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Η έρευνα που διεξήχθη για την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση καταδεικνύει ότι σημαντικές βελτιώσεις των 

κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις στην ακαδημαϊκή απόδοση. Με βάση 

τα ευρήματα αυτά, το έργο I-YES προσπάθησε να εντοπίσει τις βασικές κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες και 

ελλείψεις των μαθητών στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο και να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα 

για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές στην κοινωνικο-συναισθηματική εκπαίδευση. Ο τελικός 

στόχος ήταν να μειωθεί η σχολική αποτυχία μέσω της βελτίωσης της συμπεριφοράς στην τάξη και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, η αύξηση της προσοχής του σπουδαστή, η  βαθύτερη αφοσίωσης του μαθητή στο σχολείο και η αύξηση 

του χρόνου που αφιερώνεται στη σχολική εργασία. 

 Οι ερευνητικές εργασίες επιτεύχθηκαν με την ανάπτυξη τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών μέσων 

συλλογής δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια που αφορούσαν τους μαθητές εφαρμόστηκαν σε 263 άτομα ενώ από 

ομάδες μαθητών που συμμετείχαν σε εστιασμένες συζητήσεις συγκέντρωσαν πληροφορίες από άλλα 113 άτομα. 

Ομοίως, τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών εφαρμόστηκαν σε 155 άτομα, ενώ οι ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης των εκπαιδευτικών συγκέντρωσαν δεδομένα από άλλα 38 άτομα. Έτσι, πήραμε συνέντευξη συνολικά 

από 569 μαθητές και καθηγητές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη 

Ρουμανία. Τα ερωτηματολόγια και οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο I-YES 

αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προηγούμενη έρευνα όσο και τους συγκεκριμένους στόχους του 

έργου. Αυτά τα εργαλεία σχεδιάστηκαν για τη συλλογή δεδομένων τόσο μέσω της αυτό-αξιολόγησης (δηλ. έφηβοι 

αυτό-αξιολογούνται για τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες τους) όσο και της αξιολόγησης των άλλων 

(εκτίμηση των εκπαιδευτικών για τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών). Αυτή η προσέγγιση 

οδήγησε σε διαφορετικά σύνολα στοιχείων για τους εφήβους και τους δασκάλους που συγκέντρωσαν πληροφορίες 

όχι μόνο για τα τέσσερα μεγάλα στρώματα των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων αλλά και για προβλήματα 

συμπεριφοράς στο σχολείο, το σχολικό περιβάλλον και άλλες σημαντικές συμπεριφορές απέναντι στο σχολείο και 

τη μάθηση. 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι βασικές συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών αφορούν: (1) 

τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (δηλ. θέματα που σχετίζονται με την έναρξη, τον προσδιορισμό και τις ψυχολογικές 

συνέπειες των συναισθημάτων, καθώς και την έλλειψη γνώσης για τα συναισθήματα); (2) το σχολικό ενδιαφέρον 

(τα πιο σημαντικά θέματα εδώ σχετίζονται με τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και την αρνητική επιρροή των 

συνομηλίκων); (3) η αυτογνωσία (ειδικά θέματα που σχετίζονται με την έλλειψη αυτοπεποίθησης και 

αυτοεκτίμησης); (4) η ευημερία στο σχολείο (οι μαθητές ήταν πολύ λιγότερο ικανοποιημένοι με τις εμπειρίες τους 

στο σχολείο παρά με άλλες πτυχές της κοινωνικής τους ζωής). 

Επιπλέον, τα δεδομένα μας επιβεβαίωσαν ότι οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στις σχολικές συμπεριφορές και αντιλήψεις. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι η εκπαίδευση κοινωνικο-

συναισθηματικών δεξιοτήτων είναι πιθανό να σχετίζεται με αυξήσεις θετικών σχολικών συμπεριφορών (π.χ. 

σχολικό ενδιαφέρον) και μειώσεις στις αρνητικές σχολικές συμπεριφορές (π.χ., παρακάμπτοντας τις τάξεις). Οι 

κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες με τον ισχυρότερο αντίκτυπο αποδείχθηκαν: η επιμονή (μεγαλύτερη 

επιμονή αφορούσε λιγότερο συχνά ήπια και σοβαρά ζητήματα συμπεριφοράς και αυξημένο σχολικό ενδιαφέρον 

και ευεξία στο σχολείο), ο αυτοέλεγχος (ο αυτοέλεγχος συσχετίστηκε με λιγότερο σοβαρά προβλήματα 

συμπεριφοράς, η υψηλή αυτοεκτίμηση συσχετίστηκε με την αύξηση του σχολικού ενδιαφέροντος και της 

ευημερίας στο σχολείο, η αντίληψη της σχολικής ατμόσφαιρας (οι μαθητές που αντιλήφθηκαν μεγαλύτερη 

αρνητική σχολική ατμόσφαιρα τείνουν να αναφέρουν πιο σοβαρά ζητήματα συμπεριφοράς), η αντίληψη της 

γονεϊκής υποστήριξης (αυτή η μεταβλητή ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αρνητικής 
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συμπεριφοράς στο σχολείο) και η αντίληψη της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών (η θετική συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών ήταν μία από τις σημαντικότερες διεγέρτες του σχολικού ενδιαφέροντος και της ευεξίας στο 

σχολείο). 

Με βάση τα ευρήματα αυτά, το έργο I-YES συνέστησε παρεμβάσεις επικεντρωμένες στις κοινωνικο-

συναισθηματικές δεξιότητες με στόχο αυτές οι παρεμβάσεις να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν για τα 

συναισθήματα, τον τρόπο αναγνώρισής τους, χρήσης τους και ελέγχου τους. 


