
Λεωνίδου Τόνια, Δασκάλα ειδικής αγωγής

Τουλούπης Θάνος, Δάσκαλος

Ιούνιος, 2014



Κίνημα της ανθρωπιστικής 
παιδαγωγικής 

Πλέον:

Εξέταση
της σχολικής 

τάξης ως
κοινωνικής
ομάδας με

εσωτερική δομή, 
οργάνωση και 

λειτουργία

Δεκαετία του ΄70
οι Mead, G, Lewin, K. &

Rogers, C.:
αναγνώριση της 

σύνθετης και
αλληλεπιδραστικής

φύσης του σχολείου και η
θεώρησή του ως σύνθετου

κοινωνικού συστήματος σχέσης

Παλιότερα: μελέτη της σχολικής τάξης με βάση
το τριαδικό σύστημα 

δάσκαλος-μαθητής-γνωστικά αντικείμενα

(Ματσαγγούρας, 1998 στο 
Ζαφειροπούλου & Σωτηρίου, 2001)



ΟΡΙΣΜΟΙ

 Αυτοαντίληψη: η περιγραφική-γνωστική συνιστώσα του 
εαυτού

 Αυτοεκτίμηση: η συναισθηματική συνιστώσα του εαυτού

(Ζαφειροπούλου & Σωτηρίου, 2001)



Σημασία ψυχολογικού κλίματος

 Το θετικό ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης αποτελεί 
παράγοντα προαγωγής της αυτοεκτίμησης των μαθητών-
τριών (Fraser,1991 στο Ζαφειροπούλου & Σωτηρίου, 2001)

 Η βίωση ενός ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος όπου οι 
μαθητές-τριες ικανοποιούν τους στόχους και τις 
προσδοκίες τους             οικοδόμηση θετικής 
αυτοεκτίμησης (Ζαφειροπούλου & Σωτηρίου, 2001)



Βασικοί παράγοντες ψυχολογικού κλίματος στο σχολείο
( Ματσαγγούρας, 1998 ) 

Συνεκτικότητα, συνοχή, συνεργατικότητα, διενεκτικότητα, 
ικανοποίηση, αδιαφορία (που πηγάζουν από το πλέγμα των 
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των έμψυχων παραγόντων)

Δημοκρατικότητα, ανταγωνιστικότητα, δικαιοσύνη, επιείκεια 
και κατανόηση, δυσκολία και σαφήνεια στόχων και 
προσανατολισμού του σχολικού έργου 



Συσχετίσεις αυτοεκτίμησης με σχολικούς παράγοντες

 Θετική συσχέτιση: 
με τη σχολική επίδοση
με τη συνεκτικότητα

 Αρνητική σχέση:
με τη δυσκολία σχολικού έργου
με την ανταγωνιστικότητα 

 Η αυτοεκτίμηση + το ενδιαφέρον του μαθητή για το 
μαθησιακό αντικείμενο = ο ισχυρότερος παράγοντας 
κινητοποίησης μαθητή και συμμετοχής του στο μάθημα                

(Ματσαγγούρας, 1998 στο Ζαφειροπούλου & Σωτηρίου, 2001)



Η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση ενισχύονται αν οι 
εκπαιδευτικοί:

 Δρουν ως μοντέλα μέσα από τα θετικά σχόλια για τους 
εαυτούς τους

 Σχολιάζουν θετικά τους συναδέλφους

 Δείχνουν ειλικρινή αποδοχή των μαθητών-τριών

 Δημιουργούν ξεκάθαρους και σταθερούς στόχους και όρια

 Επιτρέπουν και σέβονται τις ατομικές-μαθητικές 
πρωτοβουλίες μέσα στα παραπάνω όρια

 Προβάλλουν θετικές προσδοκίες στους μαθητές-τριες

 Παρέχουν θετική και ενημερωτική ανατροφοδότηση για τις 
επιδόσεις των μαθητών-τριών, αποφεύγοντας τη χρήση απλών 
λέξεων, όπως «καλό-κακό», «σωστό- λάθος»

(Γουβιάς, 2003)



Προφίλ παιδιού με υψηλή 
αυτοεκτίμηση

 «Ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση αναμένεται να έχει 
αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές του σχέσεις, όπως 
επίσης και στις σχολικές εργασίες. Θα επιδεικνύει μία 
φυσική περιέργεια για μάθηση και θα είναι ανυπόμονο 
και ενθουσιασμένο όταν αντιμετωπίζει νέες 
προκλήσεις.»                           (Lawrence, 1987 στο Γουβιάς, 2003)



Προφίλ παιδιού με χαμηλή 
αυτοεκτίμηση
 «Το παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, αντίθετα, δεν θα 

έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Ως 
αποτέλεσμα, θα προσπαθήσει να αποφύγει 
καταστάσεις τις οποίες εκλαμβάνει ως δυνητικά 
αυτό-υποτιμητικές. Το να τιμωρηθεί και ,ίσως, 
θεωρηθεί ως ένα είδος «ήρωα» από τους 
συμμαθητές του, είναι προτιμότερο από το να 
θεωρηθεί «ανόητος».            (Lawrence, 1987 στο Γουβιάς, 2003)



Πρόγραμμα ενίσχυσης της 

αυτοεκτίμησης μέσα από 

παιγνιώδεις δραστηριότητες 



Παιδαγωγικοί στόχοι

 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης

 Ενίσχυση σχέσεων φιλίας

 Εξοικείωση με την έναρξη γνωριμίας-φιλίας

 Ανάπτυξη ενσυναίσθησης

 Εντοπισμός κλίσεων και καλλιέργειά τους



Μεθοδολογία υλοποίησης

 Θεατρικό παιχνίδι
 Παιχνίδια ρόλων
 Παντομίμα
 Γραπτές δραστηριότητες
 Μέθοδος project
 Αλληλοδιδακτική μέθοδος
 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
 Μουσικές δραστηριότητες
 Χρήση Η/Υ
 Παιχνίδια εμπιστοσύνης



Ομάδα παιδιών

 2 τάξεις του ολοήμερου 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης

 9 μαθητές (6 αγόρια-3 κορίτσια)



Κλίμακα αξιολόγησης της αυτοεκτίμησης: 
Rosenberg Self-Esteem Scale 
(Rosenberg, 1965 στο http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/rosenbrg.pdf)

 Είναι μία προσπάθεια 
καταγραφής μίας 
σφαιρικής αντίληψης που 
έχει το άτομο για την 
αυτοεικόνα του και την 
αυτοεκτίμησή του (Γουβιάς, 

2003)

 Αρχική και τελική αξιολόγηση

 Αυτοαξιολόγηση των παιδιών που 
μπορούν και αξιολόγηση μέσω 
παρατήρησης των υπόλοιπων



Κριτήρια αξιολόγησης 
μαθησιακού προφίλ

(Willis, M. & Kindle 
Hodson, V., 2000)



Ο Ζαχαρίας έχει  
την προδιάθεση να παίζει 

(του αρέσουν οι μιμήσεις, οι 
παραστάσειςτα παιχνιδια, τα σπορ 

και η «αληθινή ζωή»να τηρεί  
κανόνες), να κάνει σχέσεις και                            

εμπνέει (της αρέσει να αναζητά και 
να έχει φίλους, να εκφράζει συναισθήματα,να κάνει 
τους άλλους να γελάνε).
Έχει κυρίως απτική/κιναισθητική αντιληπτικότητα (του 
αρέσει να τρέχει, να σκαρφαλώνει, να αγγίζει 
αντικείμενα, του αρέσει να χρωματίζει και να 
σχεδιάζει). 
Του αρέσει η μουσική στο περιβάλλον και το δυνατό 
φως. Ζεσταίνεται εύκολα  και νιώθει πιο ξεκούραστος 
το βράδυ. Προτιμά να αλληλεπιδρά με ήσυχους 
ανθρώπους. 
Στα ταλέντα του συγκαταλέγονται  το χιούμορ, η 
επιρροή  στος άλλους, η μουσική, ο συντονισμός και η 
κοινωνικότητα
Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά του είναι  ο χορός, το 
τραγούδι, η ζωγραφική, αθλήματα (ποδόσφαιρο, 
καράτε) και παιχνίδια π.χ. κρυφτό.

Μαθαίνω τον εαυτό μου



Μαθαίνω τον εαυτό μου

Η Χριστίνα έχει  
την προδιάθεση να παράγει                            

(παίζει ήσυχα πολλή ώρα, της 
αρέσει να βοηθά, να κάνει τα 
πράγματα "σωστά", να τηρεί  
κανόνες), να κάνει σχέσεις και                            

εμπνέει (της αρέσει να αναζητά και να 
έχει φίλους, να εκφράζει συναισθήματα, ευαίσθητη στα 
συναισθήματα των άλλων).
Έχει κυρίως οπτική αντιληπτικότητα (ελκύεται από βιβλία, 
εικόνες, χρώματα, της αρέσει να χρωματίζει και να 
σχεδιάζει). 
Της αρέσει το ήσυχο περιβάλλον και 
στα ταλέντα της συγκαταλέγονται η μουσική, ο 
συντονισμός, ο λόγος και η κοινωνικότητα
Ανάμεσα στα ενδιαφέροντά της είναι και η δραματοποίηση, 
ο χορός, το τραγούδι, η ανάληψη ρόλων, η ανάγνωση και η 
φροντίδα των άλλων.



1η: -Ζωγραφίζω το όνομά μου
-Ένα πολύ ιδιαίτερο δέντρο (οικογ.)

(Plummer, 2007) 



2η: -Μαθαίνω το σώμα μου:
-καρτέλες ταύτισης για το ανθρώπινο σώμα         
-παζλ το ανθρώπινο σώμα



3η: Κοίταξέ με 
(Περίγραμμα σώματος)

Ψηλά τα χέρια 
(Τυφλόμυγα) 

(Wilson,& Emersic, 1996)



4η: -Ποίημα «η οδοντόβουρτσα»
-Πώς φροντίζω τον εαυτό μου (ζωγραφιά)



5η: Παιχνίδι: Αλήθεια ή ψέματα

Ραφαέλα Γιώργος Χριστίνα Γιάννης

I I I I I I I I I I I I I I -

2 11 1 0

Κάποιος κάνει μία δήλωση για έναν άλλο συμμετέχοντα και οι 
υπόλοιποι απαντάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται αν είναι αλήθεια ή 
ψέματα. 
Π.χ. Η Ραφαέλα έχει μαύρα μαλλιά. Αλήθεια ή ψέματα?

Ο Γιώργος ξέρει να διαβάζει. Αλήθεια ή ψέματα?

(Plummer, 2007) 



6η: -Ζωγραφίζω τη δουλειά του σπιτιού που μου  
αρέσει να κάνω
-Ζωγραφίζω την εκτός σπιτιού δουλειά που 
μου αρέσει να κάνω



7η: - Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου
-Αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων



8η: Μαθαίνω τα συναισθήματα:
-καρτέλες ταύτισης
-ζωγραφίζω ένα χαρούμενο πρόσωπο
-φτιάχνω χαρούμενα στρουμφάκια



9η: Κολάζ διάκρισης συναισθημάτων



10η: Ιστορίες ανησυχίας (συνέντευξη)

...Και όταν οι ρόλοι 
αντιστρέφονται!!

(Plummer, 2007) 



11η: -Ζωγραφίζω πώς προτιμώ να διασκεδάζω
-Ιδέες για να περάσουμε καλά ομαδικά  
(ομαδική δραστηριότητα)

(Ζαφειροπούλου & Ψύλλου, 2009). 



12η: -Σου χαρίζω την καρδιά μου

(Smitt, 2005)



13η: 3 πράγματα που μου αρέσει να 
κάνω με τον καλύτερό /ή μου φίλο/η

(Ζαφειροπούλου & Ψύλλου, 2009). 



14η: «Μου αρέσουν τα χέρια μου επειδή…»

(Plummer, 2007) 



15η: Γράφω 3 θετικά στοιχεία για τον εαυτό μου και 
τους άλλους



16η: Κάρτα για τη γιορτή της μητέρας



17η: Αποχαιρετιστήριο μόμπιλε καρδιάς 
για τον φίλο μας που φεύγει

(Smitt, 2005)



18η: Τουβλάκια (το κάστρο της αυτοεκτίμησης)

(Plummer, 2007) 



19η: Κακόμοιρε γερο-λύκε 
(μπαίνω στη θέση του άλλου και αλλάζω την ιστορία)

(Wilson,& Emersic, 1996)



20η: Η σκάλα της επιτυχίας



Χρήση ελεύθερου χρόνου κατά το δοκούν



Αρχική-Τελική αξιολόγηση αυτοεκτίμησης 



Συμπεράσματα
Συνολικά η αυτοεκτίμηση των μαθητών αυξήθηκε μετά το 

πρόγραμμα.

Μερικοί μαθητές (Γιώργος, Ζαχαρίας, Κυριάκος, Γιάννης Ι. 
Χριστίνα) τα συμπλήρωσαν απαντώντας οι ίδιοι στις 
δηλώσεις της κλίμακας. Για τους υπόλοιπους 
συμπληρώθηκε με βάση την παρατήρηση από εμάς.

Οι μαθητές διασκέδασαν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος και το αποζητούσαν οι ίδιοι ως μέσο 
ενίσχυσης για την επίδειξη κατάλληλης συμπεριφοράς

Ως ποιοτικό αποτέλεσμα μπορεί να αναφερθεί το γεγονός 
ότι βελτιώθηκε η ποιότητα και το επίπεδο των συζητήσεων 
με τα παιδιά
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Σας ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας!


