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Λίγα λόγια για το σχέδιο κινητικότητας… 
Κεντρική προτεραιότητά του οργανισμού μας αποτελεί η κοινωνική μάθηση, 
προσανατολισμένη σε πραγματικές ή ρεαλιστικές καταστάσεις. 

Βασικός άξονας του σχεδίου κινητικότητας "Happy School through SEL" ήταν η δημιουργία 
κατάλληλων ευκαιριών για μάθηση, μέσα από την βελτίωση-ενίσχυση των γνώσεων-
δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και η υιοθέτηση νέων μεθόδων. 

Η εκπαιδευτική ομάδα του νηπιαγωγείου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του φορέα, 
συμμετείχε στην επιμόρφωση "Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions", η 
οποία πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας, με φορέα διοργάνωσης το 
ShipCon Ltd. 

Οι εκπρόσωποι του σχολείου, είχαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και να εκσυγχρονίσουν τις τεχνικές τους για τη διαχείριση 
κρίσεων, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε εργαστήρια.  

  



Τι λέει η βιβλιογραφία… 
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) αποτελεί μια έννοια που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα, στην πάροδο των 

χρόνων. Πολλοί και διαφορετικοί είναι οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για τη ΣΝ, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τις δοκιμασίες για τη 
μέτρησή της. Η ΣΝ αποτελεί την ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίσουν και να καταδεικνύουν τα συναισθήματά τους, να κατανοούν τα 
συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ των διαφορετικών συναισθημάτων και να τα χρησιμοποιούν για να δράσουν.  

Η συγκεκριμένη έννοια έχει συνδεθεί με πολλούς τομείς της καθημερινότητας των ανθρώπων, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η 
ικανοποίηση, η ευημερία κλπ. (Fernandez-Berrocal et al.; 2006; Schutte et al., 2011). Η σύνδεση αυτή, έχει αποτελέσει πόλο έλξης των 
σύγχρονων ερευνών, οι οποίες προσπαθούν να καταδείξουν τη σχέση της ΣΝ με παράγοντες επικινδυνότητας, όπως το άγχος, η 
κατάθλιψη, η μοναχικότητα, το πένθος, εξετάζοντας παράλληλα και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα άτομα προκειμένου να τους 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, με στόχο την προσωπική ευημερία (Pau & Croucher, 2003). 

Μέσα από μελέτες σχετικά με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, γίνεται κατανοητό ότι περικλείει πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής, 
όπως η ψυχική υγεία, η εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ευημερία, η εκπαίδευση κλπ. (Salovey & Mayer, 1990; Bar-on, 1997; 
Ciarrochi et al., 2001). Μέσα από την εξέλιξη των θεωρητικών ιδεών σχετικά με τα συναισθήματα, οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν για την 
αμφίδρομη σχέση επιρροής των συναισθημάτων και της σκέψης (Matthews et al., 2002). Στη συνέχεια, σύνδεσαν τα συναισθήματα με 
νοητικές λειτουργίες, οι οποίες περιλάμβαναν κίνητρα, συναισθήματα, γνώση και συνείδηση. Κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί το 
συνδυασμό αυτών των τεσσάρων κατηγοριών προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του και 
να μάθει μέσα από την επίλυση νέων καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό, τα άτομα αντιλαμβάνονται, εκτιμούν, κατανοούν, 
αφομοιώνουν τα συναισθήματά τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες ρύθμισης και ελέγχου, μέσα από τη εμπειρία. Έτσι, αναπτύσσουν 
σχέσεις με άλλους (Mayer et al., 2011). 

 Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό ότι τα καθημερινά προβλήματα στην εκπαίδευση, απαιτούν τη διαχείριση απαιτητικών 
καταστάσεων και συγκρούσεων. 

  



Το πλάνο επιμόρφωσης 
1η Μέρα 

The importance of Emotional Intelligence in 
Modern Education and Workplace settings 

2η Μέρα 
The Emerging Self – and Development of 

Emotional Intelligence (Development, mind 
set – literal to abstract) 

3η Μέρα 
In touch with the emotional self and 

influence on learning 

4η Μέρα 
Develop skills in Leadership and Creativity 

5η Μέρα  
Application of EI skills in the Home, 

Workplace and Educational Establishments 

Group Introduction / (icebreaker 
exercise) 

Child Development – Social 
Emotional development stages 

 

In touch with self – (Group exercise) Can IE be taught? 

 
Emotional Intelligence checklist 

revisited. (Day 3) 

Definition of IE and why it matters 
in the modern world – the 10 

principles 

Definitions/ models – (Case Studies. 
Analysis, triggers and red flags – 

Group exercises) 

 

How to identify your own emotions 
and tools for development 

 

Educational and Workplace Models 
– History and Modern Practice 

 

Using EI development opportunities 
in the home, classroom or 

workplace (Group exercise) 

 
Characteristics of Emotional 

Intelligence – IQ vs EQ 
Feedback from Case Study exercise. Conflicts and negotiation (role play 

exercise) 

 

Theory of mind in the classroom or 
workplace 

 

Plan for change – Influencing – 
(Action plans to take forward) 

Theory of Mind – Social Cognition – 
False Belief 

False Perception: recap  Key components to copying with 
conflict with EI 

 

Creating future Leaders 
 

Debrief and Evaluation 

 

Mindful or Mindblind? – Children as 
‘mindreaders’ 

Theory of Mind plus introduce 
additional concepts 

Active Listening (role play exercise) 

 
Identify opportunities (exercise) 

 
Completion of course evaluation 

sheets. 

Nature Versus Nurture –influences 
on developing personality (Genetic 

influences, predisposition, 
environmental factors) 

Developing literal to abstract 
thinking 

 

Key Components to Active Listening 

 



Μερικές φωτογραφίες από την 
επιμόρφωση 



Αξιοθέατα της Πράγας 



Επίσκεψη σε σχολείο- εταίρο των 
προγραμμάτων μας στο eTwinning 



“Happy School through 
SEL”  

ETWINNING PROJECT 



Γενικό πλάνο 
 Σεπτέμβριος  

◦ Γνωριμία με τα σχολεία του προγράμματος 

◦ Σημαντικά στοιχεία κάθε χώρας 

 Οκτώβριος 
◦ Κανόνες της τάξης 

 Νοέμβριος 
◦ Όλιβερ ο ελέφαντας 

 Δεκέμβριος 
◦ Ο Όλιβερ και τα Χριστούγεννα 

 Ιανουάριος 
◦ Συναισθήματα 

  

 Φεβρουάριος  
◦ Παρουσίαση δεύτερης μασκότ: Αλεπού 

 Μάρτιος 
o Η Φιλία 

Απρίλιος 
o Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση 

προβλημάτων 

Μάιος 
o Δημιουργία κήπου 

Ιούνιος 
◦ Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας και μακέτας 

  



Κανόνες τάξης 



Ο ελέφαντας μας- Όλιβερ 



Η Αλεπού μας- Ρούμπι 



Το ταξίδι της αλεπούς 



Συναισθήματα και διαχείριση 
συγκρούσεων 



Ο κήπος της φιλίας 



Αξιολόγηση 
 Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με ψηφιακά ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε όλες τις ομάδες-
στόχους του έργου (μαθητές-γονείς-εκπαιδευτικοί) 

 Η ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων έφτασε το 98%, με βάση τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.  

  



Διάχυση-Προωθητικό υλικό 

Η διάχυση αποτελούνταν από: 
 Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο 
 Συμμετοχή σε σεμινάρια/ημερίδες 
 Δημιουργία μπροσούρας για την 

παρουσίαση του έργου 
 Ενημερωτικό φυλλάδιο με τις 

δράσεις μας 
 Συμμετοχή στη δράση «Μίλα τώρα» 

κατά του σχολικού εκφοβισμού, ο 
οποίος διοργανώθηκε από το 
Χαμόγελο του Παιδιού 



Σας ευχαριστούμε!!! 
Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Ο Μ Α Δ Α :  

Σ Α Μ Ο Υ Τ Ι Α Ν  Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α  

Τ Α Τ Σ Ι Ο Υ  Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Η  

Τ Σ Ι Ρ Γ Ι Ω Τ Η  Ε Λ Ε Ν Η  


