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1. Γενική Εισαγωγή  

Σχεδόν όλοι γινόμαστε νευρικοί όταν πρόκειται να δώσουμε συνέντευξη εργασίας. Αλλά τι 

θα γινόταν αν είχατε μικρότερο πρόγραμμα σπουδών, αν εγκαταλείψατε το σχολείο και πε-

ράσατε πραγματικά δύσκολα. Τώρα θέλετε να σταθείτε πάλι στα πόδια σας και αυτή η δουλε-

ιά είναι η ευκαιρία σας για μια νέα ζωή. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να έχετε πραγμα-

τικά καλά νεύρα για τη συνέντευξη εργασίας. Αλλά και αφού επιτύχετε να πάρετε τη δουλειά, 

η πρόκληση συνεχίζεται. Η καθημερινή ζωή εργασίας μπορεί να είναι ένας συνεχής λόγος για 

άγχος και προσωπικές αμφιβολίες. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι! 

Το κλειδί για τη διαχείριση όλων αυτών των συναισθημάτων και για την οικοδόμηση υγιει-

νών σχέσεων στο χώρο εργασίας είναι οι κοινωνικές δεξιότητες. Η πρακτική της συναισθημα-

τικής νοημοσύνης είναι τόσο σημαντική για την επιτυχία που αποτελεί το 58% των επιδόσεων 

στο χώρο εργασίας και είναι ο ισχυρότερος παράγοντας για την προσωπική αριστεία.1 

Το έργο I-YES "Improve Your Emotional Skills” – “Βελτιώστε τις Συναισθηματικές Δεξιότη-

τες", χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS + για την Εκπαιδευτική και Επαγγελματική Κατάρτιση, στοχεύει στη διευκόλυνση 

της εισόδου των νέων στην επαγγελματική ζωή δημιουργώντας καινοτόμα εργαλεία για την 

ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, όπως είναι ο αυτοέλεγχος, 

ιδιαίτερα ο έλεγχος των αρνητικών συναισθημάτων, η αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση και η αυ-

τοπεποίθηση. Η αύξηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων παράλληλα με τις 

γνωστικές και τις τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητη για τους νέους επειδή, με βάση συγ-

κεκριμένης παιδαγωγικής κατάρτισης, οι νέοι μπορούν να εργαστούν στοχευμένα πάνω στις 

δεξιότητες συλλογισμού και να συνδυάσουν μια σειρά στρατηγικών και λύσεων για μελλοντι-

κές προκλήσεις . Χάρη στις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, προχωρούν σε με-

γαλύτερη αυτονομία, αυτοπεποίθηση, ώθηση,  πρωτοβουλία και δημιουργικότητα με την ε-

νίσχυση επίσης της ικανότητας ανταλλαγής. 

Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 με διάρκεια υλοποίησης δύο έτη κατά τα οποία έξι 

Ευρωπαίοι εταίροι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και 

την Ιταλία εργάστηκαν για τη βελτίωση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 

νέων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ηλικίας 14 έως 25 ετών. Με τις προηγούμενες εμπειρί-

ες τους, οι εταίροι έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για να καταρτίσουν ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης για την αύξηση της απόδοσης των νέων και την προετοιμασία τους 

για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. 

                                                           
1
 Bradberry, Travis and Greaves, Jean. 2009. Emotional Intelligence 2.0. San Diego, CA: TalentSmart. 
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Οι δραστηριότητες του έργου I-Yes πρέπει να διευκολύνουν τους νέους ώστε να διαχειρίζον-

ται το άγχος τους, να θέτουν στόχους, να προχωρούν μπροστά, να κατανοούν και να διαχει-

ρίζονται τα συναισθήματά τους, να αισθάνονται και να δείχνουν ενσυναίσθηση για τους άλλο-

υς, να συντηρούν και να διατηρούν θετικές σχέσεις και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις. 

Όλα αυτά οδηγούν στο να ζουν και να αισθάνονται καλύτερα, να επιτυγχάνουν καλές επιδό-

σεις, να βελτιώνουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους, να αυξάνεται το κίνητρό τους για μά-

θηση, να εμπλέκονται πλήρως σε δραστηριότητες, να έχουν μια θετική συμπεριφορά και να 

μειώνουν το συναισθηματικό άγχος. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος παρέμβασης χωρίστηκαν σε τρεις κύριες κατηγορίες: 

την «προσωπική σφαίρα» (αυτογνωσία και διαχείριση των συναισθημάτων), τη «διαπροσω-

πική σφαίρα» (οι σχέσεις με τους άλλους) και τη «γενική σφαίρα» (προς την ευρύτερη κοινω-

νική σφαίρα). 

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έργου, οι νέοι λειτούργησαν τόσο ως ενεργοί παίχτες όσο και 

ως ωφελούμενοι του προγράμματος: έδωσαν ανατροφοδότηση και συμμετείχαν ενεργά στην 

ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που σχεδιάστηκαν γι 'αυτούς. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι εταίροι διεξήγαγαν διάφορες δραστηριότητες με τους 

νέους και τους εκπαιδευτικούς και δημιούργησαν το πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτές οι δρασ-

τηριότητες περιελάμβαναν μια ανασκόπηση των αναγκών των νέων με τη βοήθεια ερωτημα-

τολογίων και εστιασμένων ομάδων συζήτησης που αποτελούνταν από νέους και εκπαιδευτι-

κούς / εκπαιδευτές. Αυτή η ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως βάση και κατευθυντή-

ρια γραμμή για το πρόγραμμα παρέμβασης. Περισσότεροι από 180 νέοι σε κοινωνικά μειο-

νεκτική θέση και 18 εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές συμμετείχαν στη δημιουργία, τη δοκιμή και 

την αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυ-

ξη της εσωτερικής δύναμης των νέων με σκοπό: 

 να προωθήσουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, στο οποίο οι νέοι 

αισθάνονται επαρκώς ασφαλείς και σίγουροι ότι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συνα-

ισθήματά τους;  

 να αυξήσουν την ικανότητα προσαρμογής των νέων ώστε να αντιμετωπίζουν ορισμένες συ-

ναισθηματικές καταστάσεις; 

 να ενθαρρύνουν τις κοινωνικές σχέσεις των νέων και να αυξήσουν την αίσθηση ότι ανήκουν 

σε μια κοινότητα. 
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Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφορετικών δραστηριοτήτων που 

διατίθενται μέσω της πλατφόρμας I-YES (http://www.iyes-project.eu/index.php ) που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από τους νέους μεμονωμένα. 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα από τα κύρια πνευματικά αποτελέσματα του έργου I-YES. Περιέ-

χει τα πιο συναφή αποτελέσματα του έργου καθώς και περαιτέρω πληροφορίες που απαιτο-

ύνται για την υλοποίηση της ανάπτυξης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 

στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Έτσι, περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς διαδικασίες και 

οδηγίες για την υλοποίηση και οργάνωση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος παρέμβασης μέσα στο δικό σας πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, το εγχειρίδιο μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί από επαγγελματίες που εργάζονται με την ομάδα στόχο στην καθημερινή τους ερ-

γασία. 
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2.  Κοινωνικο-Συναισθηματική Μάθηση (SEL) και η σπουδαιότητά της 
για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς  

2.1 Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (SES): βασικές πληροφορίες  

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μελέτη των ψυχολογικών δεξιοτήτων είχε επικεντρωθεί σε 

μεγάλο βαθμό στις γνωστικές δεξιότητες, δηλαδή στην ικανότητα χρήσης της μνήμης, της 

συλλογιστικής ή της αφαίρεσης, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που συνήθως ερευ-

νώνται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ένα σημαντικό ιστορικό σημείο ήταν η ανάπτυξη του 

πρώτου τεστ νοημοσύνης από τον Alfred Binet στις αρχές του 20ού αιώνα. Η νοημοσύνη κα-

τανοήθηκε ως μια γενική γνωστική ικανότητα να ενεργούμε ορθολογικά και να επιλύουμε τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο περιβάλλον μας. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ένα 

υψηλό επίπεδο γενικής νοημοσύνης - παράγοντα g - θα σήμαινε ότι τα άτομα που είναι καλά 

στην επίλυση ενός τύπου προβλημάτων τείνουν να είναι καλά σε άλλα είδη προβλημάτων ε-

πίσης. Με άλλα λόγια, γνωρίζοντας μόνο μία βαθμολογία - του παράγοντα g - θα μας επιτρέ-

ψει να προβλέψουμε την επιτυχία ενός ατόμου σε διάφορες πτυχές της ζωής του. 

Σύμφωνα με αυτές τις ιδέες, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλή γενική νοημοσύνη 

προβλέπει όχι μόνο την ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά και την επαγγελματική επιτυχία και επίσης 

λιγότερο προφανή αποτελέσματα, όπως η υγεία και η διάρκεια ζωής. Για παράδειγμα, η βαθ-

μολόγηση σε υψηλό επίπεδο σε μια εξέταση νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικί-

ας μπορεί να σχετίζεται με μειωμένους κινδύνους θανάτου από καρκίνο ή καρδιαγγειακές πα-

θήσεις δεκαετίες αργότερα.2 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η γενική νοημοσύνη προβλέπει πολλά αποτελέσματα 

ζωής και έχει ισχυρές σχέσεις με την ακαδημαϊκή επιτυχία, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί 

παράγοντες που πρέπει να μελετηθούν επίσης. Για παράδειγμα, ίσως να ενδιαφέρουμε να 

αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα τα ζητήματα που αφορούν το πώς η νοημοσύνη, το κοινωνι-

κοοικονομικό υπόβαθρο και η προσωπικότητα κάποιου επηρεάζουν τη σχολική του απόδοση. 

Μελέτες που διεξήχθησαν προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αποκαλύψει ότι ενώ η εμπιστο-

σύνη είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας, διαστάσεις που αφορούν την προσωπι-

κότητα όπως η ευγένεια ή η συνείδηση διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο υπογραμμί-

ζοντας ότι πρέπει να υπάρξει κάτι περισσότερο από τη γενική νοημοσύνη ενός ατόμου.3 

Η ιδέα μιας συναισθηματικής νοημοσύνης, διαφορετική από τη γνωστική νοημοσύνη, ακολο-

                                                           
2
 See Gottfredson, L.S., and Deary, I.J. (2004). Intelligence Predicts Health and Longevity, but Why? Current Direc-

tions in Psychological Science, 13, 1-4. 
3
 See Laidra, K., Pullmann, H., and Allik, J., (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achieve-

ment: A cross-sectional study from elementary to secondary school. Personality and Individual Differences, 42, 441-
451. 
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υθεί την ίδια λογική. Αν και η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης υφίσταται εδώ και μισό 

αιώνα, έχει αρχίσει να τραβάει την  προσοχή μόνο μετά το 1995 με το βιβλίο «Συναισθηματική 

νοημοσύνη. Γιατί μπορεί να έχει σημασία περισσότερο από το IQ», που γράφτηκε από τον 

Daniel Goleman. Εδώ ο Goleman χαρακτήρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη ως «την ικανό-

τητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και αυτά των άλλων, για να κινητοποιούμε τους 

εαυτούς μας και να διαχειριζόμαστε καλά τα συναισθήματα μας και στις σχέσεις μας». Από 

αυτή την άποψη, η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά μάλ-

λον θεωρείται μια διανοητική ικανότητα που μας βοηθά να επιλύσουμε ζητήματα που σχετί-

ζονται με την προσωπική και κοινωνική μας ζωή επιτρέποντάς μας να αναγνωρίσουμε τα συ-

ναισθήματά μας, να παροτρυνθούμε και να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Οι κοινωνι-

κο-συναισθηματικές δεξιότητες είναι οργανωμένες σε τέσσερις κύριες ομάδες: αυτογνωσία, 

αυτοδιαχείριση, κοινωνική ευαισθητοποίηση και κοινωνικές δεξιότητες: 

 Η αυτογνωσία αναφέρεται στις ικανότητες που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τα συ-

ναισθήματά μας και να τα εκτιμούμε με ακρίβεια. Ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας αυ-

τογνωσίας εγγυάται ακριβείς αυτο-εκτιμήσεις, αυτοπεποίθηση και μια υγιή συμπερι-

φορά ανάληψης κινδύνων. 

 Η αυτοδιαχείριση συνδέεται με τις κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες όπως ο συ-

ναισθηματικός αυτοέλεγχος, η προσαρμοστικότητα και η αισιοδοξία, επομένως ανα-

φέρεται στην ικανότητά μας να κατανοούμε και στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε τα 

συναισθήματά μας για να ελέγξουμε καλύτερα τις σκέψεις και τις πράξεις μας. 

 Η κοινωνική ευαισθητοποίηση αναφέρεται στην ικανότητα των ανθρώπων να γνωρί-

ζουν τα συναισθήματα και τις ανάγκες άλλων ανθρώπων και να ανταποκρίνονται κα-

τάλληλα σε αυτά. 

Τέλος, οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα να ενεργοποιούν τις επιθυμητές 

αντιδράσεις από άλλους ανθρώπους, μέσω σωστής επικοινωνίας και επιδέξιας επιρροής.  

Τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η κοινωνική συναισθηματική μάθηση 

έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ένα ευρύ φάσμα βασικών αποτελεσμάτων της ζωής, όπως 

η ακαδημαϊκή επιτυχία, η απόδοση στο εργασιακό περιβάλλον ή η ψυχική και ψυχοσωματική 

υγεία. Ως εκ τούτου, το έργο I-YES προσπάθησε να κατανοήσει αυτά τα θετικά οφέλη όσο το 

δυνατόν περισσότερο στα αποτελέσματα και υλικά που αναπτύχθηκαν μέσα σε αυτό. 
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2.2  Οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες στο έργο I-YES 

Η έρευνα που διεξήχθη για την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση καταδεικνύει ότι σημαντι-

κές βελτιώσεις των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσε-

ις στην ακαδημαϊκή απόδοση. Με βάση τα ευρήματα αυτά, το έργο I-YES προσπάθησε να εν-

τοπίσει τις βασικές κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες και ελλείψεις των μαθητών στους ορ-

γανισμούς που συμμετέχουν στο έργο και να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα για να σχεδι-

άσει και να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές στην κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση. Ο τελικός 

στόχος ήταν να μειωθεί η σχολική αποτυχία μέσω της βελτίωσης της συμπεριφοράς στην τά-

ξη και της κοινωνικής δεξιότητας, της αυξανόμενης προσοχής του σπουδαστή, της βαθύτερης 

αφοσίωσης του μαθητή στο σχολείο και του χρόνου που αφιερώνεται στη σχολική εργασία. 

Οι ερευνητικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με την ανάπτυξη τόσο ποσοτικών όσο και ποιο-

τικών μέσων συλλογής δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια των μαθητών εφαρμόστηκαν σε 263 

άτομα και οι εστιασμένες ομάδες συζήτησης των μαθητών συγκέντρωσαν πληροφορίες από 

άλλα 113 άτομα. Παρομοίως, ερωτηματολόγια των δασκάλων εφαρμόστηκαν σε 155 άτομα, 

ενώ οι εστιασμένες ομάδες συζήτησης των εκπαιδευτικών συνέλεξαν δεδομένα από άλλα 38 

άτομα. Έτσι, συνομιλήσαμε συνολικά με 569 μαθητές και καθηγητές από τη Γαλλία, τη Γερ-

μανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Τα ερωτηματολόγια και οι 

ομάδες συζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο I-YES αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υ-

πόψη τόσο την προηγούμενη έρευνα όσο και τους συγκεκριμένους στόχους του έργου. Αυτά 

τα εργαλεία σχεδιάστηκαν για τη συλλογή δεδομένων τόσο μέσω της αυτόματης αξιολόγησης 

(δηλ. της αξιολόγησης των εφήβων για τις κοινωνικο-συναισθηματικές τους δεξιότητες) όσο 

και της αξιολόγησης των άλλων (της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για τους μαθητές ανα-

φορικά με τις κοινωνικο-συναισθηματικές τους δεξιότητες). Αυτή η προσέγγιση είχε ως απο-

τέλεσμα διαφορετικά αποτελέσματα για εφήβους και εκπαιδευτικούς που συγκέντρωσαν πλη-

ροφορίες όχι μόνο για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες δεξιοτήτων αλλά και για προβλήματα 

συμπεριφοράς στο σχολείο, στο σχολικό περιβάλλον αλλά και για άλλες σημαντικές συμπερι-

φορές 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, την 

αναγνώριση και τις ψυχολογικές συνέπειες των συναισθημάτων, καθώς και την έλλειψη γνώ-

σης για τα συναισθήματα); (2) to Σχολικό ενδιαφέρον (τα πιο σημαντικά θέματα που σχετίζον-

ται με τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και την αρνητική επιρροή των συναδέλφων;  (3) 

αυτογνωσία (ειδικά θέματα που σχετίζονται με ελλείψεις στην αυτοπεποίθηση και την αυτοεκ-

τίμηση); ευεξία στα σχολεία (οι μαθητές ήταν πολύ λιγότερο ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις 
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τους στο σχολείο παρά από 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, διαπιστώσα-

με ότι οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες κατάρτισης είναι πιθανό να σχετίζονται με την 

αύξηση θετικών σχολικών συμπεριφορών (π.χ. σχολικό ενδιαφέρον) και την μείωση των αρ-

νητικών συμπεριφορών που σχετίζονται με το σχολείο (π.χ. να χάνουμε τάξεις). Οι κοινωνικο-

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

τερη επιμονή συνδέθηκε με λιγότερο συχνά ήπια και σοβαρά ζητήματα συμπεριφοράς και με 

αυξημένο σχολικό ενδιαφέρον και ευεξία στο σχολείο), τον αυτοέλεγχο (ισχυρός αυτοέλεγχος 

συνδέεται με τα λιγότερο συχνά σοβαρά ζητήματα συμπεριφοράς και με αυξημένο σχολικό 

ενδιαφέρον και ευεξία στο σχολείο), αυτοεκτίμηση (ο υψηλός αυτοσεβασμός συνδέεται με το 

αυξημένο σχολικό ενδιαφέρον και την ευεξία στο σχολείο), η αντίληψη του σχολικού περιβάλ-

λοντος (οι μαθητές που αντιλήφθηκαν έντονα μια αρνητική σχολική ατμόσφαιρα έτειναν να 

αναφέρουν πιο σοβαρά ζητήματα συμπεριφοράς), η αναγνώριση της γονικής υποστήριξης 

(αυτό το κριτήριο ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της αρνητικής συμπερι-

φοράς στο σχολείο) και η αντίληψη της στάσης των εκπαιδευτικών ( η θετική  στάση των εκ-

παιδευτικών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη διέγερση του σχολικού 

ενδιαφέροντος και της ευεξίας στο σχολείο). 

Με βάση τα ευρήματα αυτά, το έργο I-YES ανέπτυξε παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στις 

κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες και στο ότι αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να βοηθήσο-

υν τους μαθητές να μάθουν για τα συναισθήματα τους, πώς να τα αναγνωρίζουν και πώς να 

τα ελέγχουν. 
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3. Πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία του I-YES  

3.1  Πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα παρέμβασης του I-YES  

3.1.1 Επισκόπηση  

Το πρόγραμμα παρέμβασης είναι ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου I-YES. Έχει α-

ναπτυχθεί από όλους τoυς εταίρους του έργου υπό το συντονισμό του οργανισμού Civiform, 

ενός ιταλικού επαγγελματικού κέντρου και συγχρόνως εταίρου του έργου I-YES. Το Πρόγ-

ραμμα Παρέμβασης αποτελείται από 54 διαφορετικές δραστηριότητες σε τρεις διαφορετικούς 

τομείς, με κύριο στόχο την αντιπαράθεση της σχολικής αποτυχίας με την ανάπτυξη των κοι-

νωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, κυρίως όσων είναι εγγεγραμμένοι σε 

μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ΙΕΚ. 

Πολλές πρόσφατες μελέτες4 στον κόσμο επεσήμαναν τη σημασία της ανάπτυξης των κοινω-

νικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων επειδή υποστηρίζουν την επίτευξη θετικών αποτελεσ-

μάτων στη ζωή, όπως τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και η απασχόληση, η ικανοποίηση στη 

ζωή και η ευημερία, η ψυχική υγεία, η αποφυγή προβλημάτων συμπεριφοράς και κοινωνικών 

δυσκολιών. Όλες αυτές οι δεξιότητες μπορούν να υποστηρίξουν τον στόχο της αντιμετώπισης 

της σχολικής αποτυχίας με τη διατήρηση μιας κατάστασης που χαρακτηρίζεται από την προ-

σωπική ευημερία. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες και η κο-

ινωνική αλληλεπίδραση επηρεάζουν την ακαδημαϊκή μάθηση. Υπάρχει μια αυξανόμενη ακα-

δημαϊκή αναγνώριση5 της ανάγκης προώθησης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιο-

τήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη στήριξη των νέων στην αξιοποίηση των δυνατο-

τήτων τους, στη μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους στην επαγγελματική κατάρτιση και την 

απασχόληση και στη θετική μετάβαση στην ενηλικίωση και την ανεξαρτησία. 

Για το σκοπό αυτό, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρέμβασης 

αναπτύχθηκαν και συλλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου μεταξύ των ήδη οργανωμένων 

δραστηριοτήτων που έχουν αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές μεταξύ των οργανισμών που 

συμμετέχουν μέσω του αντικτύπου που είχαν στους νέους για την ενίσχυση της ευημερίας 

τους. Σκοπός τους ήταν να αυξήσουν τέσσερις σημαντικές κοινωνικές και συναισθηματικές 

                                                           
4
 See Mayer, J. D., Roberts, R. D. & Barsade, S. G (2008). Human Abilities: Emotional Intelligence. Annual Review of 

Psychology, 59: 507-36; Denham SA, Blair KA, DeMulder E, Levitas J, Sawyer K, Auerbach-Major S. 2003. Preschool 

emotional competence: pathway to social competence. Child Dev. 74:238–56; Qualter, P., Gardner, K.J., Whitely, 

H.E. Emotional Intelligence: Review of Research and Educational Implications. Pastoral Care; Cherniss, C., Extein, M., 

Goleman, D., & Weissberg, R.P. Emotional Intelligence: What Does the Research Really Indicate? Educational Psy-

chologist. 41(4), 239-245. 
5 

See Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing 
students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 
82, 405-432. 
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δεξιότητες που συνδέονται με την αυτοδιαχείριση, το σχολικό ενδιαφέρον, την αυτογνωσία και 

την ευημερία στο σχολείο. Έτσι, το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει στην πραγματικό-

τητα ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, με κύριο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με τους ακόλουθους τρεις διαφορετικούς τομείς: 

1. Τον “προσωπικό τομέα”:  

 

Ο τομέας αυτός σχετίζεται περισσότερο με την αυτογνωσία των ατόμων και την ικα-

νότητα να ρυθμίζουν τα ατομικά τους συναισθήματα. 

 

2. Το ”διαπροσωπικό τομέα”: 

 

Ο τομέας αυτός αφορά κυρίως «τη σχέση των ατόμων με τους άλλους». Οι συγκεκριμένοι 

στόχοι αυτού του τομέα αφορούν τις δυνατότητες δημιουργίας και διατήρησης υγειών και ικα-

νοποιητικών σχέσεων με άλλους με βάση τη συνεργασία, την πρόληψη, τη διαχείριση και την 

εποικοδομητική επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων;  

3. την αποκαλούμενη "κοινωνική ευθύνη προς την κοινότητα" όσον αφορά τον ευρύτε-

ρο κοινωνικό χώρο (την οικογένεια, αλλά και τους φίλους, τους συμμαθητές κ.λπ.). 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του τομέα αφορούν την ικανότητα λήψης αποφάσεων 

με βάση τη συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των δεον-

τολογικών προτύπων, των κανόνων για την ασφάλεια και των κοινωνικών κανόνων, 

την αξιολόγηση και τον προβληματισμό.  
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All of these activities aim at improving, reinforcing, and enhancing competences related to the 

following list of social and emotional competences: 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στη βελτίωση, την ενίσχυση και την ενίσχυση των 

ικανοτήτων που σχετίζονται με τον ακόλουθο κατάλογο κοινωνικών και συναισθηματικών 

ικανοτήτων: 

Τύποι δεξιοτή-

των  

Στοιχεία  

Συναισθηματικές 

δεξιότητες  

- Να αναγνωρίζει και να κατανοήσει τα διαφορετικά συναισθήμα-

τα (τα δικά του). 

- Να διαχειρίζεται τα συναισθήματα (να διαχειρίζονται ισχυρά 

συναισθήματα και την έκφρασή τους με εποικοδομητικό τρόπο). 

- Να βελτιώνει την αυτοδιαχείριση (και η αυτοπειθαρχία). 

Αυτογνωσία - Να αναπτύσσει ικανότητες αυτο-αντίληψης.  

- Να έχει μια σαφή αντίληψη για τις συνήθειες, τις δυνάμεις, τις 

αδυναμίες, τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις τους. 

Αυτοπεποίθηση  - Να αναπτύσσει και να ενισχύει την αυτοπεποίθηση. 

Στρατηγικός 

σχεδιασμός  

- Να αναπτύσσει τις δεξιότητες στον στρατηγικό σχεδιασμό, στον 

προσανατολισμό του στόχου και στον καθορισμό των προτεραι-

οτήτων για την επίτευξη των στόχων.  

- Να ενισχύει τις ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων.  

- Να βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου. 

Ενσυναίσθηση - Να κατανοεί καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων.  

- Να γνωρίζουν πώς να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των 

άλλων ανθρώπων.  

- Να αναπτύσσει εμπιστοσύνη. 
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Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες 

- Να ακούει ενεργά 

- Να αναπαράγει όσα έχει μάθει.  

- Να γνωρίζει να μεταδίδει αποτελεσματικά ιδέες / προβλήματα. 

Διαχείριση των 

συγκρούσεων 

- Να αναπτύσσει ικανότητες για την επίλυση συγκρούσεων. 

- Διαπραγματευτικές ικανότητες. 

Δημιουργία 

ομάδας 

- Να καθορίζει σαφείς στόχους εργασίας / ομάδας. 

- Να βελτιώνει την ατμόσφαιρα της συνεργασίας. 

- Να αναλαμβάνει και να μοιράζεται ευθύνες. 

- Να αυξάνει το κίνητρο της ομάδας για την επίτευξη των στό-

χων. 

- Να βελτιώνει τις ηγετικές ικανότητες. 

Σεβασμός για 

τους άλλους 

- Ευαισθητοποίηση για τη διαφορετικότητα 

- Πολιτιστική συνείδηση. 

 
Πίνακας 1: Δεξιότητες και τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 

 

Όλες αυτές οι δεξιότητες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευημερίας των νέων προκειμένου 

να αποφευχθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα όποια ενδεχόμενη σχολική αποτυχία, δηλαδή η εγ-

κατάλειψη. Οι δραστηριότητες που αφορούν αυτές τις ικανότητες μπορούν ευέλικτα να χρησι-

μοποιηθούν. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέμβασης, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτές θα βρουν την 

περιγραφή κάθε δραστηριότητας με τις πιο σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται σε ένα πί-

νακα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

- τυπολογία της δραστηριότητας (ατομική ή ομαδική δραστηριότητα) 

- θέμα που συζητείται  

- δεξιότητες που στοχεύονται  

- διάρκεια της δραστηριότητας 

- περιγραφή της απαιτούμενης προετοιμασίας 

- στόχοι των δραστηριοτήτων διδασκαλίας / εκμάθησης 

- πόροι και ενδεχόμενες πρόσθετες προτάσεις / πληροφορίες για τον εκπαιδευτή. 
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Γραφικό: Προσχέδιο για τη συλλογή των δραστηριοτήτων (Παράδειγμα). 

 

 

Τα υλικά, οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο αποσκοπούν 

στην υποστήριξη της πρακτικής των παιδαγωγών, των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών 

αλλά και των γονέων που εκτιμούν την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων ως αναγκαία 

για την υποστήριξη των νέων. 
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3.1.2 Υλοποίηση  

Το πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τα διαφορετικά πλαίσια. Οι 

δραστηριότητες θα πρέπει να επιλέγονται από εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικο-

ύς που αναπτύσσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα επιλέξουν δραστηριότητες ανάλογα 

με τις διαφορετικές ικανότητες που αναμένουν να αναπτύξουν, να ενισχύσουν ή να αυξήσουν 

τους μαθητές τους. 

Πρώτον, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ως 

εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός θα προσδιορίσει ποιες δεξιότητες πρέπει να ενισχυθούν ή να α-

ναπτύξουν οι σπουδαστές πριν αρχίσουν να υλοποιούν δραστηριότητες. Στη συνέχεια, οι α-

νάγκες αυτές θα κοινοποιηθούν στους μαθητές. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί 

η διαθεσιμότητα των σπουδαστών που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές. Οι δρασ-

τηριότητες θα προγραμματιστούν κατά τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους. Προκειμένου 

να υπάρξουν καλά αποτελέσματα, οι δραστηριότητες θα προγραμματιστούν κάθε δύο εβδο-

μάδες. Οι δάσκαλοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες στην κατανομή του χρό-

νου για αυτό το θέμα εντός της ήδη γεμάτης σχολικής ημέρας. Εκτός από τις ακαδημαϊκές δε-

ξιότητες, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν υπόψη ότι οι κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες 

έχουν γίνει πιο σημαντικές τα τελευταία χρόνια, όπως υπογραμμίζεται στις παραπάνω μελέ-

τες. Επομένως, η συνολική δέσμευση πρέπει να βρίσκεται υπό βέλτιστες περιβαλλοντικές 

συνθήκες και να εκτελεί δραστηριότητες σε 2 φορές κάθε δύο εβδομάδες. Πολλές από τις 

δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τάξεων και να 

αποτελούν συμπλήρωμα στο πρόγραμμα σπουδών. Μία από τις βασικές ιδέες του προγράμ-

ματος παρέμβασης είναι η ενσωμάτωση των κοινωνικών δεξιοτήτων στα ακαδημαϊκά μαθή-

ματα. 

Σημειώστε ότι οι προγραμματισμένες δραστηριότητες προορίζονται ως οδηγός και, κατά συ-

νέπεια, θα ποικίλλουν από τη μία τάξη στην άλλη ανάλογα με τις διαφορετικές περιστάσεις. Ο 

αριθμός και η διάρκειά τους πρέπει να αντιστοιχούν στις ανάγκες της ομάδας και να καθορί-

ζονται από τον εκπαιδευτικό. 

Καλό θα ήταν να ενημερωθούν οι γονείς σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις κοι-

νωνικές ικανότητες. 

Επιπλέον, ο σχεδιασμός για τα μαθήματα κοινωνικών δεξιοτήτων θα είναι προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες των ατόμων. Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το ε-

πίπεδο επάρκειας των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στις διάφορες ομάδες. 

Οι εκπαιδευτικοί θα προετοιμαστούν πολύ προσεκτικά πριν οργανώσουν κάθε μάθημα. Η ερ-
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γασία σε κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να είναι αγχωτική και δύσκολη για τους μαθητές. Για το 

λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν την έννοια της ενίσχυσης για να αυξήσουν τα 

κίνητρα και τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας. Παρατηρήστε ότι ο φόβος ή η ανησυ-

χία μπορεί να εμποδίσει τους μαθητές που δεν θα είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δρασ-

τηριότητες. Επομένως, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τις στρατηγικές και τις 

μεθόδους για να κινητοποιήσουν τους μαθητές και έτσι να ξεπεράσουν τα συναισθήματα. 

Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογήσουν την επιτυχία της ομάδας των κοινωνικών δεξιοτήτων μετά 

την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρώσουν τις προοπτικές 

των γονέων, διότι οι τελευταίοι μπορούν να αποτελέσουν έναν άλλο γόνιμο παράγοντα για να 

αποκτήσουν ιδέες σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων. 

 

3.1.3 Βήματα για να σχεδιάσετε τις δραστηριότητες  

Εδώ θα βρείτε μερικές προτάσεις για την ανάπτυξη της δομής του δικού σας προγράμματος: 

- Ορίστε τις ανάγκες σας. 

- Μοιραστείτε τις ανάγκες σας με τον δάσκαλό σας έτσι ώστε να μπορεί να σας 

υποστηρίξει (αν θέλετε). 

- Βρείτε τις πιο κατάλληλες δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες 

σας. 

- Προσπαθήστε να σχεδιάσετε τις δραστηριότητες εκ των προτέρων. 

- Μοιραστείτε το πρόγραμμα με τους γονείς σας για να λάβετε υποστήριξη από 

αυτούς. 

- Διαβάστε προσεκτικά τη δραστηριότητα και προετοιμαστείτε κατάλληλα. 

- Προετοιμάστε όλα όσα χρειάζεστε πριν από κάθε δραστηριότητα. 

- Κάντε τη δραστηριότητα. 

- Λάβετε σχόλια. 
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3.2 Πώς να χρησιμοποιήσετε την online πλατφόρμα του I-YES 

3.2.1 Σύντομη εισαγωγή στην online πλατφόρμα του I-YES 

 

Οι εταίροι του προγράμματος I-YES δημιούργησαν ένα εικονικό σχολείο που περιλαμβάνει 

τρεις ηλεκτρονικές μαθησιακές ενότητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικά με τη «δια-

χείριση των συναισθημάτων», την «επικοινωνία» και το «σεβασμό του άλλου». 

Ένα σχέδιο μαθήματος καθοδηγεί τον παιδαγωγό / εκπαιδευτή στην υλοποίηση της εκπαιδε-

υτικής θεματικής ενότητας. Θα βρει στην πλατφόρμα τους γενικούς και ειδικούς στόχους της 

ενότητας καθώς και τη λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων βημάτων: 

- Δημιουργία μιας συλλογικής ανταλλαγής σχετικά με την εν λόγω δεξιότητα. 

- Η εναλλαγή των θεωρητικών συνεισφορών και των online δραστηριοτήτων που θα πραγμα-

τοποιηθούν ατομικά, συλλογικά ή σε μικρές ομάδες.  

- Ένα σενάριο που απεικονίζει την εφαρμογή της δεξιότητας και τα προβλήματα που προκύπ-

τουν από αυτό. 

 

Ο κύριος σκοπός αυτών των ηλεκτρονικών ενοτήτων είναι να αναπτύξουν κοινωνικές και συ-

ναισθηματικές δεξιότητες, αλλά και να δημιουργήσουν αλληλεπίδραση εντός της ομάδας, με-

ταξύ εκπαιδευομένων και μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Αυτό έχει ως άμεσο απο-

τέλεσμα την ενεργοποίηση της ομάδας, δημιουργώντας έναν δεσμό εμπιστοσύνης, ενθαρρύ-

νοντας τη συνεργασία κάτι που θα επιτρέψει σε κάθε άτομο να επιτύχει τους ατομικούς στό-

χους του. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στη βελτίωση, την ενίσχυση και την προώθηση των 

ικανοτήτων που σχετίζονται με την ακόλουθη λίστα κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτή-

των: 

 

Είδη Δεξιοτήτων Στοιχεία 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

- Να αναγνωρίζει και να κατανοήσει τα διαφορετικά συναισθή-

ματα (τα δικά του). 

- Να διαχειρίζεται τα συναισθήματα (να διαχειρίζονται ισχυρά 

συναισθήματα και την έκφρασή τους με εποικοδομητικό τρό-
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πο). 

- Να βελτιώνει την αυτοδιαχείριση (και η αυτοπειθαρχία). 

Αυτογνωσία - Να αναπτύσσει ικανότητες αυτο-αντίληψης.  

- Να έχει μια σαφή αντίληψη για τις συνήθειες, τις δυνάμεις, τις 

αδυναμίες, τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις τους. 

Αυτοπεποίθηση - Να αναπτύσσει και να ενισχύει την αυτοπεποίθηση. 

Στρατηγικός 

σχεδιασμό 

- Να αναπτύσσει τις δεξιότητες στον στρατηγικό σχεδιασμό, 

στον προσανατολισμό του στόχου και στον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων για την επίτευξη των στόχων.  

- Να ενισχύει τις ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων.  

- Να βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου. 

Συναισθηματική 

Συμπάθεια 

- Να κατανοεί καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων ανθρώ-

πων.  

- Να γνωρίζουν πώς να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των 

άλλων ανθρώπων.  

- Να αναπτύσσει εμπιστοσύνη. 

Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες  

- Να ακούει ενεργά 

- Να αναπαράγει όσα έχει μάθει.  

- Να γνωρίζει να μεταδίδει αποτελεσματικά ιδέες / προβλήματα. 

Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

- Να αναπτύσσει ικανότητες για την επίλυση συγκρούσεων. 

- Διαπραγματευτικές ικανότητες. 

Δημιουργία 

ομάδας 

- Να καθορίζει σαφείς στόχους εργασίας / ομάδας. 

- Να βελτιώνει την ατμόσφαιρα της συνεργασίας. 

- Να αναλαμβάνει και να μοιράζεται ευθύνες. 

- Να αυξάνει το κίνητρο της ομάδας για την επίτευξη των στό-

χων. 

- Να βελτιώνει τις ηγετικές ικανότητες. 

Σεβασμός για το-

υς άλλους 

- Ευαισθητοποίηση για τη διαφορετικότητα 

- Πολιτιστική συνείδηση. 

 
Πίνακας 1: Δεξιότητες και τα αντίστοιχα στοιχεία. 
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1 

2 

STEP 1 

3.2.2 Υλοποίηση  

 

                 Μέσα στην αίθουσα 

Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις online εκπαιδευτικές δραστηριότητες του I-

YES στην αίθουσα για συζήτηση ή σε μικρή ομάδα. 

 

Ανάθεση εργασιών στο σπίτι 

Ο δάσκαλος μπορεί να αναθέσει ένα συγκεκριμένο σενάριο ή δραστηριότητα για να κάνει 

ο μαθητής στο σπίτι. 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα μέσα στην αίθουσα  

 

Απλά συνδεθείτε στο http://elearning.iyes-project.eu και θα βρεθείτε στο κεντρικό     

ΠΑΝΕΛ. 

Το ΠΑΝΕΛ αποτελείται από τρείς δεξιότητες   

 

 

 

Επιλέξτε τη Δεξιότητα που θα συζητήσετε στην τάξη.  

 

 

 

 

A 

http://elearning.iyes-project.eu/
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Σημεία συζήτησης 

Σημεία έναρξης μιας 

συζήτησης για να αρχί-

σετε να συζητάτε για 

την ικανότητα.   

Συζήτηση της δεξιότητας  

Βάλετε τα παιδιά να κά-

θονται σε ομάδες 4-5 

μαθητών και να τους δώ-

σουν λίγα λεπτά για να 

συζητήσουν κάθε ερώτη-

ση μεταξύ τους και στη 

συνέχεια να έχουν μια 

ευρεία συζήτηση στην 

τάξη. 

Επιλέξτε ένα Σενάριο για 

να παίξετε 

Υπάρχει ένα σενάριο σε 

κάθε ικανότητα. 
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Παίξε το Σενάριο  

 

 

        

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  

Επιλέξτε το σενάριο που θέλετε να εξετάσετε με την τάξη. 

 

 

 

 

 

 

Πρώτες σελίδες του Σεναρίου  

 

Προσδιορίστε τους χαρακτήρες 

και συζητήστε τη σκηνή 

π.χ. "Ποια είναι η Μαρία;" 

Συναισθήματα  

Μετά το σενάριο, ο δάσκαλος 

μπορεί να ζητήσει από τον μα-

θητή να κάνει τις δραστηριότη-

τες και να διερευνήσει τις επι-

λογές του. 
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Συναισθήματα 

Δώστε σχόλια στους σπουδασ-

τές για τη σωστή επιλογή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση   

Ζητήστε από τους μαθητές να 

μοιραστούν το πώς θα αντιμε-

τωπίσουν αυτή την κατάσταση. 

Οι μαθητές παρουσιάζονται με 

διάφορες επιλογές για να λά-

βουν μέτρα. Συζητήστε κάθε 

επιλογή. Ζητήστε από τους 

μαθητές τις συνέπειες αυτής 

της επιλογής. 

Συνέπειες  

Μοιραστείτε τις συνέπειες που 

παρουσιάζονται. Ρωτήστε τους 

μαθητές εάν πιστεύουν ότι 

πρόκειται για ρεαλιστική συνέ-

πεια. Ρωτήστε εάν υπάρχουν 

άλλες συνέπειες αυτής της 

ενέργειας. 
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Δραστηριότητες   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε περιοχή εκμάθησης παρέχει  μια ποικιλία δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της έννοιας. 

Drag και drop online δραστηριότητες Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

  
Δραστηριότητες αντιστοίχισης Συμπλήρωση κενών 

Στρατηγικές  

Δείτε τις στρατηγικές αφού 

παίξετε το σενάριο και δώστε 

στους μαθητές την ευκαιρία να 

καταλάβουν πώς να αντιμετω-

πίσουν παρόμοια ζητήματα.  
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Συμπλήρωση κενών  (με drop down μενού) Φύλλο Δραστηριοτήτων. 

Μπορεί να εκτυπωθεί και να μεταφορτωθεί. Το φύλλο 

δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει στην τάξη ή στο σπίτι ως 

ανάθεση εργασίας. 

 

 
 

 

Σημειώσεις: 

 

(1) Ο σπουδαστής έχει άπειρες προσπάθειες για να απαντήσει σωστά σε κάθε 

δραστηριότητα.  

(2) Ένα πιστοποιητικό δημιουργείται αυτόματα μόλις ο σπουδαστής παρακο-

λουθήσει όλα τα θέματα συζήτησης και τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο. 
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3.3  Πιστοποίηση και εγχειρίδιο δεξιοτήτων  

 Αφού o σπουδαστής ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στην πλατφόρμα I-YES, τότε 

αποκτά ένα δικό του πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

 

Επιπλέον, οι νέοι θα λάβουν επίσης ένα ατομικό φυλλάδιο κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιο-

τήτων για να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την πρόοδο τους  κατά τη διάρκεια της κατάρτι-

σης όσον αφορά τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί επίσης μέρος των 

εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για την αξιολόγηση της προόδου 

των νέων και της κατάρτισης I-YES στο σύνολό της. 
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4. Πιλοτική εφαρμογή και καλύτερες στιγμές  

Σύμφωνα με το 3ο Παραδοτέο του έργου I-YES, το καινοτόμο πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί 

από όλους τους εταίρους για την περαιτέρω βελτιστοποίησή του. Σύμφωνα με τα αποτελέσ-

ματα που συλλέχθηκαν εδώ, ήταν δυνατό να επαληθευτεί η αντίδραση των μαθητών και των 

εκπαιδευτών / εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόγραμμα για να διαπιστωθεί εάν και πού χρειά-

ζονται βελτιώσεις αντίστοιχα, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα για την προσαρμογή του 

προγράμματος προς μια ομάδα στόχο / ή την βελτίωση των εργαλείων. 

Κάθε εταίρος ήταν υπεύθυνος να οργανώσει τον εκάστοτε κομμάτι στις εγκαταστάσεις του, 

συμπεριλαμβάνοντας τους εκπαιδευόμενους από τις οργανώσεις τους, ιδίως τους εκπαιδευό-

μενους με κίνδυνο αποτυχίας, τους εκπαιδευόμενους με πολύ χαμηλές κοινωνικές και / ή συ-

ναισθηματικές ικανότητες ή / και τους μαθητές με χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν όλοι οι εταίροι να δοκιμάσουν όλες τις δραστηριότητες, απο-

φασίστηκε ότι όλοι οι εταίροι θα έπρεπε να δοκιμάσουν 3 κοινές  δραστηριότητες και να επι-

λέξουν άλλες 3 ανάλογα με το δικό τους πλαίσιο και ανάγκες και τέλος 3 online μαθήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Βοήθησε  να γνωρίσουμε ο ένας 

τον άλλον, να δημιουργούμε δεσ-

μούς. Βοήθησε να σκεφτούμε τα 

συναισθήματά μας και τα συναισ-

θήματα των άλλων” 

 

"Νομίζω ότι οι δραστηριότητες εί-

ναι καλές και ενδιαφέρουσες. Το 

πρόγραμμα είναι καλό. Δεν με πει-

ράζει να το επαναλάβω. " 



   
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“"Περιέργως, στις δοκιμές, ανεξάρ-

τητα από τα ταλέντα των σχεδιασ-

τών, ήταν εύκολο να ανακαλύψου-

με ποιος ήταν ο άνθρωπος που 

σχεδιάστηκε. Μερικοί άνθρωποι 

εντοπίστηκαν εύκολα μέσω οπτι-

κών λεπτομερειών. Άλλοι εξέφρα-

σαν την προσωπικότητα του εκπαι-

δευόμενου που σχεδιάστηκε στο 

πορτρέτο. " 

 

“"Θεωρώ ότι είναι ενδι-

αφέρον για όλους τους 

μαθητές να συνειδητο-

ποιήσουν ότι η εκμάθη-

ση δεν είναι μόνο μελέ-

τη και να βαριέσαι αλλά 

μάλλον ποικίλλει πολύ 

μεταξύ της χαλάρωσης, 

της κοινωνικοποίησης, 

του παιχνιδιού κλπ., 

Νομίζω ότι πήγε πολύ 

καλά”. 
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"Το πρόγραμμα I-Yes εξυπηρετεί τους 

στόχους του ως ένα μεγάλο δυναμικό 

εργαλείο για να υποστηρίξει τους εκπαι-

δευόμενους να βελτιώσουν τις κοινωνικο-

συναισθηματικές τους ικανότητες και να 

κάνουν τους νέους ανθρώπους φορείς της 

πορείας τους, που είναι ένα κλειδί για την 

καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας". 

 

"Είναι μια ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα με κέντρο τους μαθη-

τές. Ο δάσκαλος εργάζεται 

μόνο ως υποστηρικτής. Οι 

μαθητές αποκαλύπτουν νέες 

έννοιες. " 

 

"Πρόκειται για ένα διασκε-

δαστικό και ρεαλιστικό 

πρόγραμμα. Τα θέματα που 

εξετάζονται είναι ουσιαστι-

κά από προσωπικές (και 

επαγγελματικές) προοπτι-

κές. Οι δραστηριότητες 

επιτρέπουν την ανταλλαγή 

και τον προβληματισμό. " 

 

 

"Πολύ καλό εργαλείο για την 

αυτοδιδασκαλία αλλά και τη 

μάθηση με συνεργατικό τρόπο 

μαζί με τον δάσκαλο και τους 

άλλους μαθητές". 
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5. Συμπέρασμα 

Μετά από δύο χρόνια συνεργασίας στο έργο I-YES, οι εταίροι είναι υπερήφανοι που παρου-

σιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Το εγχειρίδιο αυτό, το 

οποίο έχει αναπτυχθεί ως ένα από τα τελευταία βήματα του έργου, προσπαθεί να καλύψει τις 

πιο σημαντικές πτυχές αυτής της εργασίας. 

Το εισαγωγικό κεφάλαιο στην αρχή συνοψίζει τις σημαντικότερες επίσημες πτυχές του έργου. 

Το δεύτερο κεφάλαιο σάς παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της σημασίας των κοινωνικο-

συναισθηματικών δεξιοτήτων γενικότερα και του τρόπου με τον οποίο έχουν αρχίσει οι επισ-

τημονικές βάσεις του έργου να σχεδιάζουν ένα ποιοτικό πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσμα-

τα αξιολόγησης και έρευνας. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο σας ενημερώνει για το πώς να 

χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα από μόνος σας, συμπεριλαμβανομένου ενός υποκεφαλαίου 

για το πώς να χρησιμοποιήσετε το εξαιρετικά καινοτόμο εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης που 

αναπτύχθηκε κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου. Το κεφάλαιο τέσσερα σας παρέχει μια 

σύντομη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η υλοποίηση του προγράμματος πραγματο-

ποιήθηκε στις διάφορες χώρες από τους εταίρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συμπε-

ριλαμβανομένων ορισμένων πρακτικών συστάσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για τη δική σας εφαρμογή από ένα τέτοιο πρόγραμμα. 

Ως αποτέλεσμα μπορεί να ειπωθεί ότι οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες διαδραματί-

ζουν θεμελιώδη ρόλο στη ζωή των νέων. Έτσι, η ενδυνάμωσή τους δεν είναι σημαντική μόνο 

για τα επόμενα χρόνια αλλά για τη μελλοντική ζωή στο σύνολό της. Συνεπώς, οι επαγγελματί-

ες, οι εμπειρογνώμονες και όλοι οι άλλοι που συνεργάζονται με την ομάδα στόχο θα πρέπει 

να έχουν την τεχνογνωσία καθώς και τις απαραίτητες μεθόδους και προσεγγίσεις για την ε-

φαρμογή των γνώσεών τους. Το πρόγραμμα I-YES προσπαθεί να εξυπηρετήσει και τους δύο 

προαναφερθέντες στόχους, κυρίως με το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έρ-

γου (συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας e-Learning I-YES). 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι σημαντικό να στηρίξουμε τους νέους στην προσπά-

θεια ενίσχυσης των κοινωνικο-συναισθηματικών τους δεξιοτήτων, καθώς τις περισσότερες 

φορές αυτές οι δεξιότητες αναπτύσσονται - αν όχι καθόλου - σε πολύ βασικό επίπεδο. Δυσ-

τυχώς, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι επαγγελματίες που εργάζονται με την ομάδα στόχο 

δεν μαθαίνουν πολλές πτυχές σχετικά με τη σημασία των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιο-

τήτων κατά τη διάρκεια των διαφόρων επαγγελματικών εκπαιδεύσεων ή / και τομέων σπου-

δών. Κατά συνέπεια, όχι μόνο οι ίδιοι οι νέοι θα επωφεληθούν από το έργο I-YES μέσω της 

ενίσχυσης των κοινωνικο-συναισθηματικών τους δεξιοτήτων, αλλά και οι επαγγελματίες που 
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εργάζονται μαζί τους στην καθημερινή τους εργασία θα επωφεληθούν από το έργο αποκτών-

τας νέες γνώσεις σχετικά με τη σημασία των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων καθώς 

και για επαγγελματικές προσεγγίσεις και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων στην ομάδα στόχου. 
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Online πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου: 

Ιστοσελίδα του I-YES: www.iyes-project.eu 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα του I-YES: http://elearning.iyes-project.eu/  

https://www.youtube.com/watch?v=zER0xzIsWhM (Πληροφοριακό video σχετικά με το 

έργο I-YES) 
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