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Περίληψη 
 

Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει την ικανότητα των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση (ΝΚ) να κατανοούν, να αναγνωρίζουν και να αποδίδουν σχεδιαστικά 

συναισθήματα στα σχέδιά τους. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν δύο βασικά (χαρά, λύπη) 

και δύο κοινωνικά συναισθήματα (υπερηφάνεια, ντροπή). Στην έρευνα συμμετείχαν 

12 παιδιά με ΝΚ (εύρος ηλικίας 8 έως 18 ετών), 12 παιδιά τυπικής ανάπτυξης (εύρος 

ηλικίας 8 έως 18 ετών), τα οποία εξισώθηκαν ως προς την χρονολογική ηλικία και 12 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης (εύρος ηλικίας 4 έως 17 χρονών), τα οποία εξισώθηκαν ως 

προς τη λεκτική νοητική ηλικία. Η εξέταση με τον κάθε συμμετέχοντα ήταν ατομική 

και πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σπιτιού ή του σχολείου, εκτός σχολικού 

ωραρίου. Αρχικά, τα παιδιά επιδόθηκαν σε δυο έργα που αφορούσαν την κατανόηση 

και την αναγνώριση των υπό μελέτη συναισθημάτων. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε 

να απεικονίσουν τη χαρά, τη λύπη, την υπερηφάνεια και τη ντροπή στο σχέδιο ενός 

ανθρώπου, καθώς και να σχεδιάσουν έναν άνθρωπο που δεν αισθάνεται τίποτα. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη σχεδίαση του πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώνεται 

το κάθε συναίσθημα στα σχέδια των παιδιών. Μετά την εφαρμογή μη-παραμετρικών 

αναλύσεων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο έργο του ορισμού των συναισθημάτων 

εντοπίζονται διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων, ενώ κατά την περιγραφή των 

εμπειριών δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ακόμη, διαφορές δεν 

εντοπίστηκαν ως προς την αναγνώριση και την κατανόηση των βασικών 

συναισθημάτων με τη χρήση συναισθηματικών σεναρίων που δόθηκαν στα παιδιά 

συνοδευόμενα από εικόνες ή όχι.. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις των παιδιών με ΝΚ 

στην αναγνώριση και στην κατανόηση των κοινωνικών συναισθημάτων μέσω των 

σεναρίων ήταν χαμηλότερη από τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης και των δύο 

ομάδων ελέγχου. Τέλος, ως προς τα σχεδιαστικά έργα των παιδιών, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά με ΝΚ χρησιμοποιούν τους ίδιους εκφραστικούς δείκτες και 

είναι το ίδιο ικανά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και των δύο ομάδων ελέγχου. Ως 

προς την ποιότητα έκφρασης των σχεδίων των παιδιών με ΝΚ, διαφορές σε σχέση με 

τα σχέδια των ομάδων ελέγχου, εντοπίστηκαν κατά την απεικόνιση του 

συναισθήματος της χαράς, αλλά και των υπό εξέταση κοινωνικών συναισθημάτων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Νοητική καθυστέρηση, Βασικά συναισθήματα, Κοινωνικά 

Συναισθήματα, Σχέδιο 
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine the ability of mentally retarded children 

(MR) to understand, recognize and depict emotions in their drawings. In specific, two 

basic (happiness, sadness) and two social emotions (pride, shame) were examined. 

Participants were 12 children with mental retardation (age range 8 to 18 years), 12 

typically developing children (age range 8 to 18 years), who were matched on 

chronological age and 12 typically developing children (age range 4 to 17 years), who 

were matched on verbal mental age. Participants were tested individually in their 

home or at their school, after class. Initially, the children participated in two tasks 

examining emotional recognition and understanding. Then, they were asked to draw a 

person experiencing joy, sadness, pride and shame. They were, also, asked to draw a 

person feeling nothing. Great attention was paid at the depiction of the circumstances 

in which the emotion took place in the children’s drawings. After the application of 

non-parametric analysis, the results showed that the three groups presented 

differences in defining the emotions, but they did not differ in describing experiences 

of emotions. Furthermore, there were no differences regarding the participants’ 

performance in recognition and understanding of basic emotions with the use of 

emotional scenarios, which were given accompanied with a picture or not. On the 

contrary, MR children presented lower performance in recognition and understanding 

of social emotions than the typically developing children of both control groups. 

Finally, in the task of drawing, the results indicated that the children with MR tended 

to use the same expressive cues and were equally able with the typically developing 

children of both groups. Moreover, differences were found in the quality of graphic 

cues used by the MR children and the typically developing children. In specific, 

typically developing children used a wider range of graphic cues to depict social 

emotions and the basic emotion of sadness, than children with MR. 

 

Key Words: Mental Retardation, Basic emotions, Social emotions, Drawing 
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Εισαγωγή 
 

Η εκτεταμένη έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση, 

παρουσιάζουν προβλήματα στην αναγνώριση και την κατανόηση των 

συναισθημάτων, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τους άλλους (Harris, 1977. 

Hobson, Ouston & Lee, 1989. McAlpine et al., 1992. Rojahn, Lederer &Tasse, 1995). 

Αυτή η δυσκολία τους, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, οι οποίοι τα 

τελευταία χρόνια μελετούν όλο και περισσότερο τη συναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών αυτών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της (Maurer & Newbrough, 1987. 

McAlpine et al., 1992). Άλλωστε, η νοητική καθυστέρηση, αποτελεί μια διανοητική 

αναπηρία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και το 

φάσμα που καλύπτει είναι πολύ μεγάλο.  

 Για τη διερεύνηση της κατανόησης και της αναγνώρισης των συναισθημάτων 

έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία. Ένα από αυτά αποτελεί και 

το σχέδιο, το οποίο στην εκφραστική του διάσταση, θεωρείται ως ένα πολύτιμο μέσο 

έκφρασης των συναισθημάτων, των κινήτρων και των ιδεών των παιδιών (Τόμας & 

Σιλκ, 2000).Το σχέδιο επιτρέπει στο παιδί όχι μόνο να εκφράσει τη γνώση του για τον 

έξω κόσμο και τα νοήματα που δίνει στις διάφορες πτυχές του, αλλά αποτελεί και ένα 

εργαλείο μέσω του οποίου το παιδί μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματα και τις ιδέες 

του, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται στον εσωτερικό του κόσμο (Jolley, 2010). 

 Με αφορμή τα παραπάνω η παρούσα μελέτη διερευνά την ικανότητα των 

παιδιών με νοητική καθυστέρηση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν βασικά και 

κοινωνικά συναισθήματα και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από το 

σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, μελετά την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και 

να απεικονίζουν σχεδιαστικά δύο βασικά (χαρά και λύπη) και δύο κοινωνικά 

(υπερηφάνεια και ντροπή) συναισθήματα. Προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα 

αυτή, 12 παιδιά με νοητική καθυστέρηση συμμετείχαν σε ένα σύνολο έργων που 

αφορούσαν την κατανόηση, την αναγνώριση και τη σχεδιαστική απόδοση των υπό 

εξέταση συναισθημάτων.  

 Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

θέματος και παρουσίαση της έρευνας. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το 

θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη νοητική 

καθυστέρηση, στην ταξινόμηση των ατόμων, στην αιτιολογία της και στα γενετικά 

σύνδρομα που εμφανίζονται τα άτομα. Στη συνέχεια, ακολουθούν έρευνες που 
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εξετάζουν την αναγνώριση και την κατανόηση των βασικών και των κοινωνικών 

συναισθημάτων από τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στην αναπαραστατική και στην εκφραστική φύση του σχεδίου. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο, περιγράφονται το δείγμα, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων και η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από τις μη παραμετρικές 

αναλύσεις. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα της έρευνας. Επιπλέον, αναφέρονται οι 

περιορισμοί της παρούσας έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με το Παράρτημα, το οποίο περιέχει το υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

για την εκπόνηση της εργασίας, πίνακες με στοιχεία που αφορούν την έρευνα καθώς 

και παραδείγματα από τις επιδόσεις των παιδιών στην έρευνα. 
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1.Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.1 Νοητική καθυστέρηση 
 

Η πρόοδος της επιστήμης τα τελευταία 50 χρόνια στον τομέα της γενετικής 

και της αναπτυξιακής ψυχολογίας, έχει καταφέρει να βοηθήσει στην αποσαφήνιση 

του όρου «νοητική καθυστέρηση». Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος αυτός συναντάται 

και ως «νοητική ανεπάρκεια» ή «εξελικτική μειονεξία» και θεωρείται ως μια από τις 

σοβαρότερες αναπτυξιακές παθήσεις στο φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών. 

(Παπουτσάκη, 2009). Ως αποτέλεσμα της αποσαφήνισης αυτής ήρθε η 

αποιδρυματοποίηση, η εκπαιδευτική υποστήριξη και η κοινωνική ένταξη των ατόμων 

αυτών, που μέχρι τότε αντιμετωπίζονταν απορριπτικά από το κοινωνικό σύνολο 

(Zigler & Hodapp, 1986. Kanner, 1964). 

Ο ορισμός της «νοητικής καθυστέρησης» προκαλεί διχογνωμία στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό μαθησιακών, κοινωνικών 

και βιολογικών χαρακτηριστικών. Αυτό συμβαίνει διότι ο κάθε επιστημονικός κλάδος 

την ερμηνεύει με βάση το πεδίο του ενδιαφέροντός του. Επίσης, η νοητική 

καθυστέρηση παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, κυρίως λόγω της ανομοιογένειας 

των περιπτώσεων. Παρόλα αυτά, ο πιο ευρέως γνωστός ορισμός προέρχεται από την 

Αμερικανική Εταιρεία Νοητικής καθυστέρησης (American Association οn Mental 

Retardation) DSM-IV (APA, 1994).  Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η νοητική 

καθυστέρηση αναφέρεται ως μια σημαντικά κάτω από το μέσο όρο νοητική λειτουργία, 

που συνοδεύεται με ανεπάρκειες στην προσαρμοστική συμπεριφορά (αυτοεξυπηρέτηση, 

ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές δεξιότητες, αυτο-καθοδήγηση, λειτουργικές 

ακαδημαϊκές δεξιότητες, ψυχαγωγία, υγεία-ασφάλεια, χρήση κοινοτικών 

πόρων/υπηρεσιών, εργασία, επικοινωνία) και εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της 

αναπτυξιακής περιόδου. Να σημειωθεί ότι ο ορισμός αυτός, αν και αντικατοπτρίζει 

την εικόνα του ατόμου που εμφανίζει νοητική καθυστέρηση, έχει αναθεωρηθεί 

δίνοντας μια νέα διάσταση σε αυτού του είδους την αναπηρία.  

Σύμφωνα με τον Luckasson (2002), ένα άτομο θεωρείται ότι παρουσιάζει 

νοητική καθυστέρηση όταν ο δείκτης νοημοσύνης του είναι ίσος ή μικρότερος του 75 

και παρουσιάζει ελλείμματα σε τουλάχιστον δύο από τους δέκα προτεινόμενους 

τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, που αναφέρθηκαν, πριν την ηλικία των 18 
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ετών. Επίσης, η νοητική καθυστέρηση προσδιορίζεται πάντα σε σχέση με το 

περιβάλλον όπου ζει το άτομο (Στρογγυλός, 2011).  

Οι αναθεωρήσεις του ορισμού έχουν φέρει αρκετές αλλαγές στον τομέα της 

Ειδικής Αγωγής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Νοητικής καθυστέρησης 

(American Association οn Mental Retardation) DSM-5, ο όρος νοητική καθυστέρηση 

έχει πλέον αντικατασταθεί στους ακαδημαϊκούς κύκλους από τον όρο «διανοητική 

αναπηρία» ή «διανοητική αναπτυξιακή αναπηρία». Τα νέα κριτήρια που θέτει ο πιο 

πρόσφατος και έγκυρος ορισμός, για τη διάγνωση των ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση είναι τα εξής : (α) Αδυναμία σε διανοητικές διεργασίες όπως επίλυση 

προβλημάτων, κριτική σκέψη, ακαδημαϊκή ή βιωματική μάθηση, επιβεβαιωμένη 

τόσο από τεστ του δείκτη νοημοσύνης όσο και από ψυχομετρικά τεστ και 

αξιολογήσεις, (β) Αδυναμία στην προσαρμοστική συμπεριφορά που δεν επιτρέπουν 

στο άτομο να έχει ενεργό κοινωνικό ρόλο ή προσωπική ανεξαρτησία. Στο κριτήριο 

αυτό υπογραμμίζεται και ο ρόλος του περιβάλλοντος που βοηθά το παιδί στο να 

καλλιεργήσει τη δεξιότητα της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής. (γ) Η 

εμφάνιση διανοητικών και αναπτυξιακών ελλειμάτων κατά τη διάρκεια της 

αναπτυξιακής περιόδου (Harris, 2013). 

Η πληθώρα των αναθεωρήσεων του ορισμού αυτού, υπογραμμίζει αφενός ότι 

πρέπει η νοητική καθυστέρηση να διατυπώνεται με έναν ορισμό που δεν στιγματίζει 

το άτομο σε κανένα επίπεδο και αφετέρου δίνει βαρύτητα στο περιβάλλον που ζει το 

άτομο και στις δυνατότητές του, παράμετροι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

λειτουργικού επιπέδου του ατόμου (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009. Παπουτσάκη, 

2009). Αυτό βοηθά στην αποτελεσματικότερη ένταξη των ατόμων αυτών γιατί η 

δυσκολία απομακρύνεται από το ίδιο το άτομο και μεταφέρεται στο περιβάλλον, 

εναποθέτοντας και σε αυτό ευθύνες και δυσκολίες με στόχο την ομαλή ένταξη. Η 

μελέτη της νοητικής καθυστέρησης και των αναπτυξιακών θεωριών που σχετίζονται 

με αυτήν, άλλωστε, έδωσε μια νέα διάσταση στη σχέση του ατόμου με νοητική 

καθυστέρηση και του περιβάλλοντός του, υπογραμμίζοντας ότι το περιβάλλον 

επηρεάζει σαφώς το παιδί, αλλά και το ίδιο το παιδί επηρεάζει το περιβάλλον του και 

ιδιαίτερα τον οικογενειακό του περίγυρο (Hodapp, 2005). 

Επίσης, οι αναθεωρήσεις του ορισμού έχουν προκαλέσει την εγκατάλειψη της  

σύνδεσης της νοητικής καθυστέρησης με τις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, αφού 

πλέον οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι προσδιορίζεται εξίσου και από 

τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων (Σταυρούση, 2007). Ο 
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διαχωρισμός της γνωστικής λειτουργίας και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

κρίνεται απαραίτητος. Με τον όρο γνωστική λειτουργία εννοούμε την ικανότητα του 

ατόμου να σκέφτεται, να μαθαίνει και να επιλύει προβλήματα, ενώ με τον όρο 

προσαρμοστική συμπεριφορά, εννοούμε την ικανότητα του παιδιού να κατακτά όλες 

εκείνες τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να ζει αυτόνομα. Για παράδειγμα στη 

δεύτερη κατηγορία εντάσσονται δεξιότητες όπως το να ντύνεται το παιδί μόνο του 

και να αυτοεξυπηρετείται, αλλά και να επικοινωνεί με τους άλλους κατανοώντας τα 

λόγια τους και απαντώντας αποδεκτά (Στρογγυλός, 2011).  

1.1.1. Ταξινόμηση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση 

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα, η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και 

η οργάνωση του κοινωνικού περιβάλλοντος, με στόχο αποκλειστικά και μόνο την 

ένταξη των παιδιών στο μέγιστο βαθμό, κρίθηκε απαραίτητη η ταξινόμηση των 

περιπτώσεων της νοητικής καθυστέρησης. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τα 

κριτήρια που θέτει ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Νοητικής Καθυστέρησης (American 

Association of Mental Deficiency), όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο DSM-IV (APA, 

2000). Τα κριτήρια αυτά αφορούν τη βαρύτητα της νοητικής καθυστέρησης, όπως 

αυτή εμφανίζεται ανά περίπτωση. Η διάγνωση, ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη 

διαδικασία, ειδικά για τις ήπιες περιπτώσεις, λόγω της ετερογένειας που εμφανίζουν 

τα άτομα (Παπουτσάκη, 2009).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή που έγινε με την πάροδο των 

χρόνων στον τομέα της ταξινόμησης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. 

Παρατηρούμε, επομένως, ότι οι παλαιότερες έρευνες ακολουθούν το παραδοσιακό 

μοντέλο ταξινόμησης, που θα αναλυθεί στην παρούσα ενότητα, με κριτήριο τον 

δείκτη νοημοσύνης, ταξινομώντας τα παιδιά σε τέσσερις κατηγορίες. Οι σύγχρονες 

έρευνες αντιπροτείνουν μια ταξινόμηση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση, με 

κριτήριο το βαθμό και τον τομέα της απαιτούμενης στήριξης που χρειάζεται η κάθε 

περίπτωση. Προκειμένου, βέβαια, να γίνει πράξη αυτού του είδους η ταξινόμηση, 

απαιτείται να αντλούνται πληροφορίες για το αναπτυξιακό και γνωστικό επίπεδο του 

παιδιού από περισσότερες από μια πηγές και όχι μόνο από ένα απλό τεστ IQ 

(Luckasson et al., 2002).  
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Ανάλογα με τη βαρύτητα της και σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο, η 

νοητική καθυστέρηση χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

α) Ήπια νοητική καθυστέρηση (Δείκτης νοημοσύνης IQ από 50-55 έων70) 

β) Μέτρια νοητική καθυστέρηση (Δείκτης νοημοσύνης IQ από 35-40 έως 50-55) 

γ) Σοβαρή νοητική καθυστέρηση (Δείκτης νοημοσύνης IQ από 20-25 έως 35-40) 

δ) Βαριά νοητική καθυστέρηση (Δείκτης νοημοσύνης IQ κάτω από 20 ή 25).  

Η κάθε υποκατηγορία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μπορούν να 

τεθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί και κοινωνικοί στόχοι. Ανάλογα με τη βαρύτητα 

της περίπτωσης, μπορεί στο άτομο να εμφανιστούν πολλαπλές αναπηρίες. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση της βαριάς νοητικής καθυστέρησης το άτομο ενδέχεται 

να είναι κλινήρης και εκπαιδευτικό του στόχο να αποτελεί η κατανόηση της γλώσσας 

και η ανάπτυξη της ομιλίας (Σούλης, 2000). Από την άλλη, σε περιπτώσεις μέτριας 

μορφής νοητικής καθυστέρησης, εμφανίζονται προβλήματα όπως αδυναμία 

συγκέντρωσης προσοχής και συγκράτησης πληροφοριών ή χαμηλή αυτοεκτίμηση 

κατά την εκτέλεση έργων (Πολυχρονοπούλου, 2004). Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι 

η κάθε μορφή αποκλίνει σημαντικά από την άλλη ως προς την ποιότητα και την 

ποσότητα των δυσλειτουργιών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των αναθεωρήσεων του ορισμού της 

νοητικής καθυστέρησης, η σύγχρονη ταξινόμηση απομακρύνεται σταδιακά από τον 

τρόπο που μέχρι τώρα επιτελούνταν. Η νέα ταξινόμηση προτείνει πάλι τις τέσσερις 

παραπάνω κατηγορίες αλλά η ένταξη ενός ατόμου σε οποιαδήποτε από αυτές 

προϋποθέτει την ύπαρξη άλλων κριτηρίων από το δείκτη νοημοσύνης. Η αναθεώρηση 

αυτή έγινε, διότι θεωρήθηκε ότι σε μια αναπτυξιακή διαταραχή τόσο μεγάλου εύρους, 

ήταν αδύνατο να λαμβάνεται υπόψιν μόνο ο δείκτης νοημοσύνης. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα οι λανθασμένες διαγνώσεις να είναι συχνότατο φαινόμενο (Harris, 2013). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι σύγχρονοι ερευνητές προτείνουν έναν άλλον τρόπο 

διαχωρισμού των παιδιών με νοητική καθυστέρηση, ιδιαίτερα διαδεδομένο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Με βάση την ταξινόμηση αυτή τα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση δεν αντιμετωπίζονται σαν μια ομάδα με διακριτά 

χαρακτηριστικά, αλλά χωρίζονται με βάση τις μαθησιακές τους δυσκολίες 

(Στρογγυλός, 2011).  
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Οι τρεις μεγάλες γενικές κατηγορίες είναι οι εξής:  

α) Μέτριες μαθησιακές δυσκολίες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται παιδιά  

που είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα γενικής τάξης 

παρουσιάζοντας όμως χαμηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μπορούν να 

συμμετέχουν σε συζητήσεις ή να εργαστούν σε γραπτά κείμενα.  

β) Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα παιδιά 

που παρουσιάζουν προβλήματα στο λόγο και την επικοινωνία καθώς και άλλα 

συνοδά προβλήματα υγείας που δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν επαρκώς στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Για τα παιδιά αυτά προτείνεται η εξατομικευμένη μάθηση.  

γ) Εμφανείς και σύνθετες μαθησιακές δυσκολίες. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν τα παιδιά με το χαμηλότερο νοητικό δυναμικό. Τα παιδιά αυτά συνδυάζουν 

και σοβαρές αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες με αποτέλεσμα να βρίσκονται ή 

σε μόνιμη κατάκλιση ή να παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες λειτουργικότητας 

(DfEE, 2000). 

1.1.2.Αιτιολογίες της νοητικής καθυστέρησης 

 

Οι έρευνες από τις αρχές του 20ου αιώνα ακόμα, έχουν επικεντρωθεί στην 

ανάδειξη της αιτιολογίας της νοητικής καθυστέρησης. Αν και στην αρχή η 

κληρονομικότητα θεωρήθηκε ως ο κύριος λόγος εμφάνισής της (Tredgold & 

Tredgold, 1952), στη συνέχεια μια πληθώρα ερευνητών ήρθε να καταρρίψει αυτή την 

άποψη, υποδεικνύοντας και την επίδραση του περιβάλλοντος ως κύριο λόγο 

εμφάνισης της νοητικής καθυστέρησης (Kirk, Karnes, Graham & Sloan, 1972). Οι 

διαφορές στην αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης έχουν ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση διαφορετικών προβλημάτων ανά άτομο. Εκτός από την ποιότητα των 

δυσλειτουργιών, διαφορές εμφανίζονται και στην ένταση τους αλλά και στην 

πρόγνωση για την εξέλιξη τους. Επίσης, διαφοροποιείται και ο ρόλος που μπορεί να 

παίξει το περιβάλλον στη ζωή του κάθε ατόμου (Thomas & Woods, 2008). Ωστόσο, 

τα αίτια δεν είναι πάντα ανιχνεύσιμα. Μάλιστα το 30-40% των περιπτώσεων της 

νοητικής καθυστέρησης είναι άγνωστης αιτιολογίας (Γενά, 2001). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα αίτια της νοητικής καθυστέρησης 

διακρίνονται από τους ερευνητές σε (α) οργανικά αίτια και (β) κοινωνικο-πολιτισμικά 

αίτια. Η πρώτη ομάδα αφορά την εμφάνιση βαριάς μορφής νοητικής καθυστέρησης 
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και οφείλεται σε προγεννητικές βλάβες ή ενδομήτρια ατυχήματα. Οι πιο πρόσφατες 

καταμετρήσεις υπολογίζουν περίπου 750 οργανικά και λειτουργικά αίτια εμφάνισης 

της νοητικής καθυστέρησης, ενώ συνεχώς εμφανίζονται καινούργια (Opitz, 1996). Η 

δεύτερη ομάδα αφορά την ήπια μορφή νοητικής καθυστέρησης και συνδέεται με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα ή η κοινωνικοπολιτισμική 

αποστέρηση (συνθήκες φτώχειας, εξαθλίωση, ιδρυματοποίηση κ.α). Τα άτομα της 

δεύτερης κατηγορίας υστερούν μόνο σε επίπεδο νοημοσύνης από τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα και συνήθως δεν εμφανίζουν συνοδά προβλήματα υγείας ή 

ανάπτυξης (Hodapp, 2005. Zigler & Hodapp, 1986). 

1.1.3. Γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική καθυστέρηση 

  

Η διαδικασία της καταγραφής των χαρακτηριστικών των ατόμων με νοητική 

καθυστέρηση κρίνεται απαραίτητη τόσο για την εξερεύνηση των αναγκών τους όσο 

και για τον κατάλληλο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα 

επιτρέψει στα άτομα με νοητική καθυστέρηση να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, 

ξεπερνώντας τις μαθησιακές τους δυσκολίες. Ιστορικά, η καταγραφή αυτή 

ακολούθησε την πορεία της καταγραφής των χαρακτηριστικών που είναι διαφορετικά 

από αυτά των υπόλοιπων παιδιών. 

 Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική καθυστέρηση εντοπίζονται στον 

γνωστικό τομέα, στον επικοινωνιακό τομέα και στον τομέα της συμπεριφοράς 

(Στρογγυλός, 2011). Αρχικά, τα άτομα με νοητική καθυστέρηση είναι άτομα που 

παρουσιάζουν δυσκολίες στον γνωστικό τομέα. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν τους 

περιορισμούς στη μνήμη και την αντίληψη, την έλλειψη αφηρημένης και κριτικής 

σκέψης και την αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής. Επίσης, τα παιδιά αυτά είναι 

σε θέση να επεξεργάζονται και να γενικεύουν τη γνώση σε πολύ πιο αργούς ρυθμούς 

σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  

 Αναφορικά με τον τομέα της επικοινωνίας, τα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση, παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα γλωσσικής ανάπτυξης, δυσκολίες στην 

ομιλία και στην εκτέλεση  και κατανόηση οδηγιών. Επίσης, αντιμετωπίζουν δυσκολία 

στην έκφραση των σκέψεων αλλά και των επιθυμιών τους. Τέλος, στον τομέα της 

συμπεριφοράς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση εμφανίζουν σε κάποιες περιπτώσεις 

άγχος, επιθετικότητα, έντονα ξεσπάσματα και παρορμήσεις, όπως επίσης και 

δυσκολίες στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Όλα τα παραπάνω 
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χαρακτηριστικά διαφέρουν από άτομο σε άτομο ως προς το βαθμό και την ένταση 

(Henry & MacLean, 2002). 

1.1.4.Γενετικά Σύνδρομα 

 

Όπως γνωρίζουμε και από τη βιβλιογραφία, δεν έχουν όλα τα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες, αλλά σε ομάδες παιδιών 

παρουσιάζονται κοινά προφίλ συμπεριφοράς και μοναδικά γνωστικά πρότυπα 

αδυναμιών και δυνατοτήτων (Hodapp, Soresi, Dykens &Nota, 2004). Με απλά λόγια, 

με βάση την αιτιολογία, τα άτομα με νοητική καθυστέρηση μπορούν να εμφανίσουν 

ένα συγκεκριμένο σύνδρομο, χωρίς και πάλι όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν 

να υπάρξουν ατομικές διαφορές ή αλλαγές στη συμπεριφορά σε βάθος χρόνου 

(Hodapp & Dykens, 2004). 

Αν και νέα γενετικά αίτια εμφάνισης νοητικής καθυστέρησης ανακαλύπτονται 

συνεχώς (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009), οι πιο ενδιαφέρουσες λειτουργικές και 

οργανικές μορφές νοητικής καθυστέρησης είναι οι γενετικές-χρωμοσωμικές 

διαταραχές: α) Σύνδρομο Down, β) Σύνδρομο Williams, γ) Σύνδρομο του 

εύθραυστου Χ και δ) Σύνδρομο Prader-Willi (Hodapp, 2005). Στην ακόλουθη 

ενότητα γίνεται μια σύντομη αναφορά σε καθένα από τα παραπάνω σύνδρομα. 

1.1.4.1.  Σύνδρομο Down 

 

 Το σύνδρομο Down αποτελεί το πιο γνωστό και διαδεδομένο σύνδρομο 

νοητικής καθυστέρησης, που εμφανίζεται με τη γέννηση του ατόμου. Αποτελεί την 

επικρατούσα χρωμοσωμική αιτία εμφάνισης της νοητικής καθυστέρησης στο άτομο 

και τα τελευταία 30 χρόνια έχει απασχολήσει έντονα της ερευνητική κοινότητα διότι 

ακολουθεί ένα δικό του μοτίβο αναφορικά με την αναπτυξιακή πορεία και τις 

αδυναμίες, αλλά και ικανότητες της συμπεριφορά των ατόμων (Dykens, Hodapp & 

Finucane, 2000). Οφείλεται στην ύπαρξη ένα ακόμη αντίγραφου μέρους ή ολόκληρου 

το χρωμοσώματος 21, κατά την αντιγραφή του γενετικού υλικού. Για το λόγο αυτό 

στη βιβλιογραφία εμφανίζεται και με τον όρο «τρισωμία 21». 

 Το σύνδρομο Down εμφανίζεται τόσο σε αγόρια όσο και σε κορίτσια, 

αποδεικνύοντας ότι το φύλο δεν παίζει ρόλο στην εμφάνισή του. Περισσότερες, όμως 

είναι οι περιπτώσεις επικράτησης στα αγόρια (Shin, Besser, Kucik, Siffel &Correa 

2009). Τα άτομα με το σύνδρομο αυτό παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην νοητική, 
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σωματική, κινητική, γλωσσική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Αυτές οι 

καθυστερήσεις έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το άτομο στο 

περιβάλλον του (Bruni, 2006).  

 Τα παιδιά με σύνδρομο Down παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. 

Το βασικότερο είναι η νοητική αναπηρία, που εμφανίζεται σε όλα τα άτομα. Κάποια 

από τα ευκρινή χαρακτηριστικά του προσώπου, που συνοδεύουν ένα άτομο με 

σύνδρομο Down είναι το μικρό κεφάλι, τα μικρά αφτιά και το στόμα, η  προεξέχουσα 

γλώσσα και η «επίπεδη» όψη με ανοδική κλίση προς το μάτι. Ακόμα τα άτομα με 

σύνδρομο Down παρουσιάζουν σχιστά μάτια (Selikowitz, 1997). 

 Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις που εμφανίζονται στα άτομα με σύνδρομο 

Down (Kατσιάνα, 2015). Λόγω της έγκαιρης αντιμετώπισής τους και της ανάπτυξης 

της ιατρικής και της βιολογίας, το όριο ηλικίας των ατόμων με Down έχει φτάσει τα 

60 έτη. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση τους ορίου της ηλικίας φαίνεται να παίζει και η 

ολοένα και αυξανόμενη κοινωνική αποδοχή αλλά και η ψυχολογική υποστήριξη των 

ατόμων αυτών (Rondal, Rasore Quartino & Soresi, 2004). Ορισμένα από τα συνοδά 

προβλήματα είναι οι συγγενής καρδιοπάθεια, προβλήματα ακοής και οπτικά 

προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις και εντερικά προβλήματα. Κάθε άτομο με Down, 

δεν παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα ή τις βιολογικές διαταραχές, που συνδέονται με 

το σύνδρομο (Βαρβογλή, 2005).  

1.1.4.2. Σύνδρομο Williams 

 

Το σύνδρομο Williams προκαλεί στα άτομα με την εμφάνιση του συνοδά 

αναπτυξιακά και ιατρικά προβλήματα. Οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη και 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νευροψυχολογικό προφίλ των ατόμων με αυτό 

το σύνδρομο (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). Τα άτομα με σύνδρομο Williams 

έχουν συνήθως ελαφριά ή μέτρια νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης να 

κυμαίνεται από 20 έως 106. Τα νοητικά τους ελλείμματα συνήθως αφορούν την 

οπτικοχωρική επεξεργασία και ολοκλήρωση, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να 

δυσκολεύονται να δουν μια εικόνα σαν ολότητα αλλά να βλέπουν μόνο τα συστατικά 

της αποδομώντας την (Braden & Obrzut, 2002). Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η έρευνα των Bellugi et al. (1999),  κατά την οποία ζητήθηκε από παιδιά με 

σύνδρομο Williams και παιδιά με σύνδρομο Down να ζωγραφίσουν ένα σπίτι. Η 

πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται από επιλεκτική προσοχή στις λεπτομέρειες και 
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κατόρθωσε να αποδώσει μόνο αυτές, ενώ η δεύτερη ομάδα ζωγράφισε κανονικά το 

σκελετό του σπιτιού χωρίς καμία παρουσία λεπτομερειών.  

Στον αντίποδα, όμως αυτά τα παιδιά εμφανίζουν πολύ υψηλή λειτουργικότητα 

στη γλώσσα και σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν την ποσότητα και την 

ποιότητά της, όπως γραμματική, λεξιλόγιο ,σημασιολογία και πραγματολογική χρήση 

της γλώσσας (Bellugi, Wang & Jernigan, 1994). Συχνά, βέβαια, παρατηρείται το 

φαινόμενο το άτομο να χρησιμοποιεί με σημασιολογικά παράξενο τρόπο τη γλώσσα, 

διότι η νοητική ηλικία είναι μικρότερη από το γλωσσικό επίπεδο. Έτσι πολλές φορές 

τα άτομα με σύνδρομο Williams μιλάνε ορθά αλλά εκτός κοινωνικού πλαισίου 

(Fowler, 1998).  

Συχνά προβλήματα συμπεριφοράς των ατόμων με Williams είναι η 

υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών 

εμφανίζει αγχώδεις διαταραχές και φοβίες (Dykens, 2003). Τέλος, χαρακτηρίζονται 

από μεγάλη κοινωνικότητα όσον αφορά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ακόμα και 

απέναντι σε άτομα που ελάχιστα γνωρίζουν.  

1.1.4.3.  Σύνδρομο του  Eύθραυστου  χ 

 

Το σύνδρομο του Εύθραυστου χ συχνά συναντάται στη βιβλιογραφία και ως 

σύνδρομο Martin-Bell. Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη μορφή νοητικής 

καθυστέρησης που οφείλεται στην κληρονομικότητα. Η εμφάνιση αυτού του 

συνδρόμου συνοδεύεται και από ένα φάσμα σωματικών, αναπτυξιακών και 

συμπεριφορικών χαρακτηριστικών (Sherman, 1996. Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). 

Τα γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών βρίσκονται στο επίκεντρο των 

ερευνητών τα τελευταία χρόνια, καθώς τα προηγούμενα υπήρχε έντονο ενδιαφέρον 

σχετικά με τα σωματικά τους χαρακτηριστικά.  

Το σύνδρομο αυτό προσβάλλει περισσότερο τα αγόρια σε σχέση με τα 

κορίτσια και φέρει ορισμένα χαρακτηριστικά στην εμφάνιση. Μερικά από αυτά είναι 

το μακρόστενο κεφάλι, το φαρδύ μέτωπο και τα μεγάλα αυτιά. Επίσης τα άτομα 

εμφανίζουν από μέτρια έως βαριά νοητική καθυστέρηση (Benneto & Pennington, 

1996). Προβλήματα εμφανίζονται και στη γλωσσική ανάπτυξη αυτών των παιδιών, 

όπως αδυναμίες στην άρθρωση, ηχολαλία και χρήση επαναλαμβανόμενων προτάσεων 

(Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). Την σοβαρότερη δυσκολία όμως την παρουσιάζουν 

στις πραγματολογικές τους δεξιότητες, καθώς αδυνατούν να συμμετέχουν σε μια 
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συζήτηση δίνοντας άσχετες απαντήσεις σε ερωτήσεις που τους δίνονται. Ακόμα, 

αδυνατούν να συνδυάσουν χειρονομίες και κινήσεις της κεφαλής και του σώματος με 

το λόγο τους (Roberts et al., 2007), κάτι που δεν συμβαίνει για παράδειγμα σε παιδιά 

με σύνδρομο Down, που φαίνεται να ενισχύουν με ορθό τρόπο το λόγο τους με 

κινήσεις και χειρονομίες.  

Τα παιδιά με το σύνδρομο του εύθραυστου χ, παρόλα τις αδυναμίες τους, 

τείνουν να αναπτύσσουν αρκετά τις καθημερινές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. 

Μπορεί να μην καλλιεργούν αρκετά τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες αλλά είναι 

άτομα ικανά να ντύνονται και να πηγαίνουν στην τουαλέτα μόνα τους (Dykens, 

1999).  

1.1.4.4. Σύνδρομο Prader-Willi 

 

Το σύνδρομο Prader-Willi έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το 

ενδιαφέρον των ερευνητών, κυρίως ως προς τη γενετική του βάση. Στην παλιότερη 

βιβλιογραφία αναφέρεται και ως σύνδρομο της «πολυσαρκίας» (Αλευριάδου & 

Γκιαούρη, 2009). Στα άτομα με Prader-Willi λείπει ένα τμήμα του χρωμοσώματος 15, 

που κληρονομείται από τον πατέρα. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρουν, εκτός από 

χαρακτηριστικά εξωτερικά γνωρίσματα και ένα συγκεκριμένο τύπο συμπεριφοράς 

(Dykens, 1999).  

Ανάμεσα στα κλινικά χαρακτηριστικά των ατόμων με σύνδρομο Prader-Willi 

είναι η νοητική καθυστέρηση, συνήθως ελαφριάς μορφής (Cassidy, 1997). Λόγω της 

νηπιακής τους υποτονίας, τα άτομα αυτά εμφανίζουν με μεγάλη καθυστέρηση 

αναπτυξιακά και γνωστικά επιτεύγματα, όσο η υποτονία τους υποχωρεί βαθμιαία. 

Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα τους. Τα παιδιά αυτά εμφανίζουν χαμηλό 

ανάστημα, με κοντά άκρα, αμυγδαλωτά μάτια με στενό μέτωπο και ανοιχτόχρωμο 

δέρμα. Τέλος, χαρακτηριστικό τους είναι η υπερφαγία και η έντονη ανάγκη για 

αναζήτηση τροφής λόγω της έλλειψης του αισθήματος κορεσμού, κάτι που τα οδηγεί 

σε παχυσαρκία (Dykens & Cassidy, 1996).  

Ο μέσος όρος του δείκτη νοημοσύνης των ατόμων με Prader-Willi κυμαίνεται 

γύρω στο 70. Τα άτομα αυτά, σύμφωνα με τις έρευνες, τα καταφέρνουν πολύ καλά σε 

διαδικασίες συναρμολόγησης και κατασκευής πάζλ (Dykens, 2002). Επίσης, 

παρουσιάζουν αδυναμίες στη βραχύχρονη ακουστική μνήμη, ενώ αντίθετα είναι σε 

θέση να ανακαλούν γεγονότα του παρελθόντος με λεπτομέρειες (Warren & Hunt, 
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1981). Η αδυναμία στη μνήμη εργασίας των παιδιών αυτών τους προκαλεί 

προβλήματα και στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, αν και έχουν κατακτήσει τις 

στρατηγικές της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Αυτό συμβαίνει γιατί αδυνατούν να 

θυμούνται τους αριθμούς και επιμένουν να μετρούν με τα δάχτυλα (Αλευριάδου & 

Γκιαούρη, 2009).  

 Η νοητική καθυστέρηση αποτελεί μια αναπτυξιακή πάθηση ευρέος φάσματος, 

και για αυτό το λόγο προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Τα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση παρουσιάζουν ποικίλες διαφορές μεταξύ τους, όπως αναφέρθηκε και 

στην προηγούμενη ενότητα, ιδιαίτερα σε περίπτωση που εμφανίζουν τα 

χαρακτηριστικά κάποιου συνδρόμου. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν τα 

άτομα αυτά να αναγνωρίζουν και να κατανοούν συναισθήματα, τόσο στον εαυτό τους 

όσο και στα άτομα του περιβάλλοντός τους. Η συναισθηματική εκπαίδευση, 

επομένως, είναι εξίσου σημαντική στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση όσο και στα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Για το λόγο αυτό, αρκετοί ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί με την αναγνώριση συναισθημάτων σε άτομα με νοητική καθυστέρηση, η 

οποία κρίνεται απαραίτητη γιατί βοηθάει τα άτομα να προετοιμάσουν τη δράση τους 

ή να την μετατρέψουν, αν το κρίνουν αναγκαίο, με βάση τη συναισθηματική 

κατάσταση του συνομιλητή τους (McAlpine et al., 1991).  Στην επόμενη ενότητα, 

γίνεται μια σύντομη αναφορά στη γενικότερη έννοια του συναισθήματος, καθώς και 

στην αναγνώριση και την κατανόηση των συναισθημάτων, όπως αυτές επιτελούνται 

από τα παιδιά. 

 

 

1.2. Αναγνώριση συναισθημάτων σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση 
 

Τα συναισθήματα, σύμφωνα με την ψυχοπολιτισμική θεωρία, αποτελούν ένα 

αδιάσπαστο κομμάτι της προσωπικότητας του ατόμου (Bocaski & Moore, 2004) και ο 

πολιτισμός, σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική άποψη, αποτελεί ένα σύστημα 

συναισθημάτων (Gergen, 2001). Τα συναισθήματα εκδηλώνονται τόσο με 

ψυχολογικές καταστάσεις όσο και με ταυτόχρονες σωματικές αντιδράσεις που 

στοχεύουν στην επικοινωνία με τους άλλους και στην εξωτερίκευση των εσωτερικών 

βιωμάτων του ατόμου (Izard, 2009). Ο ορισμός της έννοιας του συναισθήματος έχει 
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προβληματίσει την ακαδημαϊκή κοινότητα εδώ και δεκαετίες, διότι η διατύπωσή του 

εξαρτάται από την θεωρητική προσέγγιση του κάθε επιστημονικού πεδίου και τις 

πολιτισμικές καταβολές των ατόμων. Η διατύπωση του ορισμού αυτού, αν και αρχικά 

συνδέεται με τη θεωρητική προσέγγιση του εκάστοτε ερευνητή, για να είναι έγκυρη 

και αποδεκτή, ως προϋπόθεση έχει την καθολικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα 

από τη θεωρητική προσέγγιση, η εκδήλωση των συναισθημάτων εμφανίζεται σε 

όλους τους ανθρώπους προκαλώντας συγκεκριμένες σωματικές αλλαγές Αυτές οι 

δυσκολίες έχουν ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ των ορισμών και τη 

διχογνωμία των ερευνητών. Σε μια αρχική προσέγγιση του ορισμού, ως 

«συναίσθημα» μπορεί να χαρακτηριστεί η προσωρινή κατάσταση που βιώνει ένα 

άτομο, η οποία προκαλείται στο άτομο σκόπιμα μέσα από ένα περιστατικό της 

καθημερινότητάς του και συνδέεται με την αντιληπτική και τη νοητική κατάστασή 

του, περιλαμβάνοντας και την εμφάνιση σωματικών αλλαγών ανάλογα με τη φύση 

του συγκεκριμένου συναισθήματος (Mulligan & Scherer, 2012). Η αναγνώριση ενός 

συναισθήματος μπορεί να γίνει τόσο με λεκτικές εκφράσεις που αποκαλύπτουν την 

παρουσία ενός συναισθήματος, όσο και με μη λεκτικά στοιχεία όπως οι εκφράσεις 

του προσώπου, οι προσωδίες της φωνής, οι χειρονομίες και η στάση του σώματος 

(Joseph & Ittyerah, 2014). Το καθένα από τα βασικά και κοινωνικά συναισθήματα 

συνοδεύεται από συγκεκριμένα μη λεκτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η έκφραση της 

υπερηφάνειας αποτυπώνεται με όρθιους ώμους και κορμό, καθώς και χαμογελαστό 

πρόσωπο, ενώ η ντροπή εμφανίζεται με κοκκίνισμα στα μάγουλα, χαμηλή ένταση 

φωνής και σκυφτό σώμα. 

 

1.2.1. Συναισθήματα 

 

Τα συναισθήματα χωρίζονται σε βασικά και σύνθετα ή «κοινωνικά». Ως 

βασικά συναισθήματα ορίζονται τα συναισθήματα που εμφανίζονται με την γέννηση 

του ατόμου και προκαλούνται από εξωτερικές καταστάσεις και ερεθίσματα που 

προσλαμβάνει το άτομο από το περιβάλλον του. Στα βασικά συναισθήματα ανήκουν 

η χαρά, η λύπη, ο θυμός, η έκπληξη και ο φόβος (Ekman, Sorenson & Friesen, 1969). 

Στον αντίποδα, τα κοινωνικά συναισθήματα εμφανίζονται στο άτομο ως αποτέλεσμα 

της σχέσης του ατόμου με τους άλλους και της επίδρασης του κοινωνικού περίγυρου 

στην αυτο-εικόνα του (Russell & Paris, 1994).Στα κοινωνικά συναισθήματα ανήκουν 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:44 EEST - 34.220.209.173



21 
 

η υπερηφάνεια, η ντροπή, η ζήλια και η ενοχή. Η εμφάνιση των βασικών και των 

σύνθετων συναισθημάτων δεν συντελείται την ίδια στιγμή, κυρίως διότι η εμφάνιση 

των δεύτερων απαιτεί την ύπαρξη αναπτυγμένων γνωστικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων στο άτομο (Denham, 1998). Έτσι, τα βασικά συναισθήματα εμφανίζονται 

στη ζωή του ατόμου σε μικρότερη ηλικία από ότι τα κοινωνικά.  

Αν και τα βασικά και τα κοινωνικά συναισθήματα έχουν εξ’ ορισμού αρκετές 

διαφορές μεταξύ τους, μια παράμετρος και των δύο κατηγοριών, που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για την ερευνητική κοινότητα, είναι η ικανότητα των ατόμων και 

ιδιαίτερα των παιδιών, να τα αναγνωρίζουν, να τα κατανοούν και να είναι σε θέση να 

τα αποδίδουν σχεδιαστικά. Η ικανότητα, άλλωστε, της συναισθηματικής 

αναγνώρισης παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνιο-συναισθηματικής 

επάρκειας, που συνοδεύει το άτομο στη ζωή του (Rohjan, Lederer & Tasse, 1995). 

Επομένως, όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αρκετές έρευνες 

μελετούν την ικανότητα της αναγνώρισης και της κατανόησης των συναισθημάτων, 

για να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την πορεία ή το βαθμό της γνωστικής 

ανάπτυξης των παιδιών ή για να δημιουργήσουν παρεμβατικά προγράμματα με στόχο 

την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της κοινωνικο-συναισθηματικής τους ικανότητας. 

Όσον αφορά τη σχεδιαστική απόδοση των συναισθημάτων και τις έρευνες σχετικά με 

αυτήν, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος ερευνητών έχει ασχοληθεί με τη 

σχεδιαστική απόδοση των βασικών συναισθημάτων (Brechet, Baldy & Picard, 2009. 

Jolley, Fenn & Jones, 2004. Sayil, 2001), ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός εκείνων 

που επικεντρώνονται στα κοινωνικά συναισθήματα. (Bonoti & Misailidi, 2015).  

 

1.2.1.1.  Βασικά Συναισθήματα 

 

Τα βασικά συναισθήματα είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται από 

διαπολιτισμικότητα, δηλαδή παγκοσμίως αποδίδονται με παρόμοιες μη λεκτικές 

εκφράσεις ενώ συνδέονται με συναφείς, συνήθως, περιστάσεις εκδήλωσης (Russell & 

Paris, 1994). Στα βασικά συναισθήματα συγκαταλέγονται η χαρά, η λύπη, ο θυμός, η 

έκπληξη, ο φόβος και η αηδία (Ekman, Sorenson & Friesen, 1969). Τα βασικά 

συναισθήματα εμφανίζονται αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Στο πρώτο κιόλας 

εξάμηνο της ζωής κάνουν πλήρως την εμφάνισή τους. Τα παιδιά, ανάλογα με την 

νοητική τους ανάπτυξη και την ηλικία τους, είναι σε θέση σταδιακά να αναγνωρίζουν 
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την συναισθηματική κατάσταση των άλλων και τα συναισθήματα που τα ίδια 

παρατηρούν στον εαυτό τους μέσα από τις μη λεκτικές εκφράσεις που τα 

συνοδεύουν. Με το πέρασμα των χρόνων η αναγνώριση αυτή γίνεται και με 

μεγαλύτερη ακρίβεια (Tracy & Robins, 2008). Η κατανόηση των βασικών 

συναισθημάτων εμφανίζεται και αυτή στα πρώτα χρόνια της ζωής και μάλιστα τα 

παιδιά σε ηλικία 3 ετών είναι σε θέση να κατανοούν και να διαχωρίζουν τα θετικά 

από τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά και τα αρνητικά συναισθήματα μεταξύ τους, 

όπως για παράδειγμα τη λύπη από το θυμό (Rieffe, Terwogt & Cowan, 2005). 

1.2.1.2. Κοινωνικά συναισθήματα 

 

Από την άλλη, στα κοινωνικά συναισθήματα συγκαταλέγονται τα 

συναισθήματα που σχετίζονται όχι μόνο με το άτομο αυτό καθαυτό, αλλά με το 

άτομο σε σχέση με την αυτό-εικόνα του και σε σχέση με τους άλλους (Bosacki & 

Moore, 2004. Russell & Paris, 1994). Αυτό σημαίνει ότι τα κοινωνικά συναισθήματα 

δημιουργούνται στο άτομο ως αποτέλεσμα της επίδρασης του κοινωνικού περίγυρου. 

Στα κοινωνικά συναισθήματα ανήκουν τα συναισθήματα της ντροπής, της 

υπερηφάνειας, της ενοχής, της αμηχανίας και της ζήλιας Για παράδειγμα, το 

συναίσθημα της χαράς προκαλείται όταν το άτομο χαροποιείται από μια ευχάριστη 

κατάσταση που προκαλείται από το περιβάλλον του, αλλά το άτομο νιώθει 

υπερηφάνεια όταν το ίδιο προκαλεί μια ευχάριστη κατάσταση, η οποία γίνεται 

αποδεκτή από το περιβάλλον του. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις 

δύο κατηγορίες συναισθημάτων.  

Η εμφάνισή των κοινωνικών συναισθημάτων έρχεται ως «φυσική» συνέπεια 

της ανάπτυξης της αυτό-εικόνας του παιδιού και της διαμόρφωσης σταθερών 

αναπαραστάσεων, από το 1ο κιόλας έτος της ηλικίας (Tomkins, 1963), καθώς τα 

παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους παρατηρείται και αξιολογείται 

συνεχώς από τους άλλους (Stipek, 1983). Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα 

κοινωνικά συναισθήματα αναπτύσσονται στο μεγαλύτερο τους βαθμό, κατά την 

σχολική ζωή, λόγω του ότι η νοηματοδότησή τους συνδέεται άμεσα με τη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού (Harter & Whitsell,1989). Ένα παράδειγμα, που προκύπτει από 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποτελεί το συναίσθημα της υπερηφάνειας, το οποίο 

αναγνωρίζεται από τα παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Οι δυσκολίες που 

παρουσιάζονται στην αναγνώριση αυτού του συναισθήματος οφείλονται στο γεγονός 
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ότι αφενός συνδέεται με τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και αφετέρου δεν 

συνοδεύεται πάντα με λεκτικές εκφράσεις.. Ειδικά η δεύτερη παράμετρος το καθιστά 

αναγνωρίσιμο σε μικρότερο βαθμό από τα παιδιά, διότι οι μη λεκτικές εκφράσεις είτε 

δεν είναι πάντα εμφανείς είτε είναι αρκετά σύνθετες για το γνωστικό επίπεδο των 

μικρότερων παιδιών (Tracy, Robins & Lagattuta, 2005). 

Επίσης, το συναίσθημα της ντροπής είναι ένα σύνθετο συναίσθημα που 

προκαλείται από τον συνδυασμό της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου και της κοινωνίας 

στην οποία ζει. Το άτομο μπορεί να βιώσει το συγκεκριμένο συναίσθημα ως 

αποτέλεσμα διαφόρων γεγονότων. Η «ασυμφωνία» μεταξύ ενός βιώματος και της 

αυτό-εικόνας του ατόμου, η ταπείνωση από άτομο του περιβάλλοντος, ο φόβος 

ανικανότητας επίτευξης ενός προσωπικού στόχου και τα επικριτικά σχόλια, είναι 

μερικοί από τους λόγους που οδηγούν το άτομο στο συναίσθημα της ντροπής 

(Cacciari & Levorato, 1992. Lewis, 1992). Η πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου 

συναισθήματος, δυσκολεύει τα παιδιά να το αναγνωρίσουν σε μικρότερες ηλικίες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα των Levorato και Donati (1999) σε 

τέσσερις ηλικιακές ομάδες παιδιών από την Ιταλία, η οποία κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούσαν δυσκολότερα να 

αναγνωρίσουν το συναίσθημα της ντροπής σε σχέση με τα παιδιά Δημοτικού που 

συμμετείχαν στην ίδια έρευνα. Η ικανότητα αυτή του δείγματος μεγάλωνε με την 

αύξηση της ηλικίας, και έτσι τα παιδιά ηλικίας 17-18 ετών δεν παρουσίαζαν λάθη 

στην αναγνώριση και κατανόηση των κοινωνικών συναισθημάτων. 

 

1.2.2. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων 

 

Η συναισθηματική ικανότητα ενός ατόμου συνίσταται στην ικανότητά του να 

εκφράζει και να ρυθμίζει τα προσωπικά του συναισθήματα αλλά και να κατανοεί τα 

συναισθήματα των άλλων (Denham, 1998). Τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία  

να αναγνωρίζουν την εμφάνιση ενός συναισθήματος, να το κατανοούν και να 

ερμηνεύουν τις αιτίες και τις συνέπειες των καταστάσεων που το προκαλούν (Bocaski 

& Moore, 2004). Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο για να μπορεί το παιδί να 

κατανοήσει τα συναισθήματα ενός τρίτου, σύμφωνα με τη Θεωρία του Νου, είναι να 

αναγνωρίζει ότι και οι άλλοι άνθρωποι βιώνουν συναισθηματικές καταστάσεις, όπως 

το ίδιο, και να καλλιεργήσει την ενσυναίσθησή του, σκεπτόμενο κάθε φορά πώς θα 
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ένιωθε και το ίδιο σε ανάλογη περίσταση (Vendeville, Blanc & Brechet.,2015). Ως 

ενσυναίσθηση, που αποτελεί το θεμέλιο της συναισθηματικής αγωγής, ορίζεται η 

ικανότητα του ατόμου να νιώθει τα συναισθήματα που βιώνει ένα άλλο άτομο, 

προκειμένου να μπορεί το άτομο να ανταποκρίνεται ανάλογα, τροποποιώντας τη 

δράση του σε κάποιες περιπτώσεις (Gottman, 2000). Ο Parsons (1987) με το 

αναπτυξιακό του μοντέλο «περί της αισθητικής κατανόησης», υπογραμμίζει ότι 

ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά είναι ευαίσθητα στην έκθεση σε κάποιο συναίσθημα 

και είναι σε θέση να επιχειρηματολογήσουν λογικά για την επιλογή ενός 

συναισθήματος έναντι κάποιου άλλου, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η 

κατανόηση των συναισθημάτων επιτυγχάνεται σε πολύ μικρή ηλικία από τα παιδιά.  

Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τη 

συναισθηματική κατάσταση μέσα από κάποια εικόνα ή σχέδιο, στρέφονται συνήθως 

στη μεταβλητή του χρώματος, αναλύοντας τα επίπεδά της.  

Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι ευκολότερο 

για τα παιδιά να αναγνωρίζουν εύστοχα τα βασικά συναισθήματα, και πιο 

συγκεκριμένα αυτά της χαράς και της λύπης, ενώ μεγαλύτερη δυσκολία 

παρουσιάζουν στην αναγνώριση των σύνθετων συναισθημάτων. Σε μερικές 

περιπτώσεις, μάλιστα υπάρχει δυσκολία που σχετίζεται συνήθως με την ηλικία και 

σπανιότερα με το φύλο (Missaghi-Lakshman & Whissell, 1991). 

Ιδιαίτερη σημασία, έχει το γεγονός ότι η αναγνώριση και η κατανόηση ενός 

συναισθήματος είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες που ακολουθούν διαφορετική 

πορεία και δεν πρέπει να συγχέονται. Από τη μία, η διαδικασία της αναγνώρισης των 

συναισθημάτων αφορά τον εντοπισμό ενός συναισθήματος με βάση τις μη λεκτικές 

εκφράσεις ή τις περιστάσεις και την αποκωδικοποίηση του εσωτερικού νοήματος που 

αυτό φέρει (Denham, Zoller & Couchoud, 1994). Η αναγνώριση προηγείται χρονικά 

και γνωστικά της κατανόησης. Επομένως, ένα παιδί μπορεί να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει ένα συναίσθημα και να το κατονομάζει σωστά, αλλά να μην μπορεί να 

κατανοήσει τα επιμέρους χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την εμφάνισή του, και 

λόγω της αδυναμίας δημιουργίας νοητικής σύνδεσης μεταξύ χαρακτηριστικών και 

συναισθήματος, να μην μπορεί να το κατανοήσει επαρκώς, ούτε να μπορεί. να το 

αποδώσει σχεδιαστικά, αν του ζητηθεί. 

Από την άλλη, η κατανόηση ενός συναισθήματος απαιτεί την 

αποκωδικοποίηση του νοήματος που συνοδεύει το εκάστοτε συναίσθημα. Για την 

ορθή επίτευξη αυτής της διαδικασίας σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία και το 
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γλωσσικό επίπεδο του παιδιού. Ορισμένες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

και η μεταβλητή του φύλου μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση ενός 

συναισθήματος. Σε έρευνα των Bosacki και Moore (2004), τα κορίτσια του δείγματος 

φαίνονταν να είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα ένα κοινωνικό συναίσθημα σε 

σχέση με τα αγόρια ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους επίπεδο. Επίσης, τα παιδιά 

συνδέουν συχνότερα το συναίσθημα του θυμού με το αντρικό φύλο, ενώ ο φόβος 

συνήθως χαρακτηρίζεται ως συναίσθημα του γυναικείου φύλου (Birnbaum & 

Chemelski, 1984).  

Από τα 2 μέχρι και τα 8, πάντως, χρόνια, τα παιδιά τείνουν να συγχέουν τα 

συναισθήματα του φόβου, της αηδίας και του θυμού, βρίσκοντας μικρές διαφορές 

μεταξύ τους και να τα κατατάσσουν όλα στην κατηγορία των αρνητικών 

συναισθημάτων (Russell & Bullock, 1985. Brechet et al., 2009). 

Επιπρόσθετα, από τους ερευνητές, παρατηρείται μια προτίμηση των παιδιών 

για τα θετικά συναισθήματα σε σχέση με τα αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι τα 

μικρότερα παιδιά κατά την αναγνώριση συναισθημάτων τείνουν να κατονομάζουν ως 

θετικό συναίσθημα ένα αρνητικό, όταν δυσκολεύονται να βρουν αυτό που 

πραγματικά ταιριάζει. (Vendeville et al., 2015. Russell & Bullock, 1986). Έτσι στην 

ηλικία των 4-5 ετών τα παιδιά αναγνωρίζουν στο μέγιστο βαθμό τα θετικά 

συναισθήματα (πχ. χαρά) και δυσκολεύονται στην αναγνώριση των αρνητικών (π.χ. 

φόβος, λύπη), η οποία επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό αργότερα με την 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Bullock & Russell, 1986. Jolley et al., 2004). 

Μάλιστα, όταν στα παιδιά προβάλλονται εικόνες που απεικονίζουν θετικά και 

αρνητικά συναισθήματα, αναγνωρίζουν ευκολότερα εκείνες που απεικονίζουν τα 

θετικά συναισθήματα (Jolley & Thomas, 1994. Jolley, 2010). Παρόμοια είναι και τα 

ερευνητικά ευρήματα, σε έρευνα που έγινε με παιδιά με γλωσσικές διαταραχές 

(Vendeville et al., 2015). Τα συμπεράσματα που κατέληξε η συγκεκριμένη έρευνα 

είναι ότι, όποτε τα παιδιά δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν ένα συναίσθημα, 

στρέφονταν προς την επιλογή ενός θετικού συναισθήματος. Αντίστοιχα, τα παιδιά με 

τυπική ανάπτυξη της ίδιας χρονολογικής ηλικίας όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην 

αναγνώριση των συναισθημάτων επέλεγαν ως απάντηση ότι το πρόσωπο της εικόνας 

διακατέχεται από συναισθηματική ουδετερότητα, δηλαδή δεν παρουσιάζει ούτε 

αρνητικά ούτε θετικά συναισθήματα. Στα άτομα με νοητική καθυστέρηση οι έρευνες 

επικεντρώνονται στα μη λεκτικά στοιχεία και ιδιαίτερα στις εκφράσεις του 

προσώπου, αναφορικά με την αναγνώριση των συναισθημάτων (Joseph & Ittyerah, 
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2014). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εκφράσεις του προσώπου, μπορούν να 

αποκαλύψουν σε ένα άτομο το εκάστοτε συναίσθημα που νιώθει κάθε φορά ο 

συνομιλητής του. 

 Στη προσπάθεια αποκωδικοποίησης ενός συναισθήματος, το άτομο βασίζεται 

σε δύο παράγοντες: (α) στις εκφράσεις του προσώπου και (β) στην περίσταση, στα 

πλαίσια της οποίας εκδηλώνεται το συναίσθημα.  

1.2.2.1. Αναγνώριση συναισθημάτων μέσω των εκφράσεων του προσώπου 

 

Οι μη λεκτικές εκφράσεις και οι εκφράσεις του προσώπου παίζουν πολύ 

σημαντικό επικοινωνιακό ρόλο στη κοινωνική ζωή του παιδιού (Gross & Ballif, 

1991). Συγκεκριμένα, τα παιδιά μικρότερα των 12 μηνών αναζητούν με το βλέμμα 

τους τις εκφράσεις του προσώπου των ανθρώπων γύρω τους για να κατανοήσουν και 

να ανταποκριθούν ανάλογα στους άλλους με τρόπο βιολογικά και κοινωνικά 

αποδεκτό (McAlpine, Singh, Kendall & Ellis, 1991). Ακόμα, τα παιδιά σε ηλικία 

μικρότερη των 4 ετών, αντιλαμβάνονται ότι οι κινήσεις, η στάση του σώματος αλλά 

και οι εκφράσεις του προσώπου συνδέονται με μια συγκεκριμένη συναισθηματική 

κατάσταση (Boone & Cunningham,1998). Η αναγνώριση ενός συναισθήματος μέσω 

την έκφρασης του προσώπου βελτιώνεται θεαματικά με την αύξηση της ηλικίας, και 

ιδιαίτερα κατά τα προσχολικά και σχολικά χρόνια (Camras & Allison,1985. Sayil, 

2001). Στις μικρότερες ηλικίες η αναγνώριση ενός συναισθήματος γίνεται κυρίως 

μέσω των εκφράσεων του προσώπου, ενώ αργότερα με την αύξηση της ηλικίας και τη 

νοητική ανάπτυξη, σημαντικό ρόλο παίζει και η περίσταση, που θα αναλυθεί στην 

επόμενη ενότητα (Hoffner & Badzinski, 1989). 

Επίσης, τα παιδιά επιτυχημένα μπορούν να αναγνωρίσουν σε εικόνες 

ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα συναισθήματα μεταξύ 

τους (Gross & Ballif, 1991). Ίσως, όπως υποστηρίζεται και ερευνητικά, αυτός να 

είναι και ο λόγος που τα παιδιά, μέχρι την ηλικία των 4 χρόνων, τείνουν να συγχέουν 

τα συναισθήματα της λύπης ή του θυμού μεταξύ τους, λόγω των ομοιοτήτων που 

παρουσιάζουν. Η σύγχυση αυτή, βέβαια λύνεται, με την αύξηση της ηλικίας και τα 

δύο συναισθήματα διαφοροποιούνται στην νοητική αντίληψη των παιδιών (Rieffe, 

Meerum Terwogt & Cowan, 2005).  

Η χρήση των εκφράσεων του προσώπου στην αναγνώριση ενός 

συναισθήματος, βοηθά το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι τα συναισθήματα μπορούν 
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να εκφραστούν μέσα από την τέχνη και μέσα από φωτογραφίες ή πίνακες 

ζωγραφικής. Με τον τρόπο αυτό το παιδί είναι σε θέση να κατανοήσει ότι μπορεί και 

το ίδιο να δημιουργήσει εκφραστικά σχέδια, αποτυπώνοντας τα δικά του 

συναισθήματα (Callaghan, 1997).  

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι κάποιες φορές μπορεί οι μη λεκτικές 

εκφράσεις του προσώπου να προκαλούν σύγχυση στο παιδί κατά την αναγνώριση 

ενός συναισθήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί, αφενός αμφισβητείται από 

ορισμένους ερευνητές το κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτή η παγκοσμιότητα και η 

καθολικότητα των βασικών συναισθημάτων μέσα σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και 

αφετέρου, γιατί καμία φορά οι εκφράσεις του προσώπου λαμβάνουν χώρα χωρίς 

απαραίτητα να παρουσιάζεται και το συναίσθημα που συνοδεύουν (Ekman, 1992). 

Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να χαμογελάει στο συνομιλητή του από ευγένεια, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι νιώθει χαρά. Αυτή η «αδυναμία» των μη λεκτικών 

εκφράσεων του προσώπου οδηγεί στην αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω της 

περίστασης, που αναλύεται στην επόμενη ενότητα.  

 

1.2.2.2. Αναγνώριση συναισθημάτων μέσω της περίστασης 

 

Ο βασικός παράγοντας που συνηγορεί στην επιλογή της περίστασης έναντι 

της έκφρασης του προσώπου, όσον αφορά την αναγνώριση των συναισθημάτων, 

είναι η ηλικία. Τα παιδιά μεγαλώνοντας εμπιστεύονται περισσότερο την περίσταση 

για να αποκωδικοποιήσουν τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου (Hoffner & 

Badzinski, 1989). Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές οφείλεται στο ότι τα παιδιά 

μεγαλώνοντας συνειδητοποιούν ότι οι ενήλικες κάποιες φορές αποκρύπτουν τα 

συναισθήματά τους εσκεμμένα (Reichenback & Masters, 1983). Μια άλλη άποψη 

των ερευνητών υποστηρίζει ότι το ίδιο συναίσθημα μπορεί να εμφανιστεί σε 

περισσότερες από μια διαφορετικές περιστάσεις (Hoffner & Badzinski, 1989). 

Συνεπώς, τα παιδιά με την αύξηση της ηλικίας θεωρούν προτιμότερο να 

εμπιστευτούν την κατάσταση που προκαλεί ένα συναίσθημα, παρά την γενικευμένη 

ετικετοποίηση ενός συναισθήματος, με βάση την έκφραση του προσώπου.  

 Οι έρευνες συμφωνούν ότι, ενώ τα παιδιά από την ηλικία των 4 και 5 ετών 

είναι ικανά να αποκρυπτογραφήσουν την έκφραση του προσώπου και να την 

συνδέσουν επιτυχώς με κάποιο συναίσθημα (Missaghi-Lakshman & Whissell, 1991), 
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από την ηλικία μόλις των 2 ετών τα παιδιά είναι ικανά να κατονομάσουν ένα 

συναίσθημα και να κατανοήσουν ότι αποτελεί επακόλουθο μιας συγκεκριμένης 

κατάστασης (Denham, 1998. Bosacki & Moore, 2004).  

Η κατανόηση των συναισθημάτων φαίνεται να διευκολύνεται και από την 

κοινωνική αλληλεπίδραση (Callaghan, 2000). Τα μικρότερα παιδιά φαίνεται να είναι 

σε θέση να κάνουν ορθότερες κρίσεις κατά την αναγνώριση ενός συναισθήματος, 

όταν μιμούνται την κρίση ενός ατόμου του περιβάλλοντός τους ή όταν εμπιστεύονται 

το πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνεται, μιμούμενα άτομα του περιβάλλοντός τους Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι, η μίμηση αποτελεί βασική παράμετρο κατά την γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού στην προσχολική ηλικία. Ετσι, αν ένα παιδί γνωστικά δεν είναι 

αρκετά αναπτυγμένο για να αναγνωρίσει κάποιο κοινωνικό ή σύνθετο συναίσθημα, 

μπορεί να το επιτύχει μιμούμενο τα άτομα του κοινωνικού του περίγυρου. 

  Η διαδικασία της αναγνώρισης ακολουθείται νοητικά και ηλικιακά από την 

διαδικασία της κατανόησης των συναισθημάτων, όπως ήδη αναφέρθηκε. Στη 

συνέχεια, με την αύξηση της ηλικίας και του νοητικού επιπέδου, το παιδί μπορεί να 

επιτύχει την απόδοση των συναισθημάτων, τόσο των δικών του όσο και των άλλων 

ανθρώπων, μέσω των εκφραστικών του σχεδίων. Το σχέδιο αποτελεί μια πολύπλοκη 

διαδικασία, που απαιτεί την καλλιέργεια δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, την 

ανάπτυξη του νοητικού επιπέδου και την ανάπτυξη της φαντασίας και της 

εκφραστικότητας εκ μέρους των παιδιών (Burkitt, Barrett & Davis, 2003 a,b). Στην 

παρούσα έρευνα, αφού εξεταστεί η ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης 

συγκεκριμένων συναισθημάτων, θα ερευνηθεί η ικανότητα τους να τα αποδίδουν 

σχεδιαστικά. 

 

1.2.3. Αναγνώριση συναισθημάτων και νοητική καθυστέρηση 

  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποκαλύπτει τα διαφορετικά συμπεράσματα 

στα οποία καταλήγουν οι παλαιότερες σε σχέση με τις σύγχρονες έρευνες και το ρόλο 

που έχει παίξει σε αυτό η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι εξελίξεις στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν παλαιότεροι ερευνητές είναι 

ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση συχνά δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν τη 

συναισθηματική κατάσταση των άλλων, ή μπορούν να το επιτύχουν σε μικρότερο 

βαθμό από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα παρουσιάζοντας κάποιες 
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συγκεκριμένες δυσκολίες (Harris, 1977. Hobson, Ouston & Lee, 1989. McAlpine et 

al., 1992. Rojahn, Lederer & Tasse, 1995). Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τα 

άτομα με νοητική καθυστέρηση αδυνατούν ακόμα και να αναγνωρίσουν τη δική τους 

συναισθηματική κατάσταση ή να εκφράσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες (Hobson 

et al., 1989), ενώ άλλες έρευνες αναδεικνύουν ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση 

παρουσιάζουν μειωμένη ενσυναίσθηση (Greenspan & Schoultz, 1981). Τα χαμηλά 

επίπεδα αναγνώρισης ενός συναισθήματος από άτομα με νοητική καθυστέρηση, 

έχουν συνδεθεί με τα χαμηλά επίπεδα της γνωστικής του ανάπτυξης (Rojahn, Lederer 

& Tasse, 1995). Επιπρόσθετα, τα άτομα με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν 

περισσότερες δυσκολίες από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα κατά την αναγνώριση 

των συναισθημάτων ακόμα και μέσω των εκφράσεων του προσώπου (Maurer & 

Newbrough, 1987. McAlpine et al., 1991). 

Με την πάροδο των χρόνων, παρουσιάζονται νέα ερευνητικά συμπεράσματα, 

που επικεντρώνονται στις δυνατότητες των παιδιών με νοητική καθυστέρηση και 

στην παρουσία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Οι έρευνες, επομένως, 

αναδεικνύουν ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση είναι ικανά να αναγνωρίσουν 

ένα συναίσθημα σε μεγαλύτερο βαθμό όταν γνωρίζουν το πλαίσιο στο οποίο 

εκδηλώνεται. Αντίθετα, οι επιδόσεις τους είναι χαμηλότερες όταν επικεντρώνονται 

μόνο στις εκφράσεις του προσώπου και δεν γνωρίσουν την περίσταση (Joseph & 

Ittyerah, 2014). Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν υψηλότερες 

επιδόσεις στην αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων σε σχέση με τα κοινωνικά 

συναισθήματα. Ειδικά, όσον αφορά τις εκφράσεις του προσώπου, τα άτομα με 

νοητική καθυστέρηση μπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα τη χαρά, τη λύπη και το 

θυμό (Gray, Fraser & Leudar, 1983. Levy, Orr & Rosenzweig, 1960. Maurer & 

Newbrough, 1987). Οι Lambert και  Defays (1978), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

το είδος του συναισθήματος διευκολύνει ή δυσκολεύει τα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση στο να το αναγνωρίσουν. Ακόμα, ενώ σε κάποια συναισθήματα όπως ο 

θυμός ή η ντροπή, παρουσιάζουν προβλήματα επίδοσης κατά την αναγνώριση, στα 

βασικά συναισθήματα όπως η χαρά και η λύπη, σπάνια αντιμετωπίζουν προβλήματα 

και δεν υστερούν σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Μάλιστα, 

ορισμένοι ερευνητές συμπεραίνουν ότι ακριβώς επειδή τα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση τείνουν να αναγνωρίζουν πολύ εύκολα το συναίσθημα της χαράς, το 

χρησιμοποιούν για να περιγράψουν και όποιο παρόμοιο θετικό συναίσθημα 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν, όπως αυτό της υπερηφάνειας (Maurer & 
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Newbrough, 1987). Δυσκολίες κατά την αναγνώριση εντοπίζονται κυρίως στο 

συναίσθημα του φόβου, του θυμού της αηδίας και της έκπληξης (Harwood, Hall & 

Shinkfield, 1999).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός του γνωστικού και του γλωσσικού επιπέδου 

του παιδιού, παίζει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των συναισθημάτων. Έρευνες 

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση είναι πιο 

συγκεκριμένα και ορθά στις απαντήσεις τους, όταν εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες 

νοημοσύνης, ενώ στα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, η ακρίβεια στην αναγνώριση 

ενός συναισθήματος αυξάνεται με την ηλικία (McAlpine, Kendall & Singh, 1991). 

Σημαντικό ρόλο παίζει και η γλωσσική ικανότητα των ατόμων, ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις που ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιούνται οι μικρές ιστορίες-

σενάρια. Σε αυτήν την περίπτωση, τα παιδιά με μεγαλύτερη γλωσσική ανάπτυξη και 

καλύτερα επίπεδα κατανόησης της γλώσσας παρουσιάζουν και μεγαλύτερες επιδόσεις 

στην αναγνώριση των συναισθημάτων (Reed & Clements, 1989). 

 

1.2.4. Μεθοδολογικά εργαλεία αναγνώρισης και κατανόησης των 

συναισθημάτων 

 

Ο τρόπος με τον οποίον τα παιδιά αποκρυπτογραφούν τις εκφράσεις του 

προσώπου ή την περίσταση και εκφράζουν λεκτικά το κατάλληλο συναίσθημα που 

τις περιγράφει έχει μελετηθεί ερευνητικά με ποικίλους τρόπους. Οι στατικές εικόνες 

και οι φωτογραφίες με πρόσωπα ενηλίκων ή παιδιών, η μελέτη ατόμων κατά τη 

διαπροσωπική τους επαφή μέσω βίντεο ή η χρήση εικόνων ως αποσπάσματα μικρών 

ιστοριών είναι μερικοί από αυτούς (Gross & Ballif, 1991). Τα τελευταία χρόνια το πιο 

διαδεδομένο μεθοδολογικό εργαλείο αποτελούν τα σενάρια και οι βινιέτες (Ongley, 

Nola & Malti, 2014). Πρόκειται για σύντομες ιστορίες μέσα από τις οποίες 

διαφαίνεται η περίσταση που προκαλεί ένα συναίσθημα. Οι ιστορίες αυτές μπορούν 

να είναι ρεαλιστικές ή φανταστικές. Ερευνητικά υποστηρίζεται ότι ορισμένα 

συναισθήματα, όπως για παράδειγμα αυτό του φόβου, γίνονται ευκολότερα 

αναγνωρίσιμα στα μικρά παιδιά μέσω φανταστικών παρά ρεαλιστικών σεναρίων 

(Widen & Russell, 2007). 

Έτσι, για παράδειγμα ένα παιδί αντιλαμβάνεται καλύτερα την ύπαρξη φόβου 

αν το σενάριο περιλαμβάνει ένα τέρας κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι του, παρά ένα 

σκύλο που γαβγίζει δυνατά.  Συνήθως, τα συναισθηματικά σενάρια χρησιμοποιούνται 
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συνδυαστικά με κάποιο άλλο μέσο, όπως με μια εικόνα ενός προσώπου, όμως δεν 

επιβεβαιώνεται ερευνητικά πάντα η βελτίωση της επίδοσης των παιδιών με τη χρήση 

δύο μέσων (Reichenbach & Masters, 1983). Το σχέδιο, ωστόσο, σημειώνεται ως ένας 

από τους πιο επιτυχημένους τρόπους για να αξιολογηθεί η κατανόηση των 

συναισθημάτων στα παιδιά (Brechet et al., 2009) και προκειμένου να επιτυγχάνεται 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση δόκιμο είναι να χρησιμοποιούνται τόσο ελεύθερα όσο και 

προκαθορισμένα σχεδιαστικά έργα, ειδικά με θέματα που είναι οικεία στα παιδιά  

(Jolley et al., 2004) 

Όσον αφορά τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και τις έρευνες που έχουν 

γίνει για να ανιχνευθεί η δική τους ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης 

συναισθημάτων, τα μεθοδολογικά εργαλεία δεν διαφέρουν σε σχέση με αυτά που 

αξιοποιούνται για τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Σε αρκετές έρευνες έχουν 

χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες προσώπων που απεικονίζουν κάποιο συναίσθημα, 

κυρίως οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες προσώπων του Ekman (1976). Σε άλλες 

έρευνες έχουν χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο ακόμα και ηχογραφημένοι 

ήχοι που συνδέονται με κάποιο συναίσθημα, για να ανιχνευθεί η ικανότητα της 

αναγνώρισής τους από τα άτομα με νοητική καθυστέρηση ή αυτισμό (Joseph & 

Ittyerah, 2014. Hobston, Ouston & Lee, 1989). Σε μια έρευνα, μάλιστα, των Joseph 

και Ittyerah (2014), επιλέχθηκαν ασπρόμαυρα κόμικς που απεικόνιζαν κάποιο 

συναίσθημα στο πλαίσιο της ιστορίας, αλλά και βίντεο με μικρές ιστορίες, όπου οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να αναγνωρίσουν το συναίσθημα του ήρωα. Παρόμοια 

επιλογή εργαλείου με ασπρόμαυρα κόμικς που απεικόνιζαν φιγούρες ζώων, έγινε και 

από τους Brosgole, Gioia και Zingmond (1986), οι οποίοι ανέδειξαν ότι τα καρτούν 

βοήθησαν τα παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση  να επιτύχουν 

υψηλές επιδόσεις. Δεν κατάφεραν το ίδιο για τα παιδιά με βαριά νοητική 

καθυστέρηση, τα οποία παρουσίασαν αρκετά χαμηλές επιδόσεις.  

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση έχουν 

μεγαλύτερες επιδόσεις στην αναγνώριση των συναισθημάτων όταν το αντίστοιχο 

πλαίσιο οπτικοποιείται ή του προστίθεται ήχος. Άλλο ένα πολύτιμο εργαλείο έρευνας 

για την αναγνώριση των συναισθημάτων και για τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

είναι η χρήση μικρών ιστοριών (σενάρια), οι οποίες περιγράφουν σύντομα μια 

περίσταση. Αυτές οι ιστορίες μπορούν να ενισχυθούν και από την παρουσία 

φωτογραφιών που συνοδεύουν την ιστορία (McAlpine, Singh, Kendall & Ellis, 1992). 

Ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια πρέπει να δίνεται στο μήκος των ιστοριών αυτών, οι 
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οποίες ενδείκνυται να είναι σύντομες, με απλό και κατανοητό λεξιλόγιο. Η έρευνα 

των Weisman και Brosgole, (1994) ανέδειξε ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το συναίσθημα του πρωταγωνιστή μέσα από μια 

ιστορία, εάν αυτή είναι μακροσκελής. 

 Άλλο ένα εργαλείο που λειτουργεί ως μέσο ανίχνευσης της ικανότητας των 

παιδιών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν ένα συναίσθημα, αλλά και ως μέσο 

αξιολόγησης, είναι το σχέδιο. Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει την 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τα σχέδιά τους (Cox & Maynard, 

1985. Jolley, 2010. Winston, Kenyon, Stewardson & Lepine, 1995). Οι ίδιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα εκφραστικό σχέδιο μπορεί να δώσει πληροφορίες για 

την προσωπικότητα, τη συναισθηματική κατάσταση αλλά και τη νοητική ανάπτυξη 

ενός ατόμου (Τόμας &Σιλκ, 2000). 

 

1.3. Σχέδιο 
 

H γλώσσα και το σχέδιο αποτελούν τους δύο θεμελιώδεις τρόπους 

επικοινωνίας, που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα είδη. Όπως η γλώσσα 

χρησιμοποιεί ένα σύστημα σημείων, έτσι και το σχέδιο χρησιμοποιεί οπτικές 

αναπαραστάσεις για να εκφράσει καταστάσεις και συναισθήματα (Cohn, 2012). 

Ωστόσο, από την έρευνα υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη των δύο αυτών σημειωτικών 

συστημάτων ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Από τη μια, η γλώσσα είναι αποτέλεσμα 

εκπαίδευσης και η εκμάθησή της επιβάλλεται ως αναγκαιότητα από τη σύγχρονη 

κοινωνία κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής (Newport, 1990), ενώ από την άλλη το 

σχέδιο αποτελεί μια  δεξιότητα που το άτομο καλλιεργεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του σε μικρό ή μεγάλο βαθμό (Kindler & Darras, 1997). Αναφορικά με το σχέδιο, 

θεωρείται «φυσικό» το να μην μάθει το άτομο να σχεδιάζει, ενώ αυτός που 

εκπαιδεύεται σ’ αυτό, χαρακτηρίζεται ως «προικισμένος» (Cohn, 2012). Αντίθετη 

είναι η αντίληψη αναφορικά με την εκμάθηση της γλώσσας. 

Το σχέδιο επιτρέπει στο παιδί όχι μόνο να εκφράσει τη γνώση του για τον έξω 

κόσμο και τα νοήματα που δίνει στις διάφορες πτυχές του, αλλά αποτελεί και ένα 

εργαλείο μέσω του οποίου το παιδί μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματα και τις ιδέες 

του, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται στον εσωτερικό του κόσμο (Jolley, 2010). 

Αυτό επιτυγχάνεται μιας και από μικρή ηλικία το παιδί χρησιμοποιεί συστηματικά 
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σχεδιαστικές στρατηγικές για να αποτυπώσει τα συναισθήματά του στο έργο του. 

Όπως αναφέρει και ο Fineberg (1997), ακόμα και μεγάλοι ζωγράφοι έχουν 

επηρεαστεί από εκφραστικές δημιουργίες παιδιών. Αυτό, ίσως, συμβαίνει, διότι, ένα 

σχέδιο δεν αποτελεί απλά μια «αβίαστη» αποτύπωση της νοητικής αναπαράστασης 

του παιδιού. Αντιθέτως, περιλαμβάνει μια σειρά από γνωστικές διεργασίες, που σε 

συνδυασμό με το κίνητρο του παιδιού και τις δεξιότητες του, το βοηθούν να 

σχεδιάσει νοητικά και τελικά να εκτελέσει ένα σχέδιο στο χαρτί (Burkitt et al., 2005). 

Το σχέδιο, ακόμη, αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο αξιολόγησης για όλες 

τις ομάδες παιδιών, και ιδιαιτέρως για παιδιά με γλωσσικές διαταραχές, μιας και η 

ελεύθερη έκφραση που προσφέρει δεν περιορίζει τα παιδιά ως προς τις ικανότητές 

τους (Vendeville et al., 2015). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντληθούν 

πληροφορίες σχετικά με την προσωπικότητα του παιδιού, τη συναισθηματική του 

κατάσταση, τις απόψεις και τις ιδέες του (Brechet & Jolley,2014). Έχει ευρεία χρήση, 

ακόμα και σε περιπτώσεις που αφορούν την κλινική ψυχολογία ή την ψυχιατρική 

(Burkitt, Barrett & Davis, 2005). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ερευνητική 

δραστηριότητα της Machover (1949), η οποία πρότεινε ένα τεστ μέσω σχεδίου, που 

εξυπηρετεί το σκοπό της αξιολόγησης της προσωπικότητας και των συναισθηματικών 

διαταραχών, που αντιμετωπίζει ένα παιδί. Πολλοί ερευνητές ακόμα, υποστηρίζουν ότι 

το περιεχόμενο του σχεδίου ενός παιδιού, αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τη 

συναισθηματική του κατάσταση (Burkitt, Barrett & Davis, 2003a,b).  

 Η διπλή λειτουργία του σχεδίου, κρίνει απαραίτητη την ερευνητική μελέτη 

του και ως προς τις δύο διαστάσεις του: την αναπαραστατική και την εκφραστική. Τα 

δυο αυτά διαφορετικά είδη σχεδίου, παρουσιάζουν και ποικίλες διαφορές μεταξύ 

τους. Από τη μια το αναπαραστατικό σχέδιο είναι η ρεαλιστική οπτική γωνία που έχει 

το άτομο για την πραγματικότητα, ενώ από την άλλη το εκφραστικό σχέδιο είναι ο 

τρόπος με τον οποίον το άτομο μέσω του σχεδίου του, εκδηλώνει συναισθήματα, 

ιδέες, αντιλήψεις και διαθέσεις (Jolley, 2010).  

1.3.1 Αναπαραστατική διάσταση του σχεδίου 

 

Η αναπαραστατική διάσταση του σχεδίου συνίσταται στην πιστή απεικόνιση 

ενός αντικειμένου, μιας κατάστασης ή ενός προσώπου, όπως είναι στην 

πραγματικότητα και στη συνειδητοποίηση εκ μέρους τoυ παιδιoύ ότι τα σχέδιά του 

παρουσιάζουν ομοιότητες με εκφάνσεις της καθημερινότητας (Cox, 2005). Οι 
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Brechet και Jolley (2014) επιχείρησαν να συνδέσουν ερευνητικά την αναπαραστατική 

διάσταση του σχεδίου με την αποτύπωση της συναισθηματικής κατάστασης, 

υποστηρίζοντας μέσα από τα ερευνητικά τους αποτελέσματα ότι όταν το παιδί 

βελτιώνεται στην αναπαράσταση της πραγματικότητας, διευκολύνεται και η 

αποτύπωση των συναισθημάτων του, μιας και το παιδί εξασκείται στη χρήση 

σχεδιαστικών στρατηγικών. Ως εκ τούτου, με τη βελτίωσή του νιώθει μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση κατά τη σχεδίαση δυσκολότερων έργων. Τα ερευνητικά δεδομένα 

των Jolley και Thomas (1994) υπογραμμίζουν ότι τα μικρότερα παιδιά προτιμούν την 

αναπαραστατική διάσταση της τέχνης, ενώ η αφηρημένη διάσταση προτιμάται από τα 

μεγαλύτερα παιδιά, η οποία θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα.  

1.3.2. Εκφραστική διάσταση του σχεδίου 

 

Η εκφραστική διάσταση του σχεδίου των παιδιών έχει βρεθεί στο κέντρο του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια (Brechet, Baldy & Picard, 2009. 

Brechet, Picard & Baldy, 2007). Οι έρευνες επικεντρώνονται στον τρόπο αλλά και 

στον βαθμό που τα παιδιά εκφράζουν ή μπορούν να εκφράσουν συγκεκριμένα 

συναισθήματα μέσω των σχεδίων τους (Jolley, 2010). Η έκφραση αυτή μπορεί να 

είναι κυριολεκτική ή μεταφορική και επιτυγχάνεται με τρεις τύπους μέσα στα σχέδια 

των παιδιών (Brechet et al., 2007): (α) με την έκφραση του προσώπου: τα παιδιά 

επιλέγουν να ζωγραφίσουν ένα χαμογελαστό πρόσωπο για να δηλώσουν τη χαρά ή 

δάκρυα για να δηλώσουν τη λύπη, (β) με τη στάση του σώματος: τα παιδιά 

ζωγραφίζουν τα άκρα έτσι ώστε να δηλώσουν κάποιο συναίσθημα. Για παράδειγμα, 

το συναίσθημα της ντροπής δηλώνεται με σκυμμένο το κεφάλι προς τα κάτω (Tracy 

& Matsumoto, 2008) και (γ) με το πλαίσιο του σχεδίου: τα παιδιά τείνουν να 

αποτυπώνουν στο σχέδιό τους τη συναισθηματική κατάσταση και εκτός της 

φιγούρας, συνδέοντας έτσι το συναίσθημα που βιώνει τα άτομο με την περίσταση που 

το δημιουργεί μέσα στο περιβάλλον στο οποίο εκδηλώνεται. Για παράδειγμα, ένα 

βροχερό τοπίο σηματοδοτεί τη λύπη σε αντίθεση με έναν λαμπερό ήλιο. Αυτοί οι 

τρείς τύποι έκφρασης ακολουθούν αναπτυξιακή πορεία και συνδέονται με την 

αύξηση της ηλικίας και τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Brechet et al, 2009. 

Jolley, 2010). 

Βιβλιογραφικά, η χρήση των εκφράσεων του προσώπου στα σχέδια των 

παιδιών, προκειμένου να εκφραστεί κάποιο συναίσθημα, συγκαταλέγεται στην 
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κυριολεκτική διάσταση του σχεδίου (Goodman, 1976). Στην μεταφορική έκφραση 

συγκαταλέγονται η στάση του σώματος και το πλαίσιο του σχεδίου.  

 

1.3.2.1. Κυριολεκτική έκφραση 

 

Κυριολεκτικά η έκφραση μεταδίδεται απεικονίζοντας άμεσα τις εκφράσεις 

του προσώπου- για παράδειγμα χαμόγελο για χαρά ή δάκρυα για λύπη (Brechet & 

Jolley, 2014. Goodman, 1976).Τα παιδιά από την ηλικία των 5 ετών χρησιμοποιούν 

τις εκφράσεις του προσώπου για να απεικονίσουν το εκάστοτε συναίσθημα, δίνοντας 

έμφαση αρχικά στο στόμα και επεκτείνοντας, με την αύξηση της ηλικίας, τις αλλαγές 

στο σχέδιό τους στα φρύδια ή σε άλλα χαρακτηριστικά (Sayil, 2001).Η έρευνα της 

Golomb (1992), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά έως την ηλικία των 9 ετών 

προτιμούν να αλλάζουν μόνο τη γραμμή του στόματος στα σχέδιά τους για να 

απεικονίσουν ένα διαφορετικό συναίσθημα και πολύ σπανιότερα κάνουν αλλαγές 

στις γραμμές των φρυδιών ή σε άλλα χαρακτηριστικά. Ερευνητικά έχει διαπιστωθεί 

ότι όταν το συναίσθημα αφορά άψυχα αντικείμενα, τα παιδιά τείνουν να τα 

προσωποποιούν, τοποθετώντας τους για παράδειγμα μάτια ή στόμα (Buckalew & 

Bell, 1985. Jolley, 2010). Τα παιδιά μεγαλώνοντας καλλιεργούν όλο και περισσότερο 

τη στρατηγική της κυριολεξίας  για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω 

σχεδίου, ενώ φαίνεται ότι μια σημαντική μεταβλητή που σχετίζεται με αυτή την 

ικανότητα είναι αυτή του φύλου. Τα κορίτσια επιλέγουν περισσότερο την 

κυριολεκτική έκφραση έναντι των αγοριών, ενώ όλα τα παιδιά φαίνεται να προτιμούν 

την σχεδίαση προσώπων και όχι άψυχων αντικειμένων, όταν πρόκειται να 

αποδώσουν σχεδιαστικά κάποιο συναίσθημα (Picard, Brechet & Baldy, 2007). Τα 

ερευνητικά δεδομένα έχουν καταλήξει σε μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τον 

τρόπο που απεικονίζουν τα παιδιά διάφορα βασικά και κοινωνικά συναισθήματα, 

όσον αφορά τις εκφράσεις του προσώπου. Χαρακτηριστικό στα σχέδια των παιδιών 

κατά την απεικόνιση  της χαράς αποτελεί το χαμόγελο, ενώ της λύπης τα δάκρυα και 

το «ανάποδο» χαμόγελο. Για να εκφράσουν την έκπληξη ή το φόβο, τα παιδιά, 

επιλέγουν να σχεδιάσουν μεγάλα ανοιχτά μάτια στο πρόσωπο (Shariff & Tracy, 

2011). Άλλο ένα σύμβολο που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι τα συνοφρυωμένα 

φρύδια για την απεικόνιση του θυμού, συνήθως σε συνδυασμό με την εμφάνιση των 
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δοντιών. Για την έκφραση της αηδίας, τα παιδιά τείνουν να σχεδιάζουν τη γλώσσα 

έξω από το στόμα. (Missaghi-Lakshman & Whissell, 1991). 

Αντίστοιχες πληροφορίες έχουμε από τη βιβλιογραφία και για την έκφραση 

των κοινωνικών συναισθημάτων. Για παράδειγμα, για να εκφράσουν τη ντροπή τα 

παιδιά σχεδιάζουν κοκκίνισμα στα μάγουλα ή καμπυλωμένα βλέφαρα, ενώ για την 

υπερηφάνεια τα παιδιά αποτυπώνουν μεγάλα μάτια με ανασηκωμένο βλέμμα και 

ελαφρώς χαμογελαστό πρόσωπο (Bonoti & Misailidi, 2015).  

1.3.2.2 Μεταφορική έκφραση 

 

Η μεταφορική έκφραση μέσω σχεδίου συντελείται μέσα από μια σειρά 

στρατηγικών που υιοθετούν τα παιδιά με την αύξηση της ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, 

τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν αφηρημένα τη συναισθηματική τους κατάσταση 

μέσω των χρωμάτων ή των μεγεθών των φιγούρων που χρησιμοποιούν (Jolley et al., 

2014). Έτσι, τα σκούρα χρώματα σηματοδοτούν άσχημη συναισθηματική κατάσταση 

σε αντίθεση με τα φωτεινά χρώματα (Winston et al., 1995), ενώ οι χαλαρές γραμμές 

συνδέονται με όμορφα συναισθήματα σε αντίθεση με τις κοφτές και απότομες 

γραμμές. 

Σημαντικό μέρος του σχεδίου ενός παιδιού αποτελεί η στάση του σώματος 

που επιλέγει το άτομο για τις φιγούρες που απεικονίζει. Η στάση αυτή μας δίνει 

πληροφορίες σχετικά με το συναίσθημα που απεικονίζεται, τόσο για τα βασικά όσο 

και για τα κοινωνικά συναισθήματα. Η χαρά, για παράδειγμα, αποτυπώνεται με 

ανασηκωμένα χέρια δεξιά και αριστερά από τον κορμό, ενώ η λύπη με σκυφτούς 

ώμους και χέρια παράλληλα με το σώμα (Bonoti & Misailidi, 2015). Αναφορικά με 

τα κοινωνικά συναισθήματα, η υπερηφάνεια απεικονίζεται με όρθιο σώμα και 

διευρυμένο στήθος ή σταυρωμένα χέρια μπροστά στο στήθος (Missaghi-Lakshman & 

Whissell, 1991), ενώ αντίθετα η ντροπή συνήθως αποδίδεται με σκυφτό σώμα και 

ώμους, κεφάλι με ελαφριά κλίση προς τα μπροστά και χέρια που καλύπτουν το 

πρόσωπο (Bonoti & Misailidi, 2015. Chiara Levorato & Donati, 1999).  

Η δεύτερη σημαντική παράμετρος της μεταφορικής έκφρασης είναι το 

πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται κάποιο συναίσθημα. Το πλαίσιο κατέχει συνήθως 

σημαντική θέση στα παιδικά σχέδια. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη 

ενότητα, τα παιδιά με την αύξηση της ηλικίας τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο 

το πλαίσιο για να αναγνωρίσουν κάποιο συναίσθημα, κατανοώντας ότι οι εκφράσεις 
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του προσώπου πολλές φορές μπορεί να μην αποκαλύπτουν το πραγματικό 

συναίσθημα του συνομιλητή ή να μην είναι αρκετά ευκρινείς (Shariff & Tracy, 2011). 

Η απεικόνιση του πλαισίου, κατά το οποίο εκδηλώνεται ένα συναίσθημα κάνει την 

εμφάνισή της και στα σχέδια των παιδιών. Για παράδειγμα, η ζωγραφιά ενός 

ηλιόλουστου τοπίου σηματοδοτεί το συναίσθημα της χαράς (Picard & Boulhais, 

2011).  Σε έρευνα των Winston et al. (1995), ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν 

ένα «χαρoύμενο» και ένα «λυπημένο» δέντρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν σχεδιαστικές λεπτομέρειες για να αποτυπώσουν τα 

συναισθήματα που ζητήθηκαν (μέγεθος, χρώμα, γραμμές). Στα σχέδια τους, ωστόσο, 

συμπεριέλαβαν και στοιχεία του πλαισίου που συνδέονται με την εμφάνιση ενός 

συναισθήματος (εποχή, ηλικία δέντρου, κοινωνικότητα, σύγκρουση κ.α.). Όλα τα 

παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά, πιο εύστοχα και με περισσότερες 

λεπτομέρειες από παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών (Winston et al., 1995).  

 Παρόμοια είναι και η έρευνα των Jolley et al. (2004). Τα παιδιά κλήθηκαν να 

ζωγραφίσουν ένα «χαρούμενο» και ένα «λυπημένο» σπίτι και στις ζωγραφιές τους 

μετρήθηκαν μια σειρά από δείκτες όπως η κατάσταση του σπιτιού, η ύπαρξη κήπου, ο 

καιρός, η ύπαρξη ανθρώπων ή άλλων αντικειμένων και η παλαιότητα. Γενική 

παραδοχή, πάντως, αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά σε μικρότερες ηλικίες 

προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό την κυριολεκτική έκφραση και μεγαλώνοντας 

κάνουν συχνότερη και καλύτερη χρήση των μεταφορικών σχεδιαστικών 

στρατηγικών, μια και αυτές συνδέονται με την γνωστική τους ανάπτυξη (Ives, 1984. 

Callaghan, 1997). Γενικά, αν και η ερευνητική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα 

είναι περιορισμένη, έχει διαπιστωθεί ότι, στα εκφραστικά σχέδια των παιδιών παίζουν 

ρόλο τρείς δεξιότητες: (α) η μνήμη εργασίας, (β) η σχεδιαστική ικανότητα και (γ) η 

κατανόηση των συναισθημάτων στη μεταφορική της διάσταση (Jolley, 2010). Αυτές 

οι τρεις δεξιότητες συνδυάζονται μεταξύ τους, επιτρέποντας έτσι στο παιδί να 

εκφράζει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τα συναισθήματα στα σχέδιά του. 

Ως προς την αφηρημένη διάσταση του σχεδίου, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή 

αναπτύσσεται μετά τα 7 χρόνια στα παιδιά (Jolley & Thomas, 1994). Στην 

αφηρημένη διάσταση του σχεδίου κυρίαρχο ρόλο έχουν οι γραμμές και το χρώμα που 

χρησιμοποιούν τα παιδιά στα σχέδιά τους. Αυτό σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα παιδιά 

τείνουν να σχεδιάζουν τις γραμμές τους αλλά και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 

χρώματα, για να αποτυπώσουν ένα συναίσθημα. Για παράδειγμα, για να αποδοθεί το 

συναίσθημα της χαράς τα παιδιά χρησιμοποιούν απαλές γραμμές και ανοιχτόχρωμες 
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αποχρώσεις, ενώ για το συναίσθημα της λύπης προτιμούνται σκούρα χρώματα και 

απότομες γραμμές (Jolley, 2010).  

 

1.3.3. Απόδοση βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων στα σχέδια των 

παιδιών 

 

Εφόσον ένα παιδί καταφέρνει να αναγνωρίσει και να κατονομάσει 

επιτυχημένα ένα συναίσθημα, συνήθως εξίσου επιτυχημένα καταφέρνει και να το 

αποτυπώσει σχεδιαστικά. Μικρή εξαίρεση αποτελούν ορισμένα συναισθήματα όπως 

για παράδειγμα ο φόβος, που είναι ευκολότερο να αναγνωριστούν παρά να 

σχεδιαστούν (Brechet et al., 2009). Συνεπώς, η διαδικασία της αναγνώρισης και της 

κατανόησης ενός συναισθήματος προηγείται της σχεδιαστικής του απόδοσης, που 

αποτελεί μια πιο σύνθετη νοητική διεργασία. Βέβαια, η απόδοση των βασικών 

συναισθημάτων προηγείται των κοινωνικών συναισθημάτων. Σύμφωνα με τα 

ερευνητικά δεδομένα, αποτελεί ευκολότερο έργο για τα παιδιά να αποτυπώσουν με 

σχέδιο χαρούμενα και λυπημένα πρόσωπα, σε σχέση με θυμωμένα και έκπληκτα, που 

τείνουν να τα δυσκολεύουν περισσότερο (Sayil, 1996). Ακόμα, τα παιδιά στα 8 τους 

χρόνια είναι σε θέση να αποδώσουν σχεδιαστικά το συναίσθημα του φόβου και να το 

συνδέσουν μάλιστα με το συναίσθημα της έκπληξης, που συνήθως προηγείται, ενώ 

από τα 9 τους χρόνια αποδίδουν σχεδιαστικά σωστά τις εκφράσεις του προσώπου, 

που συνδέονται  με το συναίσθημα της αηδίας, συνδέοντας το με αυτό του θυμού, ως 

επακόλουθό της (Brechet et al., 2009).  

Κατά την αναγνώριση ενός συναισθήματος αλλά ακόμα και στα σχέδιά τους, 

τα παιδιά επικεντρώνονται στο σχεδιασμό του στόματος, των φρυδιών ή άλλων 

συμβόλων συνυφασμένων με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα (Sayil, 1998,, 2001), 

όπως για παράδειγμα τα δάκρυα για το συναίσθημα της λύπης. Τα σύμβολα αυτά 

είναι καθολικά και τα παιδιά είναι σε θέση να τα σχεδιάζουν από την προσχολική 

τους ηλικία. Έτσι, τα παιδιά, στα σχέδιά τους, τείνουν να συμπεριλαμβάνουν κάποια 

τυπικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να κάνουν πιο αναγνωρίσιμο το συναίσθημα 

(Lakshman & Whissell, 1991). Ως εκ τούτου, στις «λυπημένες» ζωγραφιές συνήθως 

σε πρώτη θέση βρίσκονται τα δάκρυα, ενώ στις «θυμωμένες» ζωγραφιές η επίδειξη 

των δοντιών. Τα τυπικά αυτά χαρακτηριστικά, που συνδέονται με την εμφάνιση ενός 

συναισθήματος, ανήκουν στις κοινωνικές παραδοχές και τα στερεότυπα, που το παιδί 

ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Ives, 1984. Sayil, 2001). Συνηθισμένο 
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είναι και το φαινόμενο προτίμησης κάποιων χαρακτηριστικών, που συνοδεύουν ένα 

συναίσθημα, έναντι άλλων (Sayil, 2001). Για παράδειγμα, τα παιδιά για να 

σχεδιάσουν τη λύπη τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο τα δάκρυα και λιγότερο 

το αντεστραμμένο χαμόγελο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση των κατάλληλων 

χαρακτηριστικών του προσώπου, που ταιριάζουν με το εκάστοτε συναίσθημα, 

επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την αύξηση της ηλικίας. Ερευνητικά 

δεδομένα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά έως την ηλικία των 8 ετών 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχεδίαση της σωστής φοράς και κατεύθυνσης της 

γραμμής του στόματος και των φρυδιών για να αποτυπώσουν το συναίσθημα της 

λύπης και του θυμού (Sayil, 2001).  

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν, επίσης ότι τα μικρότερα παιδιά αρκούνται 

στη σχεδίαση της έκφρασης του προσώπου για να αποτυπώσουν κάποιο συναίσθημα, 

ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά επιδιώκουν να αποτυπώνουν το πλαίσιο πίσω από το 

πρόσωπο για να ερμηνεύσουν την εμφάνιση ενός συναισθήματος (Brechet & Jolley, 

2014). 

Σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί, έχει βρεθεί ότι όταν τα παιδιά καλούνται να 

αποτυπώσουν ένα κοινωνικό συναίσθημα δυσκολεύονται περισσότερο σε σχέση με 

την αποτύπωση ενός βασικού συναισθήματος, γι’ αυτό και σύμφωνα με τους 

ερευνητές τα παιδιά αποτυπώνουν νωρίτερα και ευκολότερα τα βασικά 

συναισθήματα και ιδιαίτερα της χαράς και της λύπης (Cox, 2005). Σε έρευνα των 

Bonoti και Misailidi (2015) βρέθηκε ότι όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αποτυπώσουν σχεδιαστικά τη ντροπή, την υπερηφάνεια και τη ζήλια δημιούργησαν 

λιγότερο εκφραστικά σχέδια και χρησιμοποίησαν λιγότερες σχεδιαστικές 

στρατηγικές, σε σύγκριση με τα σχέδια των βασικών συναισθημάτων. Μάλιστα, τα 

μεγαλύτερα παιδιά επικεντρώθηκαν περισσότερο στη σχεδίαση του πλαισίου για να 

εκφράσουν το συναίσθημα της φιγούρας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των κοινωνικών 

συναισθημάτων.  

Άλλο ένα ερευνητικό αποτέλεσμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η προτίμηση 

των θετικών συναισθημάτων σε σχέση με τα αρνητικά από τα παιδιά, όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα. Παρομοίως, τα παιδιά αποδίδουν 

καλύτερα σχεδιαστικά τα θετικά συναισθήματα από τα αρνητικά (Jolley et al., 2004). 

Αυτό ίσως συμβαίνει διότι, τα παιδιά από μικρή ηλικία μαθαίνουν στο σχέδιο να 

έρχονται σε επαφή με «χαρούμενα» θέματα. Κατά την ελεύθερη ζωγραφική, ο 

δάσκαλος ή ο γονιός σπανίως θα ζητήσουν από το παιδί να ζωγραφίσει μια αρνητική 
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ζωγραφιά. Το σχέδιο αποτελεί για τα παιδιά μια ευχάριστη δραστηριότητα, οπότε 

ίσως γι’ αυτό να δυσκολεύονται περισσότερο στην αποτύπωση αρνητικών 

συναισθημάτων (Davis, 1993. Jolley et al, 2004). 

1.3.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδιαστική έκφραση των παιδιών 

 

Ερευνητικά έχει διαπιστωθεί ότι ποικίλοι παράγοντες επηρεάζουν τα σχέδια 

των παιδιών. Οι παράγοντες της ηλικίας, του φύλου και της εκπαίδευσης του παιδιού, 

σε συνδυασμό με τη γνωστική του ανάπτυξη φέρουν διαφορετικά αποτελέσματα στα 

εκφραστικά σχέδια των παιδιών και συμβαδίζουν με την βελτίωση ή τις αλλαγές που 

διαπιστώνονται σε αυτά.  

1.3.4.1. Η επίδραση της ηλικίας 

 

Έρευνες δείχνουν ότι τα εκφραστικά σχέδια των παιδιών βελτιώνονται με την 

αύξηση της ηλικίας, λόγω του ότι το σχέδιο συνδέεται άμεσα με τη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού (Sayil, 2010). Με το πέρασμα των χρόνων τα σχέδια των 

παιδιών γίνονται περισσότερο εκφραστικά και αρχίζουν να εμφανίζονται και 

αφηρημένες λεπτομέρειες ή λεπτομέρειες περιεχομένου (Ives, 1984). Ωστόσο, 

μερικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, παρά την βελτίωση, η ανάπτυξη 

της σχεδιαστικής έκφρασης φαίνεται να ανακόπτεται κατά την ηλικία των 6-9 ετών, 

όπου τα παιδιά παρουσιάζουν μια στασιμότητα (Ives, 1984), ενώ μια άλλη μερίδα 

ερευνητών υποστηρίζει ότι η σχεδιαστική επίδοση των παιδιών αυξάνεται με την 

ηλικία χωρίς να σταματά καμία χρονική περίοδο (Winston et al., 1995). Είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο, παρόλα αυτά, να συνταχθούμε με μια συγκεκριμένη άποψη 

σχετικά με το αν υπάρχουν περίοδοι στασιμότητας στην σχεδιαστική απόδοση των 

παιδιών, καθώς κανένας από τους ερευνητές δεν έχει παρουσιάσει περαιτέρω 

συγκρίσεις μεταξύ των ηλικιακών ομάδων σχετικά με τη θεματολογία ή τις 

εκφραστικές στρατηγικές που επέλεξαν στα σχέδιά τους (Jolley, 2010).  

Τα παιδιά μεγαλώνοντας-ιδιαίτερα στην ηλικία των 8 ετών- χρησιμοποιούν 

στα σχέδιά τους, εκτός από τις εκφράσεις του προσώπου, και το πλαίσιο στο οποίο 

εμφανίζεται το συναίσθημα, που επιθυμούν να αποτυπώσουν. Αυτό συμβαίνει κυρίως 

για τα κοινωνικά συναισθήματα και λιγότερο κατά την απόδοση της χαράς και της 

λύπης, όπου μια απλή έκφραση του προσώπου, είναι αρκετή για να κατανοήσει 

κανείς το συναίσθημα  (Brechet et al, 2009). Σε έρευνες μάλιστα όπου το σχέδιο 
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συνοδεύεται από ένα συναισθηματικό σενάριο, τότε το πλαίσιο που σχεδιάζεται 

συνδέεται άμεσα με το σενάριο αυτό. 

Σε σχέδια, επομένως, παιδιών μικρότερων ηλικιών παρατηρούμε την έκφραση 

του συναισθήματος με την σχεδίαση των εκφράσεων του προσώπου ή της στάσης του 

σώματος, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες προτιμάται, κατά την έκφραση ενός 

συναισθήματος, κυρίως η σχεδίαση του πλαισίου.  

1.3.4.2. Η επίδραση του φύλου 

 

Μέσα στα σχέδια των παιδιών, ιδιαίτερα τα αναπαραστατικά, 

αντικατοπτρίζεται συνήθως η ηλικία τους. Εξίσου σημαντική μεταβλητή προς μελέτη 

σχετικά με τα σχέδια των παιδιών αποτελεί και το φύλο τους. Μεγάλο είναι το εύρος 

των ερευνών που έχουν επισημάνει τις διαφορές των δύο φύλων σε αναπαραστατικά 

σχέδια (Cox, 1992. Turgeon, 2008). Λίγα, όμως, είναι τα ερευνητικά δεδομένα, που 

μελετούν τις διαφορές φύλου στα εκφραστικά σχέδια των παιδιών (Picard & 

Boulhais, 2011).  

Αν και για τα αναπαραστατικά σχέδια υπάρχει αρκετή ερευνητική 

δραστηριότητα, ελάχιστα είναι τα δεδομένα που αφορούν τα εκφραστικά σχέδια. Σε 

έρευνα των Picard και Boulhais (2011), οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα κορίτσια 

χρησιμοποιούν περισσότερες εκφραστικές στρατηγικές σε σχέση με τα αγόρια. Αυτό 

σημαίνει ότι τα κορίτσια συνήθως συνδυάζουν μεταφορικές στρατηγικές έκφρασης 

(χρώμα, μέγεθος φιγούρων) με στρατηγικές περιεχομένου (θετική ή αρνητική 

θεματολογία) ταυτοχρόνως στα σχέδιά τους. Επίσης, συνηθίζουν να συνδυάζουν τις 

ρεαλιστικές αναπαραστάσεις με μεταφορικές στρατηγικές έκφρασης, κάτι που τα 

αγόρια θεωρούν πολύπλοκο και το αποφεύγουν. 

Η μεγαλύτερη εκφραστικότητα των κοριτσιών έναντι των αγοριών φαίνεται 

να πηγάζει από την εξωτερίκευση των συναισθημάτων στην οποία «εκπαιδεύονται» 

τα κορίτσια από μικρή ηλικία. Άλλωστε οι κοινωνικές επιταγές, θεωρούν ότι η 

έκφραση των συναισθημάτων είναι γυναίκειο χαρακτηριστικό, ενώ τα αγόρια μάλλον 

«εκπαιδεύονται» στο να είναι πιο εγκρατή κατά την έκφρασή αυτή (Picard & 

Boulhais, 2011). 
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1.3.4.3. Η επίδραση του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

Το σχέδιο αποτελεί μια δραστηριότητα, που συντελείται στο σχολικό χώρο σε 

μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, επηρεάζεται από την εκπαίδευση που λαμβάνει το 

παιδί, κυρίως ως προς τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που αυτό διδάσκεται ή ως 

προς τη θεματογραφία. Συνεπώς, τα εκάστοτε εκπαιδευτικά συστήματα και οι 

διαφορές τους, επιδρούν διαφορετικά στα παιδιά και τα επηρεάζουν ως προς τη 

σχεδιαστική δραστηριότητα, μιας και το κάθε σύστημα προωθεί διαφορετικούς 

τρόπους αποτύπωσης της συναισθηματικής κατάστασης (Burkitt, Barrett & Davis, 

2005). Γνωρίζουμε, άλλωστε, από τη βιβλιογραφία ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από 

διαδικασίες μίμησης και παρατήρησης, μέσα στο σχολικό περιβάλλον (Cox, 1992). 

Διαφορετική πορεία ακολουθεί η εκπαίδευση του παιδιού αναφορικά με το σχέδιο, 

κυρίως σε  εκπαιδευτικά συστήματα που η εικαστική εκπαίδευση δεν βρίσκεται στο 

προσκήνιο του αναλυτικού προγράμματος. Έτσι, τα παιδιά, που λαμβάνουν μικρή ή 

περιορισμένη καλλιτεχνική εκπαίδευση, είναι λιγότερο εκφραστικά στα σχέδιά τους ή 

αποτυπώνουν λιγότερες λεπτομέρειες (Cox & Bayraktar, 1989). Η πληθώρα των 

ερευνών που έχουν γίνει σχετικά με τα εκφραστικά σχέδια των παιδιών και τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν, αφορούν κυρίως παιδιά που έχουν εκπαιδευτεί 

σύμφωνα με τα πρότυπα της δυτικής εκπαίδευσης. Λίγα είναι τα ερευνητικά 

αποτελέσματα, που αφορούν παιδιά που προέρχονται από διαφορετικό εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο. 

Οι Burkitt et al. (2005), στην έρευνά τους, χρησιμοποίησαν ως δείγμα παιδιά 

που παρακολουθούσαν ένα σχολείο σύμφωνα με την παιδαγωγική του Rudolph 

Steiner και παιδιά που λάμβαναν την τυπική δυτική εκπαίδευση. Η παιδαγωγική του 

Steiner επιλέχθηκε, διότι, ακολουθεί ένα διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα 

εστιασμένο στις εικαστικές δημιουργίες και παροτρύνει το ίδιο το παιδί να 

ανακαλύψει μόνο του τα σχήματα και τα χρώματα, καθώς και το νόημα που έχουν για 

το ίδιο. Από την άλλη η δυτική εκπαίδευση, εστιάζει περισσότερο στις ρεαλιστικές 

λεπτομέρειες και στην πιστή απεικόνιση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι όλα τα παιδιά της δυτικής εκπαίδευσης πραγματοποίησαν πιο συμβατικά και 

ρεαλιστικά σχέδια, ενώ αντίθετα, τα παιδιά, που είχαν μυηθεί σε ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα εστιασμένο στη βιωματική ανακάλυψη των χρωμάτων και των σχεδίων, 

πραγματοποίησαν πιο εκφραστικά σχέδια.  
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Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην σχεδιαστική έκφραση του παιδιού, αφού του παρέχει την 

ανάλογη εκπαίδευση με στόχο την νοητική του ανάπτυξη.  

1.3.5. Σχεδιαστική ικανότητα των παιδιών με νοητική καθυστέρηση 

 

Ο αριθμός των ερευνών που έχουν ασχοληθεί με την σχεδιαστική ικανότητα 

των παιδιών με νοητική καθυστέρηση, δυστυχώς είναι πολύ μικρός. Οι περισσότερες 

έρευνες επικεντρώνονται σε παιδιά με σύνδρομο Down και αφορούν περισσότερο την 

αναπαραστασιακή ικανότητα των παιδιών αυτών παρά την εκφραστική τους 

ικανότητα και ενδιαφέρονται για το αν η σχεδιαστική ικανότητα αυτών των παιδιών 

ακολουθεί μια πιο αργή σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά ή μια τελείως 

ιδιόμορφη πορεία (Jolley, 2010).  

Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση ακολουθούν μια αργή αλλά ανοδική πορεία όσον αφορά τη 

σχεδιαστική τους ικανότητα, η οποία συμβαδίζει και επηρεάζεται από τη γνωστική 

τους ανάπτυξη (Spoerl, 1940). Τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα παιδιά 

με σύνδρομο Down, ανταποκρίνονται σε διάφορα έργα, αλλά οι επιδόσεις τους δεν 

συμβαδίζουν ούτε με τη χρονολογική ούτε με τη νοητική ηλικία τους. Επίσης, οι 

επιδόσεις τους δεν σχετίζονται με τη γλωσσική τους ανάπτυξη αλλά ούτε και με την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας (Laws & Lawrence, 2001). Αυτές οι 

ποιοτικές διαφορές, έχουν στρέψει τους ερευνητές στην άποψη ότι τα παιδιά με 

σύνδρομο Down, ακολουθούν μια δική τους πορεία στη σχεδιαστική ανάπτυξη 

(Clements & Barrett, 1994).  

Σε έρευνα των Cox και Maynard (1998), ζητήθηκε από τα παιδιά να 

ζωγραφίζουν ελεύθερα έναν άντρα και στη συνέχεια να αποτυπώσουν το μοντέλο 

ενός άντρα που έβλεπαν μπροστά τους. Όπως είχε προβλεφθεί, τα σχέδια των παιδιών 

με σύνδρομο Down, ταίριαζαν περισσότερο με τα παιδιά της ίδιας νοητικής και όχι 

της ίδιας χρονολογικής ηλικίας, παρουσιάζοντας ωστόσο και με τα πρώτα σημαντικές 

διαφορές. Συνεπώς, η έρευνα ανέδειξε ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down, 

παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαφορές με τα τυπικά παιδιά και όχι απλά μια 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη (Morss, 1985. Wishart, 1993.Cox & Maynard, 1998). 

Αν και η χρήση μοντέλων φαίνεται συνήθως να συνηγορεί στην βελτίωση της 

απόδοσης στο σχέδιο των τυπικών παιδιών, στην περίπτωση των παιδιών με 
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σύνδρομο Down δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο. Στην έρευνα των Cox και Maynard 

(1998), το μοντέλο του άντρα που χρησιμοποιήθηκε δεν φάνηκε να βοηθά τα παιδιά 

με σύνδρομο Down να βελτιώσουν τα σχέδιά τους, αντίθετα με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, που πρόσθεσαν λεπτομέρειες στα σχέδιά τους ή ρουχισμό. Τα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση απλά επανέλαβαν το πρώτο έργο, κοιτώντας το μοντέλο, αλλά 

αγνοώντας το. 

Σε αντίθεση με τα παιδιά που εμφανίζουν σύνδρομο Down, τα παιδιά με 

σύνδρομο Williams, φαίνεται ότι ακολουθούν μια πιο αργή πορεία κατά την 

ανάπτυξη της σχεδιαστικής τους ικανότητας, όμως η πορεία τους είναι ανάλογη με 

αυτή των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Stiles, 2000). Επίσης, τα παιδιά με σύνδρομο 

Williams, τείνουν να σχεδιάζουν εύκολα και με λεπτομέρειες τις ανθρώπινες 

φιγούρες, παρόλο που αποτελούνται από διαφορετικά κομμάτια, που θα μπορούσαν 

να τα δυσκολέψουν. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη κοινωνικότητα από την οποία 

χαρακτηρίζονται τα άτομα αυτού του συνδρόμου, που τους βοηθάει ιδιαίτερα στην 

εξοικείωση με την ανθρώπινη φιγούρα (Bertrand, Mervis & Eisenberg, 1997). 

Στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, βρίσκεται η σύγκριση των 

τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών και των παιδιών με νοητική καθυστέρηση όσον 

αφορά το σχέδιο, με έμφαση στο αναπαραστατικό σχέδιο. Οι έρευνες αυτές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση ζωγραφίζουν 

καλύτερα από τα τυπικά παιδιά με τα οποία βρίσκονται στην ίδια νοητική ηλικία και 

δείχνουν μεγαλύτερες ικανότητες κατά την αντιγραφή μια εικόνας, δηλαδή στην 

αναπαραστατική διάσταση του σχεδίου. Στα σχέδια των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση, παρόλα αυτά, υπάρχει μια εμμονή σε λεπτομέρειες πολύ μικρής 

σημασίας, καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό ασυμμετρίας κατά τη σχεδίαση (Spoerl, 

1940).  

 

1.4. Η παρούσα έρευνα 
 

 Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να εξετάσει την ικανότητα των παιδιών με 

νοητική καθυστέρηση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν βασικά και κοινωνικά 

συναισθήματα, αλλά και την ικανότητά τους να τα αποδίδουν σχεδιαστικά. Πιο 

συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η ικανότητα των παιδιών να 

κατανοούν και να αναγνωρίζουν το συναίσθημα της χαράς, της λύπης, της 
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υπερηφάνειας και της ντροπής. Η σημασία αυτής της ερευνητικής προσπάθειας 

συνίσταται στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ερευνών σχετικά με τη 

σχεδιαστική απόδοση των συναισθημάτων σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση, Τα 

τελευταία χρόνια, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στα παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού αλλά και στα παιδιά με σύνδρομο Down. Θεωρείται, επομένως, επιτακτική 

η ανάγκη να ανιχνευθούν και οι ικανότητες στην αναγνώριση, την κατανόηση αλλά 

και στη σχεδιαστική απόδοση των συναισθημάτων από τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν μελλοντικά να υποστηριχθούν 

εκπαιδευτικά για να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και να καλλιεργήσουν τις 

δεξιότητές τους.  

 Τα βασικά συναισθήματα, και ιδιαίτερα η χαρά και η λύπη, είναι τα δύο 

βασικά συναισθήματα των οποίων η μελέτη βρίσκεται κυρίως στο ενδιαφέρον των 

ερευνητών (Missaghi-Lakshman & Whissell, 1991). Στην παρούσα έρευνα, 

συμπεριλαμβάνονται εκτός από αυτά τα δύο βασικά συναισθήματα, και τα 

συναισθήματα της υπερηφάνειας και της ντροπής, που αποτελούν κοινωνικά 

συναισθήματα και θεωρείται ότι δυσκολεύουν, περισσότερο τα παιδιά στη διαδικασία 

της αναγνώρισης και της κατανόησης (McAlpine et al., 1991).Η πρωτοτυπία αυτή 

επιλέχθηκε για να διερευνηθεί το κατά πόσο τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

μπορούν μέσω των σχεδίων τους να αποδώσουν τόσο τα βασικά όσο και τα 

κοινωνικά συναισθήματα σε σύγκριση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά ίδιας 

χρονολογικής ή νοητικής ηλικίας. 

 Για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας έρευνας, τα παιδιά αρχικά 

κλήθηκαν να προσδιορίσουν εννοιολογικά τις έννοιες χαρά, λύπη, υπερηφάνεια και 

ντροπή και στη συνέχεια να αφηγηθούν ελεύθερα μια προσωπική τους εμπειρία, που 

τους προκάλεσε το καθένα από τα παραπάνω συναισθήματα. Το πρώτο αυτό μέρος 

είχε ως στόχο την κατανόηση των συναισθημάτων από τα παιδιά και προηγήθηκε των 

άλλων διαδικασιών γιατί θεωρήθηκε προαπαιτούμενη η κατανόηση για να μπορεί το 

παιδί να αποδώσει σχεδιαστικά κάποιο συναίσθημα. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιήθηκαν συναισθηματικά σενάρια για να διαπιστωθεί ο βαθμός που τα 

παιδιά αναγνωρίζουν τα βασικά και τα κοινωνικά συναισθήματα. Τα συναισθηματικά 

σενάρια επιλέχθηκαν γιατί αποτελούν το πιο διαδεδομένο μεθοδολογικό εργαλείο των 

τελευταίων ετών με μεγάλη απήχηση στις έρευνες που αφορούν την ειδική 

εκπαίδευση (Brosgole, Gioia & Zingmond, 1986). Στην τελευταία φάση της 
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παρούσας έρευνας εξετάστηκε η ικανότητα σχεδιαστικής απόδοσης των βασικών  και 

των κοινωνικών συναισθημάτων από τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση.  

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, αλλά και οι υποθέσεις ήταν τα εξής: 

1.Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής ή της ίδια νοητικής ηλικίας στο να 

ορίσουν και να περιγράψουν μια εμπειρία τους που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο 

συναίσθημα; Αναμένεται ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δεν θα μπορέσουν 

να ορίσουν και να περιγράψουν μια εμπειρία τους αναφορικά με τα κοινωνικά 

συναισθήματα στον ίδιο βαθμό με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης της ίδιας 

χρονολογικής ηλικίας, λόγω του γλωσσικού τους επιπέδου που είναι κατώτερο από τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά και λόγω της νοητικής τους ανάπτυξης, που 

ακολουθεί μια πιο αργή πορεία (Harwood, Hall & Shinkfield, 1999). Αντίστοιχα, δεν 

αναμένεται μεγάλη διαφορά στην ικανότητα ορισμού και αφήγησης εμπειριών 

αναφορικά με τα βασικά συναισθήματα ανάμεσα στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

και στα τυπικά παιδιά της ίδιας χρονολογικής αλλά και της ίδιας νοητικής ηλικίας 

(Gray, Fraser & Leudar, 1983). 

2. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής αλλά και της ίδιας νοητικής ηλικίας 

να αναγνωρίσουν βασικά και κοινωνικά συναισθήματα σε συναισθηματικά σενάρια; 

Αναμένεται, ότι δεν θα παρουσιαστούν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση και στα τυπικά παιδιά της ίδιας χρονολογικής και της ίδιας νοητικής 

ηλικίας κατά την αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων. Τα συναισθηματικά 

σενάρια, άλλωστε, αποτελούν μια μέθοδο που χρησιμοποιείται αρκετά στην ειδική 

εκπαίδευση για το σκοπό αυτό με τα επιθυμητά αποτελέσματα (Joseph & Ittyerah, 

2014). Από την άλλη, διαφορά αναμένεται στην αναγνώριση των κοινωνικών 

συναισθημάτων. Αναμένεται ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δεν θα τα 

αναγνωρίσουν στον ίδιο βαθμό σε σχέση με τα τυπικά παιδιά και των δύο ομάδων 

ελέγχου. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα που 

υπογραμμίζουν ότι η αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων είναι πιο εύκολη 

διαδικασία για τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση σε σχέση με την αναγνώριση 

κοινωνικών συναισθημάτων (McAlpine et al., 1991). 

3. Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

βασικά και κοινωνικά συναισθήματα όταν το συναισθηματικό σενάριο συνοδεύεται 

από μια αντίστοιχη εικόνα; Αναμένεται τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση να 
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υποβοηθιούνται στην αναγνώριση βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων, όταν το 

σενάριο συνοδεύεται από μια εικόνα που οπτικοποιεί την ιστορία που ακούει το παιδί 

από τον ερευνητή. Αρκετές έρευνες μάλιστα συνδυάζουν την χρήση εικόνας με το 

συναισθηματικό σενάριο, για να παρέχουν στα παιδιά περισσότερους από έναν 

τρόπους για να αναγνωρίσουν κάποιο συναίσθημα (Joseph & Ittyerah, 2014).  

4. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη συνολική εκφραστικότητα των σχεδίων 

βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων των παιδιών με νοητική καθυστέρηση σε 

σύγκριση με τη συνολική εκφραστικότητα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης της ίδιας 

χρονολογικής ή της ίδιας νοητικής ηλικίας σε αντίστοιχα σχεδιαστικά έργα; 

Αναμένεται ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση ενσωματώνουν στα σχέδια 

βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων λιγότερους δείκτες σε σχέση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής ηλικίας, και άρα θα έχουν πιο 

περιορισμένη εκφραστικότητα. Τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά αποτυπώνουν 

περισσότερες λεπτομέρειες στα σχέδιά τους κυρίως αναφορικά με τα στοιχεία του 

προσώπου, αλλά και του πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώνεται κάποιο συναίσθημα 

(Cox & Maynard, 1998). 
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2. Μεθοδολογία 

2.1. Δείγμα 
 

Το δείγμα περιλάμβανε μια ομάδα έρευνας και δυο ομάδες ελέγχου. Την 

ομάδα έρευνας αποτέλεσαν 12 παιδιά (7 αγόρια και 5 κορίτσια), διαγνωσμένα με 

νοητική καθυστέρηση. Το δείγμα ήταν ανομοιογενές. Από το σύνολο του δείγματος  

τρία παιδιά παρουσίαζαν σύνδρομο Down και ένα παιδί εμφάνιζε το σύνδρομο 

Prader-Willi. Τα υπόλοιπα άτομα του δείγματος παρουσίαζαν νοητική καθυστέρηση 

χωρίς κάποιο διαγνωσμένο σύνδρομο. Τα περισσότερα μέλη του δείγματος εμφάνιζαν 

ήπια και μέτρια μορφή νοητικής καθυστέρησης, ενώ μόνο ένας συμμετέχοντας 

εμφάνιζε σοβαρή νοητική καθυστέρηση, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν οι 

εκπαιδευτικοί των παιδιών. Οι ηλικίες των παιδιών της πρώτης ομάδας κυμαίνονταν 

από 8 έως 18 ετών. Η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη, καθώς αυτές οι περιπτώσεις 

θεωρήθηκαν κατάλληλες για τη συγκεκριμένη έρευνα (Νόβα-Καλτσούνη, 2006). 

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η ηλικία, το φύλο, η διάγνωση και η επίδοση στο 

PPVT, για το καθένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ξεχωριστά. 

Την πρώτη ομάδα ελέγχου, αποτελούν παιδιά εξισωμένα χρονολογικά με την 

ερευνητική ομάδα ένα προς ένα και τη δεύτερη ομάδα ελέγχου, αποτελούν παιδιά 

εξισωμένα νοητικά με την ερευνητική ομάδα, ως προς την κατανόηση του λεξιλογίου 

με βάση το τεστ λεξιλογίου «Peabody Picture Vocabulary Test-R-Special Edition» 

των Dunn και Dunn (1981), στην ελληνική του έκδοση. Η αντιστοίχιση των παιδιών 

έγινε σύμφωνα με τη βαθμολογία του στο PPVT με απόκλιση (+/- 2 μονάδες).  

Βασική προϋπόθεση στην επιλογή του δείγματος ήταν η απουσία σοβαρών 

αισθητηριακών, κινητικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, διότι τα παιδιά κλήθηκαν 

εκτελέσουν έργα, που απαιτούν την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. Για την 

ανεύρεση του δείγματος, υπήρξε αρχικά επικοινωνία με το 2ο ειδικό σχολείο Βόλου 

και με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Βόλου, όπου η διευθύντρια ενημέρωσε τους γονείς για τους σκοπούς της 

έρευνας. Στη συνέχεια υπήρξε επικοινωνία με την ψυχολόγο του Ιδρύματος Κλειστής 

Περίθαλψης Αυξημένης Φροντίδος Βαριά Νοητικά Υστερούντων Ατόμων «Άσπρες 

Πεταλούδες», όπου ενημερώθηκαν οι γονείς και δέχτηκαν να συμμετάσχουν τα 

παιδιά τους στην έρευνα. Τέλος, συμμετείχαν τέσσερα παιδιά από το Βόλο, τα οποία 

εντοπίστηκαν και συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, μέσω εκπαιδευτικών που εργάζονται 
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σε ειδικά σχολεία και στην παράλληλη στήριξη σε δημοτικά σχολεία του Βόλου. 

Μόλις εντοπίστηκε το δείγμα των 12 παιδιών με νοητική καθυστέρηση και 

διασφαλίστηκε ότι τα παιδιά πληρούν τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί, επιλέχθηκε 

και το αντίστοιχο δείγμα παιδιών τυπικής ανάπτυξης για τις δύο ομάδες ελέγχου. Τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης εντοπίστηκαν μέσω εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή του Βόλου.  

Για τους σκοπούς, αλλά και τη διαδικασία της έρευνας δόθηκε τους γονείς ένα 

ενημερωτικό έντυπο και ένα έντυπο συγκατάθεσης, προκειμένου να δηλώσουν τη 

συμμετοχή του παιδιού τους την έρευνα. (βλ. Παράρτημα). 

 

2.2.Έργα και διαδικασία 
 

Όλες οι συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες ήταν ατομικές. 

Ορισμένες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σπιτιού, κυρίως για την αποφυγή 

διασπαστικών ερεθισμάτων, ενώ άλλες πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου, 

εκτός του ωραρίου των μαθημάτων. Με κάθε συμμετέχοντα ή συμμετέχουσα 

πραγματοποιούνταν μια συνάντηση μιας ώρας κατά μέσο όρο. Αρχικά, τα παιδιά 

ενημερώνονταν από την ερευνήτρια για το λόγο της συνάντησής τους και τη 

διαδικασία που θα λάμβανε χώρα και επέλεγαν εκ νέου αν επιθυμούσαν να 

συμμετέχουν στη διαδικασία. Προηγουμένως, είχε χορηγηθεί στην ερευνήτρια έντυπη 

συγκατάθεση από το γονέα για τη συμμετοχή του παιδιού του στη διαδικασία. Ο 

γονέας ή ο εκπαιδευτικός, αν επιθυμούσε, μπορούσε να είναι παρών στην διαδικασία, 

αν έκρινε ότι τα παιδί θα ένιωθε άβολα με την απουσία του.  

Η επιλογή των εργαλείων πραγματοποιήθηκε με βάση τους σκοπούς και τους 

στόχους της έρευνας, εστιάζοντας στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών από 

τα άτομα, που αποτέλεσαν το δείγμα. Αρχικά, δόθηκε στα παιδιά ένα αυτοκόλλητο 

καρτελάκι σε σχήμα σύννεφου και ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν μέσα στο 

όνομα τους. Την ίδια διαδικασία ακολούθησε και η ερευνήτρια, με στόχο να 

διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν αντιμετώπιζαν κάποια δυσκολία λεπτής 

κινητικότητας, δεδομένου ότι στη συνέχεια τους ζητήθηκε να εκτελέσουν 

σχεδιαστικά έργα. Οι συμμετέχοντες, στη συνέχεια, αξιολογήθηκαν ως προς τη 

γλωσσική και τη γνωστική τους ανάπτυξη με βάση το Peabody Picture Vocabulary 

Test (PPTV) και στη συνέχεια επιδόθηκαν σε μια σειρά έργων με στόχο τη 
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διερεύνηση της αναγνώρισης, της κατανόησης και της σχεδιαστικής απόδοσης 

βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων. Τα συναισθήματα που επιλέχθηκαν ήταν η 

χαρά και η λύπη (βασικά), η υπερηφάνεια και η ντροπή (κοινωνικά). Τα έργα 

ακολούθησαν συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία λόγω του βαθμού δυσκολίας τους 

αλλά και της φύσης τους, γεγονός που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Οι απαντήσεις 

καταγράφονταν σε φόρμα απαντήσεων, που διαμορφώθηκε για να εξυπηρετηθεί η 

διαδικασία της κωδικοποίησης των δεδομένων. Στο τέλος, στα παιδιά δόθηκε ένα 

βραβείο-κονκάρδα για να επαινεθεί η συμμετοχή τους στην έρευνα.  

Πριν την διεξαγωγή της έρευνας, η ερευνήτρια πραγματοποίησε μια πιλοτική 

εφαρμογή της στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Βόλου. Στην πιλοτική εφαρμογή συμμετείχαν δύο παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση χωρίς προσδιορισμένο σύνδρομο. Τα δύο παιδιά ήταν διαφορετικού 

φύλου και διαφορετικής νοητικής κατάστασης, έτσι ώστε να ανιχνευθούν οι τυχόν 

δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν τα παιδιά, κατά τη διαδικασία. Η πιλοτική εφαρμογή 

πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια στο χώρο του σχολείου και τελικά κρίθηκε 

πολύ σημαντική, διότι ανέδειξε ότι τα έργα που είχαν επιλεγεί για τα παιδιά ήταν 

πολλά, με αποτέλεσμα να τους προκαλούν κούραση και απώλεια του ενδιαφέροντος.  

Να σημειωθεί ότι το έργο που τελικά αφαιρέθηκε ήταν ένα έργο όπου 

ζητούνταν από τα παιδιά να σχεδιάσουν σε ένα κενό περίγραμμα προσώπου μόνο τις 

εκφράσεις του προσώπου που συνοδεύουν κάποιο συναίσθημα. Το έργο αφαιρέθηκε 

για να μειωθεί η διάρκεια της διαδικασίας. Επιλέχθηκε να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο 

έργο διότι τα παιδιά θα καλούνταν να σχεδιάσουν τις εκφράσεις του προσώπου μαζί 

με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται ένα συναίσθημα, σε επόμενο έργο που 

τους ζητούνταν. Η ερευνήτρια, επομένως θεώρησε ότι το να ζητηθούν και τα δύο 

έργα αποτελεί πλεονασμό. Έτσι, διατηρήθηκε το σχεδιαστικό έργο που συνδυάζει τις 

εκφράσεις του προσώπου και το πλαίσιο, και αυτό ζητήθηκε τελικά από τα παιδιά 

στην ερευνητική διαδικασία.  
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2.2.1.Κατανόηση-αναγνώριση συναισθημάτων 

 

 Προκειμένου να διερευνηθεί η κατανόηση και η αναγνώριση συναισθημάτων, 

τα παιδιά επιδόθηκαν σε δύο έργα. Το πρώτο είχε ως στόχο τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό και την εμπειρία του συναισθήματος, χωρίς την παρουσία οπτικών 

ερεθισμάτων. Το δεύτερο έργο είχε ως στόχο την αναγνώριση και την κατανόηση του 

συναισθήματος μέσα από τη χρήση συναισθηματικών σεναρίων. 

 

2.2.1.1. Ορισμός και εμπειρία συναισθήματος 

 

 Αρχικά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να ορίσουν λεκτικά το 

συναίσθημα, με την εξής ερώτηση: «Τι σημαίνει χαρά;» / «Τι σημαίνει λύπη;» / «Τι 

σημαίνει υπερηφάνεια;»/ «Τι σημαίνει ντροπή;». Οι απαντήσεις σημειώνονταν, αλλά 

ανεξάρτητα από την ποιότητα του ορισμού είχε προαποφασιστεί μια σειρά 

ικανοποιητικών απαντήσεων, στην περίπτωση που το παιδί μπορούσε να εκφράσει το 

συναίσθημα ελλιπώς. Οι ορισμοί ήταν οι εξής: α)Για τη χαρά: «Κάποιος αισθάνεται 

χαρά όταν νιώθει καλά και ικανοποιημένος ή γελάει», β)Για τη λύπη: «Κάποιος 

νιώθει λυπημένος όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο», γ)Για την υπερηφάνεια: 

«Κάποιος αισθάνεται υπερήφανος όταν νιώθει ικανοποίηση με τον εαυτό του επειδή 

κατάφερε να κάνει κάτι καλό ή σημαντικό» και δ)Για την ντροπή: «Κάποιος νιώθει 

ντροπή όταν αισθάνεται άσχημα για κάτι που έκανε και φοβάται ότι οι άλλοι θα τον 

κοροϊδέψουν ή θα τον απορρίψουν». Οι παραπάνω ορισμοί αποφασίστηκαν με βάση 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και κατόπιν συνεννόησης των υπευθύνων της 

διπλωματικής εργασίας.  

 Μετά τον ορισμό, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν μια 

προσωπική τους εμπειρία για το κάθε συναίσθημα που εξετάστηκε. Οι ερωτήσεις της 

ερευνήτριας ήταν οι εξής: «Μπορείς να μου πεις μια στιγμή που ένιωσες χαρά (λύπη, 

υπερηφάνεια, ντροπή);» Όταν το παιδί δεν ήταν σε θέση να δώσει ένα παράδειγμα, η 

ερευνήτρια το βοηθούσε λέγοντάς του μια στιγμή που ένιωσε εκείνη το συγκεκριμένο 

συναίσθημα και συνεχιζόταν η διαδικασία. Αντίστοιχα, για τις εμπειρίες είχαν 

προαποφασιστεί ορισμένα παραδείγματα βιωματικών εμπειριών που αντιστοιχούν 

στο κάθε συναίσθημα σε περίπτωση δυσκολίας του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εμπειρίες ήταν οι εξής: α) Για τη χαρά: «Ένιωσα χαρούμενη όταν πήρα ένα ωραίο 

δώρο στα γενέθλιά μου», β) Για τη λύπη: «Ένιωσα λυπημένη όταν ένα αυτοκίνητο 
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χτύπησε το σκυλάκι μου», γ) Για την υπερηφάνεια: «Ένιωσα περήφανη όταν έκανα 

αγώνες με τα ποδήλατα με τις φίλες μου και βγήκα πρώτη» και δ) Για τη ντροπή: 

«Ένιωσα ντροπή όταν έπεσα κάτω στο πεζοδρόμιο και οι άλλοι γελούσαν» Τα 

παραδείγματα των εμπειριών αποφασίστηκαν κατόπιν συνεννόησης των υπευθύνων 

της διπλωματικής εργασίας. 

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια επέστρεφε ξανά στο συναίσθημα που είχε 

δυσκολέψει το παιδί και το παρακινούσε με ερωτήσεις όπως: «Τι σε έκανε να νιώσεις 

χαρούμενος;» ή «Πότε νιώθουμε ντροπή;». Οι συμπληρωματικές ερωτήσεις γίνονται 

για να βοηθήσουν το παιδί να θυμηθεί μια περίσταση, στην περίπτωση που 

δυσκολεύεται ή λέει ότι δεν έχει βιώσει ποτέ το συγκεκριμένο συναίσθημα.  

 

2.2.1.2. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθήματος μέσω σεναρίου 

 

 Το έργο αυτό είχε ως στόχο τη διερεύνηση της ικανότητας αναγνώρισης ενός 

συναισθήματος με τη χρήση συναισθηματικών σεναρίων από καθημερινές 

πραγματικές καταστάσεις στη ζωή ενός παιδιού. Τα υπό εξέταση συναισθήματα 

παρουσιάστηκαν με δεκαέξι σενάρια στα παιδιά (τέσσερα για το καθένα). Τα οκτώ 

από τα σενάρια (δύο για κάθε συναίσθημα) παρουσιάστηκαν με μια ασπρόμαυρη 

εικόνα τύπου κόμικς που συνόδευε την ιστορία που άκουγε το παιδί, ενώ τα υπόλοιπα 

οκτώ περιορίζονταν στην λεκτική έκφραση του σεναρίου. Οι εικόνες αυτές 

σχεδιάστηκαν από την ερευνήτρια. Πρόκειται για ασπρόμαυρες εικόνες, που 

αντιστοιχούν στην ιστορία του σεναρίου και την απεικονίζουν με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Σε όλες απεικονίζονται φιγούρες παιδιών, για να μπορούν τα παιδιά να 

ταυτιστούν με παιδικές φυσιογνωμίες και να κατανοήσουν ότι πρόκειται για 

περιστάσεις της καθημερινότητας. Επίσης, από τις φιγούρες έλειπαν τα στοιχεία του 

προσώπου, έτσι ώστε τα παιδιά να δώσουν έμφαση στην περίσταση και να μην 

αρκεστούν στις εκφράσεις του προσώπου για να επιλέξουν κάποιο συναίσθημα. 

Τέλος, επιλέχθηκε η απουσία του χρώματος για να μην λειτουργήσει διασπαστικά σε 

κάποιες περιπτώσεις παιδιών.  

Τα παιδιά ενημερώνονταν ότι θα ακούσουν μια μικρή ιστορία και μετά θα 

τους τεθεί μια ερώτηση. Η ερευνήτρια ξεκινούσε τη διαδικασία λέγοντας στο παιδί: 

«Θα ακούσεις μερικά γεγονότα που συνέβησαν στη Μάγια/ στον Αντώνη. Θέλω να 

μου πεις πως ένιωσε η Μάγια/ ο Αντώνης όταν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα». Στα 
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σενάρια που δεν συνοδεύτηκαν από ασπρόμαυρη εικόνα, επιλέχθηκε το όνομα που 

ταίριαζε στο φύλο του παιδιού ξεχωριστά. Τα όνομα του ήρωα των σεναρίων 

επιλέγονταν ανάλογα με το φύλο του συμμετέχοντα, μόνο στα σενάρια που δεν 

συνοδεύονταν από κάποια εικόνα. 

Για παράδειγμα ένα συναισθηματικό σενάριο, που δεν συνοδεύονταν από 

εικόνα και που προκαλούσε το συναίσθημα της ντροπή είναι το εξής: «Ο Αντώνης 

λέει το ποίημά του στη γιορτή του σχολείου. Δεν θυμάται τα λόγια. Τελικά 

κατεβαίνει από τη σκηνή. Κανείς δεν τον χειροκροτεί». Μετά το άκουσμα του 

σεναρίου τέθηκε η ερώτηση «Τι νομίζεις ότι ένιωσε ο Αντώνης;». Στη συνέχεια τα 

παιδιά έδιναν την απάντηση που θεωρούσαν κατάλληλη. 

Αντίστοιχα, ένα συναισθηματικό σενάριο, που συνοδεύονταν από εικόνα και 

προκαλούσε το συναίσθημα της χαράς είναι το εξής: «Η Μάγια έχει τα γενέθλιά της. 

Κάνει πάρτι! Έχει πολλά μπαλόνια και μια μεγάλη τούρτα. Είναι εκεί όλοι οι φίλοι 

της». Παράλληλα με το άκουσμα του σεναρίου παρουσιάζονταν στα παιδιά και η 

αντίστοιχη εικόνα που περιγράφει ακριβώς την ιστορία που ακούνε. Αφού δόθηκαν 

στα παιδιά ορισμένα λεπτά για να επεξεργαστούν και το οπτικό ερέθισμα, που τους 

έχει δοθεί, η ερευνήτρια έθετε την ερώτηση «Τι νομίζεις ότι ένιωσε η Μάγια;». Στη 

συνέχεια τα παιδιά έδιναν την απάντηση που θεωρούσαν κατάλληλη.  

Τα σενάρια παρουσιάζονταν στα παιδιά με τυχαία σειρά. Για την σύνταξη 

τους αντλήθηκαν πληροφορίες από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Joseph & 

Ittyerah, 2014. Weisman & Brosgole, 1994) και στη συνέχεια διατυπώθηκαν κατόπιν 

συνεννόησης των υπευθύνων. Επιλέχθηκαν μικρές και περιεκτικές ιστορίες, οι οποίες 

θεωρήθηκε ότι δεν θα κουράσουν τα παιδιά. Τέλος, εξετάστηκαν κατά την πιλοτική 

έρευνα, για να διευκρινιστεί ο βαθμός κατανόησής τους από τα παιδιά λεξιλογικά και 

ο βαθμός συσχέτισής τους με τα υπό μελέτη συναισθήματα. Στο Παράρτημα 

παρουσιάζονται τα συναισθηματικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση 

εικόνας, καθώς και τα οκτώ σενάρια που συνοδεύονταν από τις ασπρόμαυρες εικόνες. 

Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στα συναισθηματικά σενάρια παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα, όπως δόθηκαν στα παιδιά (Εικόνα 4 και Εικόνα 5).  
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2.2.2. Σχεδιαστικά έργα για έκφραση συναισθημάτων 

  

Το τελευταίο έργο, που ζητήθηκε από τα παιδιά, αφορούσε τη διερεύνηση της 

σχεδιαστικής απόδοσης των υπό εξέταση  βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων 

(Bonoti & Misailidi, 2015). Το σχεδιαστικό έργο είχε ως στόχο να μπορέσουν τα 

παιδιά να αποτυπώσουν ένα συναίσθημα σε μια περίσταση που αυτό εκδηλώνεται. 

Από το κάθε παιδί ζητήθηκε να φτιάξει πέντε σχέδια. Για τα τέσσερα συναισθήματα 

οι οδηγίες ήταν οι εξής: «Θέλω να μου ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που νιώθει χαρά 

(λύπη, υπερηφάνεια, ντροπή). Προσπάθησε να τον κάνεις όσο πιο χαρούμενο 

(λυπημένο, υπερήφανο, ντροπιασμένο) γίνεται! Θέλω να μου δείξεις το λόγο που 

είναι χαρούμενος (λυπημένος, υπερήφανος, ντροπιασμένος). Τι τον κάνει να νιώθει 

έτσι;». Οι οδηγίες διατυπώθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο, και σε πολλές περιπτώσεις 

παιδιών περισσότερες από μια φορές, για να τονιστεί η σημασία που έχει να 

σχεδιαστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται το ζητούμενο συναίσθημα. Η 

σειρά παρουσίασης των συναισθημάτων ήταν τυχαία σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Δεν υπήρχε όριο χρόνου σε κανένα από τα σχέδια. 

 Μόλις το παιδί συμπλήρωνε τα τέσσερα σχέδια με τα συναισθήματα, η 

ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να σχεδιάσει και έναν άνθρωπο ουδέτερο. Η οδηγία 

για το σχέδιο αναφοράς ήταν η εξής: « Τώρα ζωγράφισέ μου και έναν άνθρωπο που 

δεν νιώθει τίποτα. Δεν έχει κανένα συναίσθημα. Δεν αισθάνεται τίποτα». Το σχέδιο 

αναφοράς χρησιμοποιήθηκε για να ανιχνευθούν οι αλλαγές που έκανε το παιδί σε 

κάθε σχέδιο για να αποτυπώσει τα διαφορετικά συναισθήματα.  

 

2.3. Κωδικοποίηση δεδομένων 

2.3.1.Ορισμός και εμπειρία συναισθήματος 

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Williams και Happe (2010), οι απαντήσεις που 

δόθηκαν από τους συμμετέχοντες για να ορίσουν το εκάστοτε συναίσθημα 

κατηγοριοποιήθηκαν σε σωστούς και λανθασμένους ορισμούς. Κάθε σωστός ορισμός 

βαθμολογήθηκε με 1 και κάθε λάθος ορισμός βαθμολογήθηκε με 0.  

Όσον αφορά τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις εμπειρίες τους 

από το εκάστοτε συναίσθημα, και αυτές βαθμολογήθηκαν παρομοίως με το βαθμό 1 

και το βαθμό 0. Ορισμένες απαντήσεις αντικατόπτριζαν ακριβώς το συναίσθημα της 

ερώτησης (και βαθμολογήθηκαν με 1), ενώ εκείνες που δεν αντιστοιχούσαν ακριβώς 
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στο συναίσθημα αλλά σε ένα παρόμοιο ή παρουσίαζαν την εμπειρία ενός εντελώς 

αντίθετου συναισθήματος, βαθμολογήθηκαν με 0 (Williams & Happe, 2010). 

Παραδείγματα από τις απαντήσεις των παιδιών και αντιπροσωπευτικά 

δείγματα των σωστών απαντήσεων τόσο για τους ορισμούς όσο και για τις εμπειρίες 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα (Πίνακας 2). 

Στη συνέχεια για το κάθε παιδί, υπολογίστηκε το σύνολο των σωστών του 

απαντήσεων, τόσο στο σύνολο των ορισμών και των εμπειριών του, όσο και στα 

βασικά και στα κοινωνικά συναισθήματα.Tο εύρος των απαντήσεων των παιδιών 

κυμαίνονταν από 0 έως 4. Ειδικότερα, το εύρος για τις απαντήσεις τους σχετικά με τα 

βασικά συναισθήματα κυμάνθηκε από 0 έως 2. Ομοίως και για τα κοινωνικά 

συναισθήματα (εύρος 0 έως 2). 

2.3.2. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων με τη χρήση σεναρίων 

 

Οι απαντήσεις των παιδιών κρίθηκαν ως σωστές (βαθμός 1) ή λανθασμένες 

(βαθμός 0). Κάθε απάντηση που δεν συμπεριελάμβανε το ορθό συναίσθημα,  αλλά 

συναίσθημα παρόμοιο με το επιθυμητό, κρίθηκε λανθασμένη και βαθμολογήθηκε με 

0. Για παράδειγμα, η απάντηση «χαρά» όταν η σωστή απάντηση ήταν το συναίσθημα 

«υπερηφάνεια» μετρήθηκε με 0 βαθμούς. 

 Στη συνέχεια για το κάθε παιδί, υπολογίστηκε το σύνολο των σωστών του 

απαντήσεων, τόσο στο σύνολο των σεναρίων, όσο και στα βασικά και στα κοινωνικά 

συναισθήματα ξεχωριστά. Το εύρος των απαντήσεων των παιδιών κυμαίνεται από 0 

έως 8 για το σύνολο των συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, για τα βασικά 

συναισθήματα το εύρος κυμάνθηκε από 0 έως 4, ομοίως και για τα κοινωνικά 

συναισθήματα. 

 

2.3.3. Σχεδιαστικά Έργα 

 

Τα εξεταζόμενα έργα των παιδιών κωδικοποιήθηκαν ως προς δύο 

παραμέτρους (Bonoti & Misailidi, 2015): (α) την ποιότητα της έκφρασης και (β) την 

ποσότητα της έκφρασης, δηλαδή την ποσότητα των δεικτών που χρησιμοποίησε το 

παιδί για να απεικονίσει το κάθε συναίσθημα.  

(α) Ποιότητα της έκφρασης στο σχέδιο: Το σύνολο της εκφραστικότητας των σχεδίων 

των παιδιών μετρήθηκε με μια 5-θμη κλίμακα (1=καθόλου, 2=πολύ λίγο, 3=λίγο, 
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4=πολύ, 5=πάρα πολύ). Δυο κριτές αξιολόγησαν το βαθμό στον οποίο το σχέδιο 

πέτυχε να εκφράσει το κάθε συναίσθημα, που εξεταζόταν. O πρώτος κριτής ήταν η 

ίδια η ερευνήτρια και ο δεύτερος ήταν μια ψυχολόγος εξειδικευμένη σε ερευνητικές 

διαδικασίες, η οποία ενημερώθηκε σχετικά με τους ερευνητικούς σκοπούς, 

προκειμένου να μπορεί να αξιολογήσει τα σχέδια των παιδιών. Για κάθε 

συμμετέχοντα υπολογίστηκε το σύνολο των τιμών που έλαβαν τα σχέδιά του για την 

ποιότητα της έκφρασης, και ξεχωριστά η βαθμολογία που πήρε για τα βασικά και για 

τα κοινωνικά συναισθήματα. Προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη βαθμολογία στο 

κάθε σχέδιο, οι κριτές έλαβαν υπόψιν τους και την ύπαρξη των ποσοτικών δεικτών, 

που αναφέρονται στη συνέχεια (έκφραση προσώπου, στάση σώματος., πλαίσιο) Στη 

συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών που δόθηκαν από τους δύο κριτές, 

για το κάθε υπό εξέταση συναίσθημα ξεχωριστά.  

(β) Ποσότητα της έκφρασης στο σχέδιο: Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για να 

υπολογιστεί η ποσότητα της έκφρασης χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες:  

1. Εκφράσεις προσώπου, 2. Στάση του σώματος και 3. Πλαίσιο/Περίσταση. Το 

ουδέτερο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς. Με βάση αυτό 

αξιολογήθηκαν όλα τα εκφραστικά σχέδια και ως προς τις τρεις κατηγορίες δεικτών. 

Όλα τα σχέδια βαθμολογήθηκαν με 1 για την παρουσία του κάθε γραφικού δείκτη 

ξεχωριστά και με 0 για την απουσία του κάθε δείκτη. Για το κάθε παιδί υπολογίστηκε 

το σύνολο των δεικτών που χρησιμοποίησε στα σχέδια των βασικών και των 

κοινωνικών συναισθημάτων του. Το εύρος των απαντήσεων των παιδιών κυμάνθηκε 

από 0 έως 6 στο σύνολο των υπό εξέταση συναισθημάτων. Ειδικότερα, για τα βασικά 

συναισθήματα το εύρος κυμαίνεται από 0 έως 3, ομοίως και για τα κοινωνικά. 

 Οι δείκτες με βάση τους οποίους αξιολογήθηκαν το συναίσθημα της χαράς και 

της λύπης στα σχέδια, χρησιμοποιήθηκαν και στην έρευνα των Brechet et al. (2009). 

Για τους γραφικούς δείκτες που αφορούν τα κοινωνικά συναισθήματα, μελετήθηκαν 

και αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα προηγούμενων σχετικών ερευνών (Bonoti & 

Misailidi, 2015. Kotroni, Bonoti & Mavropoulou, 2018). Οι γραφικοί δείκτες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος.  

 Αντιπροσωπευτικά δείγματα των σχεδίων των παιδιών για το κάθε 

συναίσθημα (βασικό ή κοινωνικό) παρουσιάζονται στο Παράρτημα (Εικόνα 1, 

Εικόνα 2, Εικόνα 3). 
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3. Αποτελέσματα 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS, το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην 

κοινωνική έρευνα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χωριστές ενότητες για το 

καθένα από τα έργα στα οποία επιδόθηκαν οι τρεις ομάδες παιδιών (παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση, παιδιά τυπικής ανάπτυξης με την ίδια χρονολογική ηλικία, 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης με την ίδια νοητική ηλικία).Οι αναλύσεις των 

αποτελεσμάτων είναι μη παραμετρικές, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις των παραμετρικών κριτηρίων, όπως η κανονική κατανομή του 

δείγματος (Νόβα-Καλτσούνη, 2006). Άλλωστε, η αυστηρότητα των προϋποθέσεων 

και η δυσκολία της ταυτόχρονης ικανοποίησης τους, έχει οδηγήσει στην χρήση μη 

παραμετρικών κριτηρίων στην κοινωνική και την εκπαιδευτική έρευνα (Μακράκης, 

2005). Για το λόγο αυτό στις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική 

δοκιμασία Kruskal-Wallis, η οποία εφαρμόζεται για περισσότερα από δύο 

ανεξάρτητα δείγματα, όπως και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας. Πριν την 

εφαρμογή του test Kruskal-Wallis, οι τιμές από τις απαντήσεις των παιδιών 

ταξινομήθηκαν σε μεταβλητές και υπολογίστηκαν τα αθροίσματα για την κάθε 

μεταβλητή ξεχωριστά. 

3.1. Διαφορές στον ορισμό και στην εμπειρία των συναισθημάτων 
 

Το Kruskal-Wallis χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στις δύο ομάδες ελέγχου παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης ως προς την επίδοσή τους στον ορισμό των συναισθημάτων και 

την αναφορά των εμπειριών, που σχετίζονται με αυτά. Αρχικά, δημιουργήθηκαν 

σύνθετες μεταβλητές με τη συνολική επίδοση της κάθε ομάδας στην ικανότητα 

ορισμού και στην αναφορά εμπειριών που σχετίζονται με το κάθε συναίσθημα 

ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις απαντήσεις των τριών ομάδων των παιδιών που συμμετείχαν στην 

έρευνα στην ικανότητα ορισμού των συναισθημάτων συνολικά (p= .001). Πιο 

συγκεκριμένα, ως προς τον ορισμό της χαράς (p= .038), της υπερηφάνειας (p= .013) 

και της ντροπής (p= .001), παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στις 
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απαντήσεις των παιδιών, ενώ μη στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά στις 

απαντήσεις για τον ορισμό της λύπης (p=.174). Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται το 

ποσοστό των παιδιών και των τριών ομάδων που έδωσαν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις στους ορισμούς των βασικών και των κοινωνικών συναισθημάτων.  

Όσον αφορά την ικανότητα περιγραφής μιας συναισθηματικής εμπειρίας, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

απαντήσεις των παιδιών ως προς την περιγραφή της εμπειρίας τους, που συνδέεται με 

τα βασικά και τα κοινωνικά συναισθήματα αντίστοιχα (p = .054) όσον αφορά το 

σύνολο των απαντήσεων των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην περιγραφή της; εμπειρίας του συναισθήματος 

της χαράς (p= 1.000), της λύπης (p= .368), της υπερηφάνειας(p= .106) αλλά και της 

ντροπής (p= .174). Στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος παρουσιάζονται τα ποσοστά 

των παιδιών που έδωσαν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις στην περιγραφή της 

εμπειρίας των βασικών και των κοινωνικών συναισθημάτων.  

 

3.2. Διαφορές στην αναγνώριση και την κατανόηση των 

συναισθημάτων μέσω συναισθηματικών σεναρίων 
 

 Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να ελεγχθεί εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά της ίδιας 

νοητικής ή της ίδιας χρονολογικής ηλικίας ως προς την επίδοσή τους στην 

αναγνώριση  και την κατανόηση των βασικών και των κοινωνικών συναισθημάτων 

με τη χρήση συναισθηματικών σεναρίων.  

Αρχικά, δημιουργήθηκαν σύνθετες μεταβλητές με τη συνολική επίδοση των 

παιδιών με νοητική καθυστέρηση και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των δύο 

ομάδων ελέγχου στην κατανόηση των βασικών και των κοινωνικών συναισθημάτων 

μέσα από τα σενάρια που τους παρουσιάστηκαν. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων προέκυψε ότι τα παιδιών των τριών ομάδων δεν διαφέρουν 

σημαντικά στην αναγνώριση και κατανόηση των βασικών συναισθημάτων (p= .516), 

ενώ αντίθετα στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται κατά την αναγνώριση 

και την κατανόηση των κοινωνικών συναισθημάτων (p= .000).  

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για το κάθε συναίσθημα ξεχωριστά 

έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση της 
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κατανόησης και της αναγνώρισης των βασικών συναισθημάτων της χαράς (p= .218) 

και της λύπης (p= .578). Αντίθετα, οι τρεις ομάδες παιδιών φαίνεται να διαφέρουν 

σημαντικά ως προς την επίδοσή τους στην κατανόηση και αναγνώριση των 

κοινωνικών συναισθημάτων της υπερηφάνειας (p= .001) και της ντροπής (p= .000).  

 

3.3. Διαφορές στην αναγνώριση και κατανόηση των βασικών και 

κοινωνικών συναισθημάτων με τη χρήση εικόνων 
 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να ελεγχθεί εάν εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα 

στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και των δύο 

ομάδων ελέγχου ως προς την επίδοσή τους στην κατανόηση και την αναγνώριση των 

βασικών και των κοινωνικών συναισθημάτων όταν τα συναισθηματικά σενάρια 

συνοδεύονται από εικόνες.  

 Αρχικά, δημιουργήθηκαν σύνθετες μεταβλητές προσθέτοντας χωριστά τις 

επιδόσεις των παιδιών και των τριών ομάδων στα σενάρια που περιγράφονται 

λεκτικά από τα σενάρια που συνοδεύονται από μια εικόνα. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων προέκυψε ότι παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις τρεις ομάδες των παιδιών και όταν μια εικόνα συνοδεύει το σενάριο (p= 

.000) και όταν το σενάριο δεν συνοδεύεται από εικόνα (p= .000). 

 

3.4. Διαφορές στο σύνολο των δεικτών που απεικονίζουν το κάθε 

συναίσθημα μέσα στα σχέδια των παιδιών 
 

 Το Kruskal-Wallis Test πραγματοποιήθηκε για να ελεγχθεί αν υπάρχουν 

διαφορές ως προς το πλήθος των δεικτών που χρησιμοποιούν τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στα σχέδια τους όταν θέλουν να 

απεικονίσουν βασικά και κοινωνικά συναισθήματα.  

 Ως δείκτες ορίστηκαν η έκφραση του προσώπου, η στάση του σώματος και το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα ένα συναίσθημα. Οι επιδόσεις των παιδιών  

στους παραπάνω δείκτες προστέθηκαν και προέκυψαν συνολικά σκορ για την 

απεικόνιση των βασικών και των κοινωνικών συναισθημάτων αντίστοιχα. Βρέθηκε 

οτι οι τρεις ομάδες παιδιών δεν διαφέρουν σημαντικά η μια από την άλλη ως προς τη 

χρήση εκφραστικών δεικτών κατά την απεικόνιση των βασικών (p= .248) αλλά και 
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των κοινωνικών συναισθημάτων (p = .158). Πιο συγκεκριμένα, κατά την απεικόνιση 

της χαράς (p= .239), της λύπης (p= .194), της υπερηφάνειας (p= .455) και της 

ντροπής (p= .159), τα παιδιά και των τριών ομάδων, που συμμετείχαν στην 

ερευνητική διαδικασία, χρησιμοποίησαν τους εκφραστικούς δείκτες, που είχαν 

οριστεί από την ερευνήτρια. 

 

3.4.1. Συνολική εκφραστικότητα στα σχέδια των παιδιών 

 

Το One Way ANOVA Test πραγματοποιήθηκε για να ελεγχθεί αν 

εντοπίζονται διαφορές ως προς την συνολική εκφραστικότητα των σχεδίων των 

παιδιών με νοητική καθυστέρηση και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης της ίδιας 

χρονολογικής ή της ίδιας νοητικής ηλικίας, κατά την απόδοση βασικών και 

κοινωνικών συναισθημάτων. Πριν πραγματοποιηθεί το One Way ANOVA Τest, 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος των αξιολογήσεων των δύο κριτών, που κλήθηκαν να 

βαθμολογήσουν την ποιότητα των σχεδίων των παιδιών. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν σύνθετες μεταβλητές για να ελεγχθεί η ποιοτική έκφραση των 

παιδιών ξεχωριστά για τα βασικά και για τα κοινωνικά συναισθήματα. Το εύρος των 

τιμών για τα βασικά συναισθήματα κυμαίνεται από 0 έως 10 και για τα κοινωνικά 0 

έως 10, παρομοίως.  

Πραγματοποιήθηκε μια μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη 

μεταβλητή την ομάδα και εξαρτημένη τη συνολική εκφραστικότητα των σχεδίων των 

παιδιών όπως προέκυψε από τις αξιολογήσεις των παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι τρεις ομάδες παιδιών διέφεραν ως προς τη συνολική εκφραστικότητα των 

σχεδίων των βασικών συναισθημάτων, F(2,33) = 4.98, p = .013. Οι μέσοι όροι των 

βαθμολογιών των τριών ομάδων φαίνονται στον Πίνακα 6. Οι post hoc αναλύσεις 

έδειξαν ότι τα σχέδια της ομάδας ελέγχου ίδιας χρονολογικής ηλικίας διέφεραν σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό από τα σχέδια των παιδιών με νοητική καθυστέρηση 

(p< .05 ) και των παιδιών της ομάδας ελέγχου της ίδιας νοητικής ηλικίας ( p< .05).  

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τρεις ομάδες παιδιών 

διέφεραν ως προς την σχεδιαστική απόδοση του συναισθήματος της χαράς, F(2,33) = 

3,37, p = .047. Οι post  hoc αναλύσεις έδειξαν ότι τα σχέδια και των δύο ομάδων 

ελέγχου της ίδιας νοητικής και της ίδιας χρονολογικής ηλικίας δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά από τα σχέδια των παιδιών της νοητικής 
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καθυστέρησης, κατά την απεικόνιση του συναισθήματος της χαράς (p> .05). 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων και για τις τρεις ομάδες παιδιών 

παρουσίασαν διαφορές ως προς τη σχεδιαστική απόδοση της λύπης, F(2,33) = 3.61, p 

= .038. Οι post hoc αναλύσεις έδειξαν ότι τα σχέδια των δύο ομάδων ελέγχου 

(χρονολογική και νοητική ηλικία) και της ομάδας των παιδιών νοητικής 

καθυστέρησης δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά τη 

σχεδιαστική απόδοση της λύπης ( p> .05). 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκ νέου το Οne Way ANOVA test για την 

σχεδιαστική απόδοση των κοινωνικών συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

οι τρεις ομάδες παιδιών διέφεραν ως προς την συνολική εκφραστικότητα των σχεδίων 

των κοινωνικών συναισθημάτων, F(2,33) = 6.47, p = ,004. Οι post hoc αναλύσεις 

έδειξαν ότι τα σχέδια της ομάδας ελέγχου των παιδιών της ίδιας χρονολογικής 

ηλικίας διαφέρουν σημαντικά, τόσο από τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση (p< .05), 

όσο και από τα παιδιά της ίδιας νοητικής ηλικίας με την ερευνητική ομάδα (p< .05) 

Ειδικότερα, οι post hoc αναλύσεις για την σχεδιαστική απόδοση της 

υπερηφάνειας έδειξαν ότι οι τρεις ομάδες παιδιών διαφέρουν σημαντικά F(2,33) = 

4.58, p = .017. Πιο συγκεκριμένα, τα σχέδια της υπερηφάνειας της ομάδας ελέγχου 

της ίδιας χρονολογικής ηλικίας παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

σχέση με τα σχέδια των παιδιών με νοητική καθυστέρηση (p< .05). 

Τέλος, οι post hoc αναλύσεις για την σχεδιαστική απόδοση της ντροπής 

έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τρεις ομάδες παιδιών F(2,33) = 

5.04 , p= .012. Ειδικότερα, τα σχέδια για το συναίσθημα της ντροπής των παιδιών με 

νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τα σχέδια παιδιών της 

ίδιας χρονολογικής ηλικίας (p< .05). 
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4. Συζήτηση 
 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε προκειμένου να μελετήσει την ικανότητα των 

παιδιών με νοητική καθυστέρηση να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν και στη 

συνέχεια να απεικονίσουν στα σχέδιά τους δύο βασικά (χαρά και λύπη) και δύο 

κοινωνικά συναισθήματα (υπερηφάνεια και ντροπή). Για το σκοπό αυτό, αρχικά 

αξιολογήθηκε ο βαθμός κατανόησης και αναγνώρισης των υπό εξέταση 

συναισθημάτων μέσω μιας σειράς έργων που εξέταζε την ικανότητα των παιδιών, που 

συμμετείχαν τόσο στην ομάδα έρευνας όσο και στις δύο ομάδες ελέγχου, να ορίζουν 

και να περιγράφουν προσωπικές εμπειρίες τους, που συνδέονται με το κάθε 

συναίσθημα ξεχωριστά. Στη συνέχεια τα παιδιά επιδόθηκαν σε μια ακόμα σειρά 

έργων που περιελάμβανε την αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω του πλαισίου, 

όπως αυτό παρουσιάζονταν τα παιδιά με τη μέθοδο των συναισθηματικών σεναρίων. 

Το τελευταίο μέρος της έρευνας περιελάμβανε τα σχεδιαστικά έργα των παιδιών για 

το κάθε συναίσθημα ξεχωριστά. 

 Τα έργα της αναγνώρισης και της κατανόησης των συναισθημάτων, επέτρεψαν 

στην ερευνήτρια να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις των παιδιών 

αναφορικά με τα συναισθήματα, αλλά και με την ικανότητά τους να ενσωματώνουν 

στο λεξιλόγιο τους λέξεις που αναφέρονται στα υπό εξέταση συναισθήματα. Τα 

σχεδιαστικά έργα, από την άλλη, της επέτρεψαν να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με 

το πλήθος αλλά και την ποιότητα των δεικτών που ενσωματώνουν τα παιδιά στα 

σχέδιά τους, όταν τους ζητείται να αποδώσουν τα υπό εξέταση συναισθήματα.  

 

4.1. Ορισμός και εμπειρία συναισθήματος 
 

Τα ευρήματα της έρευνας κατέληξαν ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά τον ορισμό 

των βασικών και των κοινωνικών συναισθημάτων. Διαφορές, παρόλα αυτά δεν 

εντοπίζονται κατά την περιγραφή των εμπειριών των παιδιών που σχετίζονται τόσο 

με τα βασικά όσο και με τα κοινωνικά συναισθήματα. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν, σε ορισμένα σημεία, με τους Hobson et al. (1989), που κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση ορισμένες φορές δυσκολεύονται 

στο να παρουσιάσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες όταν αυτές συνδέονται με ένα 
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συγκεκριμένο συναίσθημα, γεγονός που συμβαίνει και στα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης.. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης τείνουν να ορίζουν 

λανθασμένα ορισμένα συναισθήματα σε μικρότερες ηλικίες, ή σε περίπτωση που 

αδυνατούν να ορίσουν ένα συναίσθημα επιλέγουν να δώσουν ένα θετικό ορισμό αντί 

για έναν αρνητικό (Vendeville et al., 2015. Russell&Bullock, 1986). 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών με νοητική καθυστέρηση και 

των παιδιών των ομάδων ελέγχου- τόσο της ίδιας χρονολογικής όσο και της ίδιας 

νοητικής ηλικίας- στον ορισμό των συναισθημάτων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση έδωσαν περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις από 

τα παιδιά των άλλων δύο ομάδων, τόσο για τα βασικά όσο και για τα κοινωνικά 

συναισθήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση σημειώνεται κατά τον ορισμό του συναισθήματος της λύπης.  

Αντιστοίχως, τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών με νοητική καθυστέρηση σε 

σύγκριση με αυτά των παιδιών των ομάδων ελέγχου κατά την περιγραφή της 

εμπειρίας, έδειξαν ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δεν παρουσίασαν 

δυσκολίες στο να περιγράψουν κάποια εμπειρία που συνδέεται με τα  βασικά 

συναισθήματα. Το γεγονός ότι τα ποσοστά επιτυχίας τους είναι χαμηλότερα για τα 

κοινωνικά συναισθήματα, μας επιτρέπει να διακρίνουμε δυσκολίες κατά την 

περιγραφή των εμπειριών που σχετίζονται με αυτά. 

 

4.2. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων μέσω 

συναισθηματικών σεναρίων 
 

Στο έργο αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων μέσα από 

συναισθηματικά σενάρια που παρουσιάστηκαν στα παιδιά, τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση ήταν το ίδιο ικανά με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και των δύο ομάδων ελέγχου (ίδια χρονολογική και ίδια νοητική ηλικία), 

να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα βασικά συναισθήματα της χαράς και της 

λύπης. Αντίθετα, στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν κατά την 

αναγνώριση και την κατανόηση των κοινωνικών συναισθημάτων μεταξύ των τριών 

ομάδων, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

δυσκολεύτηκαν αρκετά στα συναισθηματικά σενάρια που περιελάμβαναν τα 

κοινωνικά συναισθήματα, δηλαδή την υπερηφάνεια και τη ντροπή.  
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Τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες που έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι τα άτομα με νοητική καθυστέρηση δυσκολεύονται περισσότερο από 

τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά κατά την αναγνώριση των συναισθημάτων 

(Maurer & Newbrough, 1987. McAlpine et al., 1991). Ειδικότερα, τα άτομα με 

νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις στην αναγνώριση των 

βασικών συναισθημάτων σε σχέση με τα κοινωνικά συναισθήματα και ιδιαίτερα κατά 

την αναγνώριση της χαράς και της λύπης (Gray, Fraser & Leudar, 1983. Levy, Orr & 

Rosenzweig, 1960. Maurer & Newbrough, 1987).  

Παρόλα αυτά, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση σημείωσαν χαμηλότερες 

επιδόσεις από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής ή νοητικής 

ηλικίας κατά την αναγνώριση και κατανόηση των κοινωνικών συναισθημάτων, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση της παρούσας έρευνας. Τα ευρήματα 

αυτά συμφωνούν και με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, που υποστηρίζουν 

ότι αν και τα άτομα με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν προβλήματα επίδοσης 

κατά την αναγνώριση κοινωνικών συναισθημάτων όπως ο θυμός ή η ντροπή, στα 

βασικά συναισθήματα όπως η χαρά και η λύπη, σπάνια αντιμετωπίζουν προβλήματα 

και δεν υστερούν σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά (Harwood, Hall & 

Shinkfield, 1999. Lambert & Defays, 1978). Η δυσκολία των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση να αναγνωρίζουν τα κοινωνικά συναισθήματα ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι παρουσιάζουν αρκετές ελλείψεις και προβλήματα στο γνωστικό τομέα  

(Στρογγυλός, 2011). Άλλωστε, η νοηματοδότηση των κοινωνικών συναισθημάτων 

από τα παιδιά σχετίζεται άμεσα με τη γνωστική τους ανάπτυξη (Harter & Whitsell, 

1989).  

 

4.3. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθημάτων με τη χρήση 

εικόνων 
Στο έργο αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων μέσω των 

συναισθηματικών σεναρίων επιχειρήθηκε να ελεγχθεί αν εντοπίζονται διαφορές 

ανάμεσα με νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και των δυο 

ομάδων ελέγχου ως προς την επίδοση τους όταν τα συναισθηματικά σενάρια 

συνοδεύονται από εικόνες. Αρχικά υποθέσαμε ότι, τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση θα βοηθηθούν όταν το σενάριο συνοδεύεται από μια εικόνα που 

οπτικοποιεί την ιστορία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι, οι τρεις ομάδες των παιδιών 
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διαφέρουν σημαντικά και στην περίπτωση που το σενάριο συνοδεύεται από εικόνα 

αλλά και στην περίπτωση που το σενάριο δεν συνοδεύεται από εικόνα. Αυτό 

υποστηρίζεται και βιβλιογραφικά διότι η χρήση της εικόνας λειτουργεί 

υποστηρικτικά με το συναισθηματικό σενάριο έτσι ώστε να παρέχεται στα παιδιά 

περισσότεροι από ένας τρόποι για την αναγνώριση κάποιου συναισθήματος (Joseph 

& Ittyerah, 2014). 

 

4.4. Σχεδιαστική απόδοση των συναισθημάτων 
 

Στα έργα της σχεδιαστικής απόδοσης των συναισθημάτων, αρχικά υποθέσαμε 

ότι τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση θα ενσωματώνουν λιγότερους εκφραστικούς 

δείκτες σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής ηλικίας, 

ενώ διαφορές δεν αναμέναμε ανάμεσα στα παιδιά με νοητική καθυστέρηση και στα 

παιδιά της ίδιας νοητικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορές μεταξύ των 

ομάδων ως προς την απεικόνιση των βασικών αλλά και των κοινωνικών 

συναισθημάτων. Οι συμμετέχοντες και των τριών ομάδων ενσωμάτωσαν στον ίδιο 

βαθμό στα σχέδιά τους και τους τρείς εκφραστικούς δείκτες που μελετήθηκαν από 

την ερευνήτρια. Το εύρημα αυτό, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση ακολουθούν, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές μια δική τους 

πορεία στο σχέδιο χωρίς να μπορούν να συγκριθούν ούτε με τα παιδιά της ίδιας 

χρονολογικής ούτε νοητικής ηλικίας (Clements & Barrett, 1994. Laws & Lawrence, 

2001). Σημαντικό ρόλο, για την εξαγωγή των συγκεκριμένων ευρημάτων είναι και το 

γεγονός ότι το δείγμα ήταν ανομοιογενές. Αυτό συνεπάγεται ότι ορισμένα παιδιά που 

εμφανίζουν ένα συγκεκριμένο σύνδρομο θα ενσωματώνουν και τα χαρακτηριστικά 

του συνδρόμου τους. Έτσι, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με σύνδρομο 

Down ακολουθούν μια δική τους πορεία κατά τη σχεδιαστική τους ανάπτυξη (Morss, 

1985. Wishart, 1993. Cox & Maynard, 1998), ενώ αντίθετα τα παιδιά με σύνδρομο 

Williams, φαίνεται ότι ακολουθούν μια πιο αργή πορεία κατά την ανάπτυξη της 

σχεδιαστικής τους ικανότητας, όμως η πορεία τους είναι ανάλογη με αυτή των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Stiles, 2000).  

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που εξετάζει την απεικόνιση των 

κοινωνικών συναισθημάτων της υπερηφάνειας και της ντροπής σε παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση, καθώς η πλειοψηφία των ερευνών επικεντρώνεται στη μελέτη των 
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βασικών συναισθημάτων. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση ενσωματώνουν στα σχέδιά τους τον ίδιο αριθμό εκφραστικών δεικτών 

σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά της ίδιας χρονολογικής και νοητικής 

ηλικίας. Παρόλο που, η βιβλιογραφική έρευνα υποστηρίζει ότι τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση παρουσιάζουν ελλείψεις στην εκφραστικότητα και στη φαντασία 

(Στρογγυλός, 2011) και η παρούσα έρευνα εντόπισε σημαντικές διαφορές στην 

αναγνώριση και στην κατανόηση των κοινωνικών συναισθημάτων, τα σχέδιά τους 

δεν φάνηκαν να είναι λιγότερο εκφραστικά σε σχέση με τα σχέδια των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης. Αυτό το εύρημα αιτιολογείται και από το γεγονός ότι τα 

κοινωνικά συναισθήματα δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό κατά την απεικόνιση τους 

και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Bonoti & Misailidi, 2015).  

Εξετάζοντας την ποιοτική έκφραση στα σχέδια των παιδιών, η αρχική 

υπόθεση ήταν ότι η συνολική εκφραστικότητα στα σχέδια των παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση θα είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

όταν πρόκειται να αποδώσουν βασικά ή κοινωνικά συναισθήματα. Μάλιστα, λόγω 

του γεγονότος ότι η σχεδίαση των εκφράσεων του προσώπου προηγείται χρονικά της 

σχεδίασης του πλαισίου στα εκφραστικά σχέδια των παιδιών, λόγω της σύνδεσης 

τους με την ηλικία αλλά και τη νοητική ανάπτυξη (Jolley, 2004), αναμέναμε ότι η 

σχεδίαση του πλαισίου δεν θα συμπεριληφθεί στα εκφραστικά σχέδια των παιδιών. 

Αναφορικά με τα βασικά συναισθήματα, τα αποτελέσματα κατέληξαν ότι τα σχέδια 

των παιδιών με νοητική καθυστέρηση διαφέρουν σημαντικά ως προς τη συνολική 

τους εκφραστικότητα, σε σχέση με τα παιδιά και των δύο ομάδων ελέγχου. Διαφορά 

παρουσιάζεται στην απεικόνιση του συναισθήματος της χαράς. Αντιστοίχως, τα 

σχέδια των παιδιών αναφορικά με τα κοινωνικά συναισθήματα διαφέρουν ως προς τη 

συνολική τους εκφραστικότητα. Οι διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση και στα παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας, ενώ δεν 

εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα στην ερευνητική ομάδα και στα παιδιά της ίδιας 

νοητικής ηλικίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία, καθώς  η  

αναγνώριση και κατ’ επέκταση η σχεδιαστική απόδοση των κοινωνικών 

συναισθημάτων συνδέεται άμεσα με τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και 

αυξάνεται με τη ηλικία του (Harter & Whitsell, 1989). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν και 

διευρύνουν τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με την αναγνώριση, την 

κατανόηση και την σχεδιαστική απόδοση των βασικών και των κοινωνικών 
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συναισθημάτων. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει τη χρήση του σχεδίου ως 

πολύτιμου μεθοδολογικού εργαλείου για να διερευνηθεί ο βαθμός κατανόησης και 

αναγνώρισης των συναισθημάτων. Οι ελλείψεις που εμφανίζουν τα παιδιά με 

νοητική καθυστέρηση ήταν περισσότερο εμφανείς στην αναγνώριση των 

κοινωνικών συναισθημάτων μέσω των συναισθηματικών σεναρίων και λιγότερο 

εμφανείς στα σχέδιά τους, αν και το σχέδιο θεωρείται μια νοητικά πιο σύνθετη 

διεργασία (Cohn, 2012) και δυσκολεύει, ακόμα και τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

παιδιά περισσότερο από την αναγνώριση (Cox, 2005). 

4.5. Περιορισμοί της έρευνας 
  

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς που αναλύονται 

στη συγκεκριμένη ενότητα. Αρχικά, ο μικρός αριθμός του δείγματος αποτελεί 

σημαντικό περιορισμό. Η ερευνήτρια κατέληξε σ’ αυτή την επιλογή μικρού αριθμού 

συμμετεχόντων με νοητική καθυστέρηση λόγω της μεγάλης δυσκολίας εύρεσης 

δείγματος. Σημαντικό περιορισμό αποτελεί και η ανομοιογένεια του δείγματος. Η 

δυσκολία εύρεσης του δείγματος, οδήγησε στο να συμπεριληφθούν παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση που εμφάνιζαν κάποιο συγκεκριμένο σύνδρομο και παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση χωρίς κάποιο σύνδρομο. Ιδανικά, η ερευνήτρια θα επέλεγε μόνο παιδιά 

που δεν εμφανίζουν κάποιο συγκεκριμένο σύνδρομο. Αναφορικά με το δείγμα, έναν 

ακόμη περιορισμό αποτελεί η ηλικία. Το εύρος της ηλικίας των παιδιών του 

δείγματος είναι 8 έως 18 ετών. Η ερευνήτρια θα προτιμούσε το ηλικιακό εύρος να 

κυμαίνεται από 5 έως 15 ετών και να μην φτάνει σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όμως η 

δυσκολία εύρεσης του δείγματος οδήγησε στην επιλογή των συγκεκριμένων παιδιών 

για την έρευνα.  

Έναν ακόμη περιορισμό αποτελεί το γεγονός ότι η διάγνωση, που αφορούσε 

τα παιδιά που αποτελούσαν την ερευνητική ομάδα και  που δόθηκε στην ερευνήτρια 

από τους εκπαιδευτικούς των παιδιών, δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε αν ήταν απόλυτα 

ακριβής ούτε από ποιον φορέα δόθηκε. Επομένως, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν 

οι διαγνώσεις αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα σε όλες τις περιπτώσεις των 

παιδιών. Αυτό αποτελεί έναν περιορισμό, διότι, οι λανθασμένες διαγνώσεις οδηγούν 

σε ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες τελικά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω της 

λανθασμένης εικόνας που είχε αρχικά η ερευνήτρια για τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος. Επίσης, οι διαγνώσεις σχετικά με το επίπεδο της νοητικής καθυστέρησης 
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παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της μεθόδου ή των εργαλείων. Αυτό σημαίνει 

ότι κάθε πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος παίζει σημαντικό 

ρόλο στην οργάνωση της μεθοδολογίας. Επομένως, η οποιαδήποτε μη έγκυρη 

πληροφόρηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών σχετικά με την παθολογία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, μπορεί να προκαλέσει τη λήψη λανθασμένων 

αποφάσεων και χειρισμών. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, θα έπρεπε να 

ερευνήτρια να είναι σε θέση να κάνει μια διάγνωση σχετικά με το βαθμό της νοητικής 

καθυστέρησης των ατόμων, με τη βοήθεια κάποιου ψυχομετρικού τεστ ή εργαλείου. 

Δεδομένου ότι αυτό αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, το ιδανικό θα ήταν να 

συνεργαστεί στην έρευνα ένας εξειδικευμένος ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, 

που μπορεί να προσφέρει μια πιο εμπεριστατωμένη διάγνωση σχετικά με το βαθμό 

της νοητικής καθυστέρησης, που εμφανίζεται στο παιδί .  

 Επίσης, περιορισμό αποτελεί η διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, η οποία 

είχε τον κίνδυνο να κουράσει τα παιδιά και να μειωθεί το ενδιαφέρον τους. Για το 

λόγο αυτό κατά την πιλοτική εφαρμογή της έρευνας αφαιρέθηκε ένα έργο που είχε 

αρχικά σχεδιαστεί, διότι η συνολική διάρκεια της διαδικασίας φάνηκε να τα κουράζει 

αρκετά. Σημαντικό ρόλο στην κούραση των παιδιών έπαιξε και το γεγονός ότι υπήρχε 

η δυνατότητα μόνο για μια συνάντηση με τον κάθε συμμετέχοντα με την ερευνήτρια, 

διότι οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα τόσο το Peabody Picture Vocabulary 

Test (PPVT) όσο και τα έργα που ζητήθηκαν από τα παιδιά. Συνεπώς, μια συνάντηση 

με διάρκεια σχεδόν μια ώρα και τριάντα λεπτά, ενδέχεται να κουράσει τους 

συμμετέχοντες.  

 Επιπρόσθετα, ακόμη έναν περιορισμό της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι το 

Peabody Picture Vocabulary Test (PPTV) χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί η 

λεξιλογική ικανότητα των παιδιών τόσο με νοητική καθυστέρηση όσο και των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, και κατ’ επέκταση να προσδιοριστεί η νοητική τους 

ηλικία. Κατά προτίμηση θα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα ψυχομετρικά 

εργαλεία προκειμένου να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η νοητική 

κατάσταση των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 Επιπλέον, ένας ακόμη περιορισμός, είναι το γεγονός ότι οι απαντήσεις και στα 

τρία έργα των παιδιών (ορισμός και εμπειρία συναισθήματος, αναγνώριση και 

κατανόηση συναισθημάτων μέσω σεναρίου, σχεδιαστικά έργα), βαθμολογήθηκαν και 

αξιολογήθηκαν ως σωστές ή λάθος, μόνο από την ερευνήτρια. Αυτό αποτελεί 
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περιορισμό, διότι κυρίως κατά τα σχεδιαστικά έργα, που στόχευαν στην 

εκφραστικότητα των παιδιών, μπορεί η ερευνήτρια να παραπλανήθηκε και να έδωσε 

βαθμούς σε γραφικούς δείκτες που δεν εμφανίζονταν με σωστό τρόπο, ή να αφαίρεσε 

βαθμούς σε κάποιο σχεδιαστικό έργο, λόγω της αδυναμίας της να κατανοήσει την 

εμφάνιση ενός γραφικού δείκτη, ο οποίος όμως μπορεί να είχε ενσωματωθεί από το 

παιδί, με όχι ιδιαίτερα εμφανή τρόπο, όπως πολλές φορές συμβαίνει κατά τη 

σχεδίαση του πλαισίου. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, θα έπρεπε να υπάρχει 

ένας δεύτερος κριτής για να αξιολογήσει με τη σειρά του τις απαντήσεις των παιδιών 

και να συγκριθούν οι αξιολογήσεις ή να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος τους στις 

αναλύσεις.  

 Τέλος, η μεροληψία της ερευνήτριας αξίζει να τονιστεί ως ένας ακόμη 

περιορισμός της έρευνας. Δεδομένου ότι ο κάθε ερευνητής έχει πραγματοποιήσει 

κάποιες υποθέσεις πριν την έρευνά του, ενδέχεται να περιμένει και τα ανάλογα 

αποτελέσματα. Έτσι, κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, 

ίσως η ερευνήτρια να προσπάθησε άθελά της να κατευθύνει τις απαντήσεις των 

παιδιών. Ακόμη, με τα παραδείγματα που τους έδωσε ως μέρος της διαδικασίας ίσως 

να επηρέασε κάποιες απαντήσεις τους. Αυτό αποτελεί έναν αναμενόμενο περιορισμό 

καθώς οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια. Η 

μεροληψία της ερευνήτριας θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η έρευνα διεξάγονταν 

από έναν άλλο ερευνητή. 

 

4.6. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχε ένα περιορισμένο δείγμα παιδιών με 

νοητική καθυστέρηση. Μελλοντικά, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, έτσι ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό, θα 

μπορέσει να υπάρχει μια ακριβέστερη εκτίμηση της σχεδιαστικής ικανότητας των 

παιδιών με νοητική καθυστέρηση αναφορικά με τα συναισθήματα.  

 Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τα βασικά συναισθήματα της χαράς και της 

΄λύπης και τα κοινωνικά συναισθήματα της υπερηφάνειας και της ντροπής. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια παρόμοια μελλοντική έρευνα, που θα 

συμπεριελάμβανε περισσότερα βασικά συναισθήματα όπως τον θυμό, το φόβο και 
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την έκπληξη, ή περισσότερα κοινωνικά, όπως η αμηχανία και η ζήλια, τα οποία είναι 

λιγότερο διαδεδομένα στις έρευνες, Φυσικά, για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας 

έρευνας θα απαιτούνται περισσότερα εργαλεία και διαφορετικά είδη έργων. 

 Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ίδια έρευνα αν 

πραγματοποιούνταν σε βάθος χρόνου, με το ίδιο δείγμα παιδιών, σε συνδυασμό με 

κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν ενδιαφέρον 

να ανιχνεύσουμε την πρόοδο ή τη στασιμότητα στις επιδόσεις των ίδιων ατόμων με 

την πάροδο του χρόνου μετά από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα παρέμβασης, 

που προωθούν τη συναισθηματική νοημοσύνη και βοηθούν τα παιδιά να 

καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της αναγνώρισης και της κατανόησης των βασικών και 

των κοινωνικών συναισθημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα αποδειχθεί τελικά και ο 

βαθμός στον οποίο τα προγράμματα παρέμβασης υποβοηθούν τα παιδιά με νοητική 

καθυστέρηση στο να κατακτήσουν κάποιες δεξιότητες.  
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Παράρτημα 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  έ ν τ υ π ο  
 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: 

Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιώ τη διπλωματική μου εργασία με θέμα 

«Κατανόηση, αναγνώριση και σχεδιαστική απόδοση βασικών και κοινωνικών 

συναισθημάτων σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση». 

 

Προκειμένου να γίνει η συλλογή των δεδομένων, κάθε παιδί καλείται να πραγματοποιήσει 

μια σειρά έργων με στόχο την κατανόηση συναισθημάτων και την απόδοσή τους μέσω 

σχεδίου. Η συνάντηση είναι ατομική με κάθε παιδί με ελεύθερη παρουσία του γονέα, 

εφόσον το επιθυμεί και πραγματοποιείται σε ήσυχο μέρος. 

 

Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη συνεργασία σας! 

 

 

Ναταλία Πνιγούρα 

Νηπιαγωγός 

(Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αργοναυτών και Φιλελλήνων-38221 Βόλος 

Email: natypni@gmail.com 

Έντυπο συγκατάθεσης 

Για τον γονέα/ κηδεμόνα 

Δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του παιδιού 

μου………………………………………………..(ονοματεπώνυμο) στην έρευνα με θέμα 

«Αναγνώριση, κατανόηση και σχεδιαστική απόδοση βασικών και κοινωνικών 

συναισθημάτων σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση», για το σκοπό αυτό. 

• Επιθυμώ την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων που αφορούν εμένα 

και το παιδί μου. 

• Επιθυμώ την  αντικατάσταση του πραγματικού ονόματός μου και του ονόματος του 

παιδιού μου με έναν προσωπικό κωδικό αριθμό για κάθε επεξεργασία και ανάλυση 

του υλικού. 

• Επιθυμώ την ασφαλή αποθήκευση και φύλαξη του υλικού, χωρίς να επιτρέπεται η 

πρόσβαση σε πρόσωπα που δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. 

• Έχω το δικαίωμα να διακόψω τη διαδικασία της συμμετοχής σε οποιοδήποτε σημείο. 

• Έχω το δικαίωμα να έχω πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο καταγεγραμμένο υλικό. 

 

Ο γονέας/ κηδεμόνας 

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 

________________________________________ 

 

Για την Υπεύθυνη 

 

Δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση /όλων των δικαιωμάτων και επιθυμιών (όπως 

αναφέρονται στο παρόν έντυπο) των γονέων/ κηδεμόνων και του παιδιού με νοητική 

καθυστέρηση που θα συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Αναγνώριση, 

κατανόηση και σχεδιαστική απόδοση βασικών και κοινωνικών συναισθημάτων σε παιδιά 

με νοητική καθυστέρηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 

Υπεύθυνη 

 

Πνιγούρα Ναταλία 

Νηπιαγωγός 

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης  

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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Φύλλο καταγραφής απαντήσεων 

Όνομα παιδιού: __________________________ 

Φύλο:      Αγόρι___    Κορίτσι___ 

Ημερομηνία συνάντησης: ________________________ 

Ημερομηνία γέννησης: __________________________ 

Χρονολογική ηλικία: ___________________ 

 

Α. Ορισμός και εμπειρία συναισθήματος 

Α1. Τι σημαίνει χαρά; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Νομίζω ότι νιώθει χαρά κάποιος όταν αισθάνεται καλά για κάτι και είναι 

ικανοποιημένος) 

Α2. Τι σημαίνει λύπη; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Νομίζω ότι λύπη νιώθει κάποιος όταν αισθάνεται άσχημα για κάτι και είναι 

δυσαρεστημένος) 

Α3. Τι σημαίνει υπερηφάνεια; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Νομίζω ότι υπερήφανος είναι κάποιος όταν νιώθει καλά για κάτι που κατάφερε να 

κάνει και τον επαινούν οι άλλοι.) 

Α4. Τι σημαίνει ντροπή; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Νομίζω ότι ντροπή νιώθει κάποιος όταν νιώθει άσχημα για κάτι που έκανε και τον 

κοιτάνε οι άλλοι.) 
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Α5. Μπορείς να μου πεις μια στιγμή που ένιωσες χαρά; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Ένιωσα χαρά όταν αγόρασα ένα καινούργιο ποδήλατο.) 

Α6. Μπορείς να μου πεις μια στιγμή που ένιωσες λύπη; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Ένιωσα λύπη όταν αρρώστησε το σκυλάκι μου.) 

Α7. Μπορείς να μου πεις μια στιγμή που ένιωσες υπερηφάνεια; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Ένιωσα υπερηφάνεια όταν έκανα αγώνες με το ποδήλατο με τις φίλες μου και βγήκα 

πρώτη.) 

Α8. Μπορείς να μου πεις μια στιγμή που ένιωσες ντροπή; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Ένιωσα ντροπή όταν έπεσα κάτω και γελούσαν όλοι.) 

Β. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθήματος μέσω σεναρίου 

Θα ακούσεις μερικά γεγονότα που συνέβησαν σε δυο παιδιά, στη Μάγια και στον 

Αντώνη. Θέλω να μου πεις πως ένιωσαν τα παιδιά όταν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. 

Β1. Ο Αντώνης πάντα ήθελε ένα ποδήλατο! Του αρέσουν οι βόλτες. Ο νονός του του 

κάνει δώρο ένα ποδήλατο για τα γενέθλιά του. Πως νιώθει ο Αντώνης; 

_____________________________________________________________________ 

Β2. Ο Αντώνης παίζει με τη μπάλα μέσα στο σπίτι. Δεν προσέχει! Σπάει το 

αγαπημένο του παιχνίδι. Πως νιώθει ο Αντώνης;  

_____________________________________________________________________ 

Β3. Ο γυμναστής του Αντώνη οργανώνει αγώνα τρεξίματος στο σχολείο. Ο Αντώνης 

τρέχει πιο γρήγορα απ’ όλους και βγαίνει πρώτος! Πως νιώθει ο Αντώνης; 

_____________________________________________________________________ 
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Β4. Ο Αντώνης λέει το ποίημα στη γιορτή του σχολείου. Δεν θυμάται τα λόγια. 

Τελικά κατεβαίνει από τη σκηνή. Κανείς δεν τον χειροκροτεί. Πως νιώθει ο Αντώνης; 

_____________________________________________________________________ 

Β5. Στη γιορτή του σχολείου η Μάγια τραγουδάει ένα τραγούδι μόνη της. Το είπε 

σωστά! Όλοι της λένε μπράβο. Πως νιώθει η Μάγια; 

_____________________________________________________________________ 

Β6.  Στη Μάγια αρέσει πολύ να πηγαίνει εκδρομή με το σχολείο. Σήμερα όμως βρέχει 

πολύ. Δεν Θα πάνε εκδρομή. Πως νιώθει η Μάγια; 

_____________________________________________________________________ 

Β7. Η Μάγια έχει τα γενέθλιά της. Κάνει πάρτι! Έχει πολλά μπαλόνια και μια μεγάλη 

τούρτα. Είναι εκεί όλοι οι φίλοι της. Πως νιώθει η Μάγια; 

_____________________________________________________________________ 

Β8. Η δασκάλα μαλώνει τη Μάγια μπροστά σε όλους γιατί ήπιε το χυμό της φίλης 

της. Πως νιώθει η Μάγια;  

_____________________________________________________________________ 

B9. Η Μάγια αγαπάει πολύ τα γατάκια. Σήμερα θα πάει στη φίλη της να παίξει με το 

γατάκι της. Πως νιώθει η Μάγια; 

_____________________________________________________________________ 

Β10. Ο Αντώνης παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Εβαλε πολλά γκολ! Η ομάδα 

του κέρδισε! Πως νιώθει ο Αντώνης; 

_____________________________________________________________________ 

Β11. Ο Αντώνης ρίχνει το φαγητό του στο πάτωμα και όλοι τον κοιτάνε. Πως νιώθει 

ο Αντώνης; 

_____________________________________________________________________ 

Β12. Η Μάγια αγαπάει πολύ το χορό! Σήμερα όμως είναι άρρωστη. Δεν θα πάει στο 

μάθημα μπαλέτου. Πως νιώθει η Μάγια; 

_____________________________________________________________________ 

Β13. Η Μάγια κάνει φασαρία και η δασκάλα τη μαλώνει. Οι φίλοι της γελάνε. Πως 

νιώθει η Μάγια; 

_____________________________________________________________________ 
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Β14. Ο Αντώνης αγαπάει πολύ το σκυλάκι του. Ένα αυτοκίνητο χτύπησε κατά λάθος 

το σκυλάκι του. Πως νιώθει ο Αντώνης; 

_____________________________________________________________________ 

Β15. Ο Αντώνης έβγαλε τα ροδάκια από το ποδήλατό του. Κάνει βόλτα. Δεν πέφτει 

κάτω! Όλοι του λένε μπράβο! Τα κατάφερε χωρίς ροδάκια. Πως νιώθει ο Αντώνης; 

_____________________________________________________________________ 

Β16. Η Μάγια σήμερα θα πάει εκδρομή με το σχολείο. Της αρέσουν πολύ οι 

εκδρομές! Πως νιώθει η Μάγια; 

_____________________________________________________________________ 

Γ. Σχεδιαστικά έργα για την περίσταση του συναισθήματος 

Γ1. Θέλω να μου ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που νιώθει χαρά. Θέλω να δείξεις στη 

ζωγραφιά σου το λόγο που είναι χαρούμενος. Τι τον κάνει χαρούμενο. 

Γ2. Θέλω να μου ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που νιώθει λύπη. Θέλω να δείξεις στη 

ζωγραφιά σου το λόγο που είναι λυπημένος. Τι τον κάνει λυπημένο. 

Γ3. Θέλω να μου ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που νιώθει υπερηφάνεια. Θέλω να 

δείξεις στη ζωγραφιά σου το λόγο που είναι περήφανος. Τι τον κάνει περήφανο. 

Γ4. Θέλω να μου ζωγραφίσεις έναν άνθρωπο που νιώθει ντροπή.  Θέλω να δείξεις 

στη ζωγραφιά σου το λόγο που είναι ντροπιασμένος. Τι τον κάνει ντροπιασμένο. 

Γ5. Τώρα ζωγράφισέ μου και έναν άνθρωπο που δεν νιώθει τίποτα. Δεν έχει κανένα 

συναίσθημα. Δεν αισθάνεται τίποτα.  
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Ηλικία Φύλο Επίδοση στο PPVT Διάγνωση 

8,5 ετών Αγόρι 65 
Μέτρια ΝΚ με διάσπαση 

προσοχής 

14 ετών Αγόρι 133 

Ήπια ΝΚ 

απροσδιορίστου 

συνδρόμου 

16 ετών Αγόρι 118 
Μέτρια ΝΚ με 

μαθησιακές δυσκολίες 

13 ετών Κορίτσι 90 

Μέτρια ΝΚ 

απροσδιορίστου 

συνδρόμου 

14 ετών Αγόρι 110 

Μέτρια ΝΚ 

απροσδιορίστου 

συνδρόμου 

16 ετών Κορίτσι 117 Σύνδρομο Down 

17 ετών Κορίτσι 77 
Ενδείξεις Συνδρόμου 

Prader-Willis 

18 ετών Αγόρι 130 

Μέτρια ΝΚ με 

μαθησιακές δυσκολίες 

και λεκτική 

επαναληπτικότητα 

15 ετών Αγόρι 103 Σύνδρομο Down 

15 ετών Αγόρι 53 

Σοβαρή ΝΚ 

απροσδιορίστου 

συνδρόμου 

12 ετών Κορίτσι 131 Σύνδρομο Down 

14 ετών Κορίτσι 65 
Σύνδρομο Williams με 

διάσπαση προσοχής 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά παιδιών με νοητική καθυστέρηση 
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Χαρά Λύπη 

ΝΚ ΝΗ ΧΗ ΝΚ ΝΗ ΧΗ 

ορισμός 

Χαρούμενος 

σημαίνει 

γελάω 

Χαρά 

είναι 

όταν 

γελάω 

Χαρά είναι ένα 

συναίσθημα 

που 

αισθάνεται 

κάποιος 

εφόσον του 

έχει συμβεί 

κάτι καλό 

Λύπη 

σημαίνει 

όταν είμαι 

δυστυχισμέν

ος για κάτι 

Λυπάμαι 

όταν κλαίω  

Σημαίνει ότι 

έχω 

στενοχωρηθεί 

γιατί έγινε 

κάτι κακό 

εμπειρία 

Όταν πάω 

διακοπές στο 

νησί 

Όταν 

παίρνω 

δώρα 

Όταν πήγαμε 

διακοπές 

Πέρυσι που 

πέθανε ο 

παππούς μου 

Όταν 

έσπασε ο 

καθρέφτης 

στο 

δωμάτιο 

μου 

Λυπάμαι όταν 

μαλώνω με 

κάποιον 

κοντινό μου 

φίλο ή 

συγγενή 

 

 Υπερηφάνεια Ντροπή 

ΝΚ ΝΗ ΧΗ ΝΚ ΝΗ ΧΗ 

ορισμός Υπερηφάνεια 

σημαίνει να 

σε 

θαυμάζουν 

και να σου 

λένε μπράβο 

γιατί έκανες 

κάτι. Έτσι 

νιώθεις! 

Έκανα 

κάτι καλό 

και θα 

μου πουν 

μπράβο 

Υπερηφάνεια 

είναι το 

συναίσθημα 

που νιώθει 

κάποιος όταν 

καταφέρνει 

κάτι 

Σημαίνει 

κλαίω γιατί με 

κοροϊδεύουν 

Έκανα κάτι 

κακό και θα 

με 

μαλώσουν 

Ντροπή το 

συναίσθημα 

που νιώθει 

κάποιος 

όταν με τις 

πράξεις του 

οι άλλοι τον 

κοροϊδεύουν 

εμπειρία Με την 

χειροτεχνία 

(εννοεί που 

έκανε) 

Όταν 

πήρα 

τους 

βαθμούς 

και ήταν 

όλα Α 

Όταν πήγα 

καλά στο 

τεστ 

Με κορόιδεψε 

κάποιος 

Όταν με 

μαλώνει η 

μαμά 

Όταν έπεσα 

κάτω 

Πίνακας 2: Σωστές απαντήσεις των τριών ομάδων στον ορισμό και την εμπειρία των 

συναισθημάτων 
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Πίνακας 3: Εκφραστικές στρατηγικές και γραφικές ενδείξεις για τα συναισθήματα 

της χαράς, της λύπης, της υπερηφάνειας και της ντροπής (Bonoti & Misailidi, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρόσωπο Σώμα/Στάση Πλαίσιο 

 

Χαρά 

Καμπυλωμένο 

προς τα πάνω 

το στόμα 

Χαμόγελο 

Τα χέρια 

σηκώνονται προς 

τα επάνω 

Περιβάλλον 

Αντικείμενα 

Λεκτικά 

σύμβολα 

Λύπη 

Προς τα κάτω 

καμπυλωμένο 

το στόμα ή/και 

δάκρυα 

Ανάποδο 

χαμόγελο 

Τα χέρια 

κοντά(/παράλληλα) 

με το σώμα ή/και 

οι ώμοι πέφτουν 

προς τα κάτω 

Περιβάλλον 

Αντικείμενα 

Λεκτικά 

σύμβολα 

Υπερηφάνεια 

Το βλέμμα 

κατευθύνεται 

ελαφρώς προς 

τα πάνω 

Το κεφάλι γέρνει 

πίσω/επάνω ή/και 

όρθια στάση του 

σώματος με 

διευρυμένο στήθος 

Περιβάλλον 

Αντικείμενα 

Πρόσωπα 

Λεκτικά 

σύμβολα 

Ντροπή 

Το βλέμμα των 

ματιών προς τα 

κάτω ή/και 

κοκκίνισμα 

προσώπου 

Το κεφάλι γέρνει 

προς τα 

εμπρός/προς τα 

κάτω και τα χέρια 

καλύπτουν το 

πρόσωπο 

Περιβάλλον 

Αντικείμενα 

Πρόσωπα 

Λεκτικά 

σύμβολα 
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Ομάδες Υπερηφάνεια  Ντροπή  

 Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

MR 33.3% 66.6% 33.3% 66.6% 

CA 91.6% 8.3% 100% 0% 

MA 50% 50% 41.6% 58.3% 

 

Πίνακας 4: Ποσοστά των σωστών και των λανθασμένων απαντήσεων των παιδιών 

στον ορισμό των συναισθημάτων 

 

 

 

 

 

 Χαρά  Λύπη  

 Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

MR 33.3% 66.6% 66.6% 33.3% 

CA 91.6% 8.3% 100% 0% 

MA 58.3% 41.6% 83.3% 16.6% 
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Ομάδες Υπερηφάνεια  Ντροπή  

 Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

MR 75% 25% 66.6% 33.3% 

CA 100% 0% 91.6% 8.3% 

MA 66.6% 33.3% 58.3% 41.6% 

 

Πίνακας 5: Ποσοστά των σωστών και των λανθασμένων απαντήσεων των παιδιών 

στις εμπειρίες των συναισθημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδες Χαρά  Λύπη  

 Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

Σωστές 

απαντήσεις 

Λάθος 

απαντήσεις 

MR 100% 0% 100% 0% 

CA 100% 0% 91.6% 8.3% 

MA 100% 0% 100% 0% 
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Εικόνα 1: Σχέδια παιδιού τυπικής ανάπτυξης ( ΧΗ ) 
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Εικόνα 2: Σχέδιο παιδιού τυπικής ανάπτυξης ( ΝΗ ) 
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Εικόνα 3: Σχέδιο παιδιού με νοητική καθυστέρηση  
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Εικόνα 4: Παραδείγματα συναισθηματικών σεναρίων 
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Εικόνα 5: Παραδείγματα συναισθηματικών σεναρίων 
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