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Ρώσσιος Χρήστος



Συναίσθηµα:Συναίσθηµα: Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και 
σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και µεταβιβάζει σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και µεταβιβάζει 
πληροφορίες γύρω από τις σχέσεις. Για παράδειγµα, η ευτυχία µεταπληροφορίες γύρω από τις σχέσεις. Για παράδειγµα, η ευτυχία µεταβιβάζει βιβάζει 
πληροφορίες πληροφορίες –– τυπικά τυπικά -- ότι κάποιος θέλει να έρθει κοντά µε τους άλλους, ότι κάποιος θέλει να έρθει κοντά µε τους άλλους, 
ενώ ο φόβος ότι κάποιος θέλει να αποφύγει τους άλλους (ενώ ο φόβος ότι κάποιος θέλει να αποφύγει τους άλλους (MayerMayer, , SaloveySalovey & & 
CarusoCaruso, 2000)., 2000).

Νοηµοσύνη:Νοηµοσύνη: Είναι η ικανότητα κάποιου να µπορεί να βγάλει σωστά Είναι η ικανότητα κάποιου να µπορεί να βγάλει σωστά 
συµπεράσµατα και να αιτιολογεί όλες τις πληροφορίες που δέχεται συµπεράσµατα και να αιτιολογεί όλες τις πληροφορίες που δέχεται ((MayerMayer, , 
SaloveySalovey & & CarusoCaruso, 2000)., 2000).

Συναισθηµατική ΝοηµοσύνηΣυναισθηµατική Νοηµοσύνη είναι η µορφή εκείνη της νοηµοσύνης στην είναι η µορφή εκείνη της νοηµοσύνης στην 
οποία περιλαµβάνεται η ικανότητα να οποία περιλαµβάνεται η ικανότητα να ελέγξειελέγξει κάποιος τα συναισθήµατα του κάποιος τα συναισθήµατα του 
εαυτού του και των άλλων, να κάνει διακρίσεις µεταξύ αυτών και νεαυτού του και των άλλων, να κάνει διακρίσεις µεταξύ αυτών και να α 
χρησιµοποιείχρησιµοποιεί τις πληροφορίες που παίρνει από τα συναισθήµατά του για να τις πληροφορίες που παίρνει από τα συναισθήµατά του για να 
κατευθύνει τη σκέψη και τις πράξεις του (κατευθύνει τη σκέψη και τις πράξεις του (SaloveySalovey & & MayerMayer, 1990, 1990).).



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (GOLEMANGOLEMAN, , 

19919988))
Συναισθηµατική νοηµοσύνη 
είναι οι ικανότητες ενός 
ατόµου οι οποίες αφορούν  
στον αυτοέλεγχο, το ζήλο 
την επιµονή και την 
κινητοποίηση του εαυτού.



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ GOLEMANGOLEMAN

1. Αυτοεπίγνωση (γνώση των συναισθηµάτων)
2. Έλεγχος των συναισθηµάτων
3. ∆ραστηριοποίηση του εαυτού
4. Αναγνώριση των συναισθηµάτων των 

άλλων
5. Χειρισµός των σχέσεων µε τους άλλους



ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Η εκµάθηση της γλώσσας
2. Η γλώσσα ως µέσο ρύθµισης των 

συναισθηµάτων



ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Γονέας-παιδί
2. Γονεϊκή ατµόσφαιρα και περιβάλλον 

ανατροφής
3. Σχολείο



ΗΗ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Η σπουδαιότητα των συναισθηµάτων φαίνεται από τις 
απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά στην ηλικία της 
προεφηβείας και της εφηβείας. Για παράδειγµα, 
«καταλαβαίνω τους ανθρώπους, έτσι έρχονται να µου 
πουν τα προβλήµατά τους» ή «είµαι ντροπαλός, γιατί δεν 
έχω φίλους». 
Οι φιλίες στην ηλικία της προεφηβείας και της εφηβείας
εδραιώνονται περισσότερο πάνω στον άνθρωπο που 
κρύβεται πίσω από το πρόσωπο που βλέπουν και µε τον 
οποίο µπορούν να µοιραστούν προσωπικές 
πληροφορίες, προσωπικές στιγµές και συναισθήµατα. 
Ο βαθµός στον οποίο µοιράζεται κάποιος τα 
συναισθήµατά του, αποτελεί ίσως και το πιο σηµαντικό 
στοιχείο, σύµφωνα µε το οποίο τα παιδιά κρίνουν και 
επιλέγουν τους φίλους τους σ’ αυτήν την ηλικία.



ΗΗ Ικανοποίηση από τη ΖωήΙκανοποίηση από τη Ζωή

Ορίζεται ως η εκτίµηση από την 
πλευρά ενός ατόµου της 
ποιότητας ζωής του, η οποία 
εξαρτάται από  συγκεκριµένους 
τοµείς (οικογένεια, σχολικό 
περιβάλλον, φίλους) (Huebner, 
1994).



ΈρευνεςΈρευνες για την για την ΙαΖΙαΖ

Η χαµηλότερη ΙαΖ έχει συνδεθεί µε 
κατάχρηση ουσιών στους εφήβους.
Η ΙαΖ έχει συνδεθεί αρνητικά µε τις εκθέσεις 
των εκπαιδευτικών για προβλήµατα 
συµπεριφοράς, (Huebner & Alderman, 1993)
αλλά θετικά µε τη συµµετοχή των παιδιών σε 
δραστηριότητες εκτός διδακτέας ύλης όπως, 
αθλήµατα, εκδηλώσεις κτλ. (Gilman & Meyers, 
2004; Gilman, 2001).



ΙκανοποίησηΙκανοποίηση από τη ζωή και από τη ζωή και 
φυσική άσκησηφυσική άσκηση

Η άσκηση βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν 
µια καινούρια έννοια του εαυτού και να 
µειώσουν το άγχος τους στις σχέσεις τους 
µε τους άλλους (Asci, 2003)
Η έλλειψη σωµατικής άσκησης οδηγεί σε 
αρνητικά συναισθήµατα όπως θυµό, άγχος, 
κοινωνική αποµόνωση (Holstein, 1990).



ΣυναισθηµατικήΣυναισθηµατική εκπαιδευσηεκπαιδευση

Συναισθηµατικές δεξιότητες

Γνωστικές δεξιότητες

∆εξιότητες συµπεριφοράς –
Αποτελεσµατικής επικοινωνίας



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Εντοπισµός και κατονοµασία των 
συναισθηµάτων

2. Έκφραση των συναισθηµάτων
3. Αξιολόγηση της έντασης των συναισθηµάτων
4. Χειρισµός των συναισθηµάτων
5. Χαλιναγώγηση της ανυποµονησίας
6. Έλεγχος των παρορµήσεων
7. Ελάττωση του άγχους
8. Γνώση της διαφοράς µεταξύ συναισθηµάτων και 

πράξεων



ΓΝΩΣΤΙΚΕΣΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εσωτερικός διάλογος 

2. Αντίληψη και ερµηνεία κοινωνικών σηµάτων

3. Χρησιµοποίηση συγκεκριµένων σταδίων επίλυσης 
προβληµάτων

4. Κατανόηση της άποψης των άλλων

5. Ανάπτυξη ρεαλιστικών προσδοκιών για τον εαυτό.



∆εξιότητες∆εξιότητες συµπεριφοράς συµπεριφοράς ––
Αποτελεσµατικής επικοινωνίαςΑποτελεσµατικής επικοινωνίας

1. Μη λεκτικές δεξιότητες

2. Λεκτικές δεξιότητες



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Εντοπισµός και κατονοµασία των 
συναισθηµάτων

2. Έκφραση των συναισθηµάτων
Παντοµίµα



ΕλάττωσηΕλάττωση του άγχους αποτυχίαςτου άγχους αποτυχίας

Το ροµπότ

«Βόλεϊ

Ένα παιχνίδι που µας φέρνει πιο κοντά



ΈλεγχοςΈλεγχος των παρορµήσεωντων παρορµήσεων

Σηµατοδότης της τροχαίας
Κόκκινο 1. Στοπ. Ηρέµησε και σκέψου πριν 

δράσεις.
Κίτρινο   2. Μίλησε για το πρόβληµα και πώς                     

νιώθεις γι’ αυτό.
3. Θέσε έναν θετικό στόχο
4. Σκέψου πολλές εναλλακτικές λύσεις
5. Σκέψου από πριν τις συνέπειες

Πράσινο 6. Προχώρησε και δοκίµασε το καλύτερο σχέδιο



ΧειρισµόςΧειρισµός των συναισθηµάτωντων συναισθηµάτων

Έλεγχος Θυµού

« Το µάζεµα των ράβδων – Ελεύθερη βολή»



ΕνίσχυσηΕνίσχυση σωµατικής υγείαςσωµατικής υγείας

Χαλάρωση
Η Χαλάρωση περιορίζει την ανάγκη µας για
οξυγόνο, διεγείρει τα εγκεφαλικά κύτταρα 
άλφα( τα οποία σχετίζονται µε τη δηµιουργικότητα) και 
µειώνει την πίεση του αίµατος και τους παλµούς
της καρδιάς ( Benson, 1975)




