένη ζωή.  

5.4. Προτάσεις – εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα 

Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής έρευνας είναι η βελτίωση της απόδοσης και της 

επιτυχίας των μαθητών. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στη 

συναισθηματική νοημοσύνη και στην έκφραση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών 

μάθησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και να τους παρέχει μία ή 

περισσότερες εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.  
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Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι επιδόσεις των μαθητών σε 

τέτοιου τύπου ερευνητικά εργαλεία, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες να κατανοήσουν τις 

δυνατότητες τους, αλλά και τις δυσκολίες που χρειάζεται να βελτιώσουν. 

Η έρευνα θα πρέπει να συνεχίσει να αναζητά το ρόλο που η συναισθηματική 

νοημοσύνη μπορεί να παίξει στην επιτυχία των εφήβων μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας, ανέδειξαν διαφορές ως προς τον 

«τύπο» των Μαθησιακών Δυσκολιών, το φύλο και την κοινωνικοοικονομική προέλευσή 

τους, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να αποκτήσουμε μια πιο εκτενή εικόνα των 

συναισθηματικών αναγκών των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την έρευνα ήταν δύο 

ερωτηματολόγια αυτοαναφορών. Ίσως στο μέλλον θα ήταν διαφωτιστικό να χορηγηθεί 

κάποιο ερευνητικό εργαλείο και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των μαθητών με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, λαμβάνοντας υπόψη τη δική τους προσωπική εκτίμηση για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη αυτών των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις των γονέων και των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις αντιλήψεις των μαθητών. Αυτό θα βοηθούσε ίσως να 

δώσουμε μια πιο ακριβή και ολοκληρωμένη απεικόνιση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των μαθητών και των δυνατοτήτων και δυσκολιών μάθησής τους. Επίσης, 

χρήσιμο στο να αποκτήσουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα πιθανόν να ήταν και η 

εκτίμηση των συμμαθητών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Το δείγμα των μαθητών ήταν από σχολεία της Αττικής, της Εύβοιας και της 

Κορινθίας. Ένα πιο ευρύ δείγμα, από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, θα βοηθούσε να 
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συγκεντρώσουμε πιο περιεκτικά δεδομένα και να συγκρίνουμε βαθμολογίες ανάμεσα σε 

περισσότερο αντιπροσωπευτικό πληθυσμό. 

Οι ερευνητές μέχρι σήμερα έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης και κυρίως σε μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Δυστυχώς υπάρχουν λίγες 

έρευνες που απευθύνονται σε εφήβους και πιο συγκεκριμένα σε παιδιά Γυμνασίου και 

ακόμα λιγότερες που να εστιάζουν σε εφήβους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Θα 

ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες σε εφήβους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και ακόμα πιο ωφέλιμο για το χώρο της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης να διεξαχθούν έρευνες σε εφήβους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και 

άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι και οι γονείς έχουν ακόμα να καταλάβουν πως να 

διαχειριστούν, να βελτιώσουν ή ακόμα και να «ελαχιστοποιήσουν» το αυξανόμενο 

«φαινόμενο» των Μαθησιακών Δυσκολιών. Περαιτέρω έρευνα στη σχέση της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των Μαθησιακών Δυσκολιών πρέπει να εστιάσει στο 

πως αυτή η σχέση μπορεί να κατανοηθεί στο πλαίσιο της ιδιωτικής, δημόσιας, 

εκπαιδευτικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του ατόμου και τους 

συναισθηματικούς εκείνους παράγοντες που δημιουργούν ή επιτείνουν τις Μαθησιακές 

Δυσκολίες. 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η εφαρμογή ενός προγράμματος σε 

εφήβους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που να στοχεύει στη βελτίωση-ανάπτυξη 

των συναισθηματικών-κοινωνικών τους δεξιοτήτων και η περαιτέρω έρευνα αν και κατά 

πόσο η βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων σχετίζεται και με τη βελτίωση των δυσκολιών-

ανεπαρκειών που υπάρχουν στη σχολική τους επίδοση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Για εκπαιδευτικούς  

 

Παρακαλώ σημειώστε με Χ αυτό που ισχύει: 

 

Γ. από 

ΚΕΔΔΥ(ΚΕΣΥ) 

Γ. από ΙΠΔ 

  

 

Γ: Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 Δ 6 Δ 7 

        

 

(Όπου  Γ = γνωμάτευση, Δ 1= δυσλεξία, Δ 2= δυσγραφία, Δ 3= δυσαναγνωσία, Δ 4= 

δυσορθογραφία, Δ 5= δυσαριθμησία, Δ 6= άλλη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, Δ 7= χωρίς 

γνωμάτευση. Για την κωδικοποίηση θα έχει από πριν ενημερώσει η ερευνήτρια τον/την 

εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει τη σελίδα) 
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Αίτηση άδειας χορήγησης ερωτηματολογίου στο σχολείο 

 

Ονομάζομαι Παναγοπούλου Ευθαλία και είμαι Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης.  

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια του Διδακτορικού Προγράμματος στις 

Επιστήμες Αγωγής, του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών με κατεύθυνση την Ειδική 

Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου, όπου φοιτώ, εκπονώ έρευνα με 

θέμα: «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Μαθησιακές Δυσκολίες σε μαθητές Γυμνασίου 

στην Ελλάδα». Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την άδειά σας, προκειμένου να χορηγήσω 

κάποια σχετικά ερωτηματολόγια στους μαθητές/τριες. Η χορήγηση του ερωτηματολογίου 

είναι ανώνυμη.   

Η συγκεκριμένη μελέτη γίνεται με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε σχετικά 

ερωτηματολόγια, εφόσον θελήσουν οι ίδιοι να συμμετάσχουν στη μελέτη. Τα 

ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία των 

μαθητών/τριων και απαλλαγμένα από οποιοδήποτε στοιχείο διαφήμισης άμεσης ή 

έμμεσης. Οι απαντήσεις των μαθητών είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο 

για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμμετοχή και η ανταπόκριση των μαθητών/τριων, µε 

τη δική σας άδεια, θα συμβάλλει στη μελέτη των παραπάνω εννοιών. 

 

Με εκτίμηση 

Παναγοπούλου Ευθαλία                                                     Σαλβαράς Ιωάννης                                               

Υποψήφια Διδάκτωρ                                                          Επιβλέπων Καθηγητής                                                         

Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής             Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,     

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος                                    Κύπρος 
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Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα 

 

Αγαπητοί γονείς, 

με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για μια έρευνα που διεξάγεται από το 

Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής, του Τμήματος Παιδαγωγικών 

Σπουδών με κατεύθυνση στην Ειδική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της 

Κύπρου. Η έρευνα αφορά μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου με στόχο 

να μελετήσει τη σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των Μαθησιακών 

Δυσκολιών. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.   

Τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν από τους μαθητές/τριες θα είναι 

ανώνυμα, καθώς οι προσωπικές τους απαντήσεις θα παραμείνουν άκρως απόρρητες και 

δε θα δημοσιευθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Θα ήμασταν ευγνώμονες αν επιτρέψετε στα 

παιδιά σας να συμμετέχουν στην έρευνα μας. 

Παρακαλώ, κυκλώσετε το πεδίο που εκφράζει την άποψη σας: 

 α) Συμφωνώ το παιδί μου να συμμετάσχει στην ανωτέρω έρευνα 

 β) Δεν Συμφωνώ το παιδί μου να συμμετάσχει στην ανωτέρω έρευνα 

 

Ονοματεπώνυμο:_____________________________ Υπογραφή:________________ 

Ονοματεπώνυμο παιδιού: …………………………………. 

 

Με εκτίμηση 

Παναγοπούλου Ευθαλία     Σαλβαράς Ιωάννης 

Υποψήφια Διδάκτωρ      Επιβλέπων Καθηγητής 

Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος    Κύπρος 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, 

 

Είμαι διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου και ανέλαβα 

τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας στα πλαίσια των διδακτοριών μου υποχρεώσεων προς 

το πανεπιστήμιο. 

Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη και τις Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Η συνεργασία σας θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία της έρευνας. Για αυτό θα 

εκτιμήσω ιδιαίτερα την προθυμία σας να συμμετέχετε στην έρευνα αυτή. Το 

ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα 

χρησιμοποιηθούν ως εμπιστευτικές και αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας.  Σας 

παρακαλώ να απαντήσετε με τρόπο που να αντανακλά τα πραγματικά σας 

συναισθήματα. Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλώ πολύ να μου 

το παραδώσετε. 

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. 

Παναγοπούλου Ευθαλία 

Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Δημογραφικά Στοιχεία Μαθητή/τριας 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

Η συλλογή των παρακάτω πληροφοριών έχει σκοπό να βοηθήσει την ορθή ερμηνεία 

των απαντήσεών σας. Παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία που σας χαρακτηρίζει και 

σημειώστε με Χ αυτό που ισχύει για σας: 

 

Φύλο: αγόρι ……        / κορίτσι ….. 

Τάξη:   Α΄ Γυμνασίου ..........     Β΄ Γυμνασίου ……….     Γ΄ Γυμνασίου .......... 

 

Ερώτηση 1: Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου;  

Δημόσιος 

Υπάλληλος 

…………… 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

…………… 

Εργάτης 

 

………... 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

……………… 

Συνταξιούχος 

 

…………….. 

Άνεργος 

 

……….. 

Οικιακά 

 

……….. 

 

Ερώτηση 2: Ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας σου;  

Δημόσιος 

Υπάλληλος 

…………… 

Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

…………… 

Εργάτης 

 

………... 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

……………… 

Συνταξιούχος 

 

…………….. 

Άνεργος 

 

……….. 

Οικιακά 

 

……….. 

 

Ερώτηση 3: Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σου; 

 Πατέρας 

Α/ θμια Εκπαίδευση  

Β/ θμια Εκπαίδευση  

ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  

Ερώτηση 4: Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας σου; 

 Μητέρα 

Α/ θμια Εκπαίδευση  

Β/ θμια Εκπαίδευση  

ΑΕΙ/ΤΕΙ  

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

Παρακαλώ διάβασε κάθε πρόταση και κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι σου 

ταιριάζει. Κύκλωσε μόνο μία απάντηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις. 

 

 Διαφωνώ  Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ / 

ούτε συμφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Συμφωνώ  

1.Μου είναι 

εύκολο να ζητήσω 

βοήθεια, όταν τη 

χρειάζομαι στο 

μάθημα. 

1 2 3 4 5 

2. Μου είναι 

εύκολο να μιλάω 

για τα 

συναισθήματά 

μου σε άλλους 

ανθρώπους. 

1 2 3 4 5 

3. Πάντα θέτω 

στόχους για τον 

εαυτό μου και 

μετά βάζω τα 

δυνατά μου για 

τους πετύχω. 

1 2 3 4 5 

4. Στο μάθημα 

έχω καλές σχέσεις 

με τους 

συμμαθητές μου. 

1 2 3 4 5 

5. Συχνά 

δυσκολεύομαι να 

δω τα πράγματα 

από τη μεριά του 

άλλου.  

1 2 3 4 5 

6. Στο μάθημα, 

όταν κάνω λάθη, 

νιώθω δυσάρεστα. 

1 2 3 4 5 

7. Δυσκολεύομαι 

να καταλάβω τι 

ακριβώς νιώθω. 

1 2 3 4 5 

8. Μπορώ να 

είμαι ήσυχος στο 

μάθημα. 

1 2 3 4 5 
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9. Συμμετέχω στο 

μάθημα και μιλάω 

συχνά στην τάξη. 

1 2 3 4 5 

10. Μπορώ πάντα 

να καταλάβω πως 

αισθάνονται οι 

φίλοι μου μέσω 

της συμπεριφοράς 

τους. 

1 2 3 4 5 

11. Όταν κάνω 

λάθη στο μάθημα, 

δεν 

απογοητεύομαι.  

1 2 3 4 5 

12. 

Προσαρμόζομαι 

εύκολα σε 

καινούργιες 

καταστάσεις. 

1 2 3 4 5 

13. Στο μάθημα 

συχνά 

δυσκολεύομαι να 

καταλάβω το 

λάθος μου στις 

ασκήσεις. 

 

1 2 3 4 5 

14. Συχνά οι 

συμμαθητές μου 

με διακόπτουν, 

όταν μιλάω στο 

μάθημα. 

1 2 3 4 5 

15. Κάποιοι 

συμμαθητές μου 

παραπονιούνται 

ότι τους φέρομαι 

άσχημα. 

1 2 3 4 5 

16. Στο σχολείο 

προσπαθώ να 

είμαι καλός/η 

μαθητής/τρια. 

1 2 3 4 5 

17. Πιστεύω ότι 

τα πράγματα θα 

εξελιχθούν καλά 

στη ζωή μου. 

1 2 3 4 5 
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18. Μερικές 

φορές δεν μπορώ 

να ελέγξω το 

θυμό μου. 

1 2 3 4 5 

19. Μου αρέσει 

να λέω την άποψη 

μου στο μάθημα. 

1 2 3 4 5 

20. Μπορώ να 

μπω στη θέση του 

άλλου και να 

καταλάβω πως 

νιώθει. 

1 2 3 4 5 

21. Στο σχολείο 

προσπαθώ να 

είμαι καλύτερος/η 

μαθητής/τρια από 

τους συμμαθητές 

μου. 

1 2 3 4 5 

22. Δυσκολεύομαι 

να τα καταφέρω, 

όταν τα πράγματα 

αλλάζουν στη ζωή 

μου. 

1 2 3 4 5 

23. Στα 

διαγωνίσματα 

ξέρω πάντα «αν 

τα έχω πάει 

καλά». 

1 2 3 4 5 

24. Υπάρχουν 

φορές που κοιτάω 

το ρολόι μου την 

ώρα του 

μαθήματος. 

1 2 3 4 5 

25. Ο/Η 

εκπαιδευτικός 

είναι πάντα 

πρόθυμος/η να με 

βοηθήσει, αν 

θέλω. 

1 2 3 4 5 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

Παρακαλώ διάβασε κάθε πρόταση και κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι σου 

ταιριάζει. Κύκλωσε μόνο μία απάντηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις. 

 

 

 

Διαφωνώ Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ / 

ούτε συμφωνώ 

Μάλλον 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

1.Ονειροπολώ πολύ συχνά 

την ώρα του μαθήματος. 
1 2 3 4 5 

2. Συνήθως οι δοκιμασίες 

(τεστ) στο σχολείο είναι 

εύκολες. 

1 2 3 4 5 

3. Θυμώνω πολύ συχνά και 

χάνω την ψυχραιμία μου. 
1 2 3 4 5 

4. Συνήθως μου αρέσει να 

συμμετέχω σε μία ομάδα 

για ομαδική εργασία. 

1 2 3 4 5 

5. Τα καταφέρνω καλύτερα, 

όταν με βοηθάει ο 

καθηγητής/τρια μου στη 

λύση των ασκήσεων. 

1 2 3 4 5 

6. Είμαι συχνά 

αφηρημένος/η. 

Δυσκολεύομαι να 

συγκεντρωθώ στο μάθημα. 

1 2 3 4 5 

7. Τα μαθήματα είναι πάντα 

πολύ καλά οργανωμένα και 

ξέρω τι και πως πρέπει να 

γίνει. 

1 2 3 4 5 

8. Αν διαφωνώ με κάποιον, 

συνήθως μπορώ να το 

συζητήσω. 

1 2 3 4 5 

9. Συνήθως είμαι μόνος/η. 

Γενικά παίζω μόνος/η ή 

μένω με τον εαυτό μου. 

1 2 3 4 5 

10. Συχνά στο μάθημα ο/η 

καθηγητής/τρια πιστεύει ότι 

δεν μπορώ να κάνω κάποια 

πράγματα καλά. 

1 2 3 4 5 

11. Τελειώνω τη δουλειά 1 2 3 4 5 
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που κάνω. Η προσοχή μου 

είναι καλή. 

12. Στο μάθημα 

δυσκολεύομαι να καταλάβω 

τι θα μάθουμε.  

1 2 3 4 5 

13. Αισθάνομαι συχνά 

ευτυχισμένος/η και 

χαρούμενος/η με ότι έχω. 

 

1 2 3 4 5 

14. Δεν ενδιαφέρομαι να 

γνωρίσω καλά τους 

συμμαθητές μου. 

1 2 3 4 5 

15. Δεν αισθάνομαι καλά, 

όταν με βοηθάει ο/η 

απουσιολόγος της τάξης να 

λύσω τις ασκήσεις. 

1 2 3 4 5 

16. Συνεχώς στριφογυρίζω 

και κουνιέμαι. 
1 2 3 4 5 

17. Στο μάθημα γνωρίζω 

ποιες θα είναι οι συνέπειες, 

αν παραβώ τους 

κανονισμούς. 

1 2 3 4 5 

18. Αισθάνομαι συχνά 

δυστυχισμένος/η, 

αποκαρδιωμένος/η ή κλαίω. 

1 2 3 4 5 

19. Συχνά προσφέρομαι να 

βοηθήσω τους συμμαθητές 

μου. 

1 2 3 4 5 

20. Ντρέπομαι, όταν ο 

καθηγητής/τρια μου λέει 

πώς να λύσω μία άσκηση. 

1 2 3 4 5 

21. Είμαι μάλλον ήσυχος/η 

κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. 

1 2 3 4 5 

22. Σε μερικά μαθήματα τα 

επίπεδα και οι στόχοι είναι 

πολύ υψηλά. 

1 2 3 4 5 

23. Προσαρμόζομαι εύκολα 

σε νέες καταστάσεις. 
1 2 3 4 5 

24. Δεν μου αρέσει να 

βοηθάω τους συμμαθητές 

μου, όταν δυσκολεύονται. 

 

1 2 3 4 5 
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25. Μου αρέσει, όταν στο 

μάθημα υπάρχουν σαφείς 

κανόνες που πρέπει να 

ακολουθώ. 

1 2 3 4 5 

26. Γνωρίζω πάντα πως 

αισθάνονται οι άλλοι 

άνθρωποι. 

1 2 3 4 5 

27. Συνήθως δυσκολεύομαι 

να καταλάβω πως 

αισθάνονται οι άλλοι. 

1 2 3 4 5 

28. Μου είναι εύκολο να 

χαμογελάω όταν είμαι 

ευτυχισμένος/η ή 

χαρούμενος/η. 

1 2 3 4 5 

29. Όταν υπάρχουν έντονα 

συναισθήματα, πάντα 

κατορθώνω να 

επικεντρώνομαι στα 

σημαντικότερα πράγματα. 

1 2 3 4 5 

30. Όταν θέλω, μπορώ να 

επηρεάσω τα συναισθήματα 

των άλλων. 

1 2 3 4 5 

31. Τις περισσότερες φορές 

δεν ξέρω πώς να εκφράσω 

τα συναισθήματά μου. 

1 2 3 4 5 

32. Συνήθως δεν δείχνω 

πως αισθάνομαι. 
1 2 3 4 5 

33. Όταν είμαι 

νευριασμένος/η ξεχνάω τι 

είναι σημαντικό. 

1 2 3 4 5 

34. Μου είναι πολύ 

δύσκολο να «ανεβάσω» ή 

να «κατεβάσω» ή να 

διατηρήσω τη διάθεσή μου 

στο ίδιο επίπεδο. 

1 2 3 4 5 

35. Πολύ συχνά 

εκπλήσσομαι για το πώς 

αισθάνονται οι άλλοι 

άνθρωποι. 

 

1 2 3 4 5 

36. Μου είναι εύκολο να 

μιλάω για τα συναισθήματά 

μου. 

1 2 3 4 5 
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37. Συχνά κατανοώ ότι 

κάποιος μπορεί να 

αισθάνεται αντικρουόμενα 

συναισθήματα. 

1 2 3 4 5 

38. Οι απόψεις μου δεν 

επηρεάζονται από τα 

συναισθήματά μου. 

1 2 3 4 5 

39. Όταν κάτι με 

στενοχωρεί, μου είναι 

εύκολο να πάψω να το 

σκέφτομαι. 

1 2 3 4 5 

40. Μου είναι εύκολο να 

αισθανθώ πως αισθάνονται 

οι άλλοι άνθρωποι. 

1 2 3 4 5 

41. Δυσκολεύομαι να 

αναγνωρίσω τα 

συναισθήματά μου. 

1 2 3 4 5 

42. Εκνευρίζω συχνά τους 

άλλους ανθρώπους. 
1 2 3 4 5 

43. Γνωρίζω πάντα πως 

αισθάνομαι. 
1 2 3 4 5 

44. Δυσκολεύομαι να 

εμπνεύσω τους άλλους 

ανθρώπους. 

1 2 3 4 5 

45. Μαλώνω πολύ. Μπορώ 

να αναγκάζω τους άλλους 

να κάνουν το δικό μου. 

1 2 3 4 5 

 

Ευχαριστώ πολύ!! 

 


