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1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



Τα τρία βασικά επίπεδα περιγραφής των 
συναισθημάτων είναι το:
• πνευματικό – ψυχικό - υποκειμενικό, 

• νευροφυσιολογικό-βιοχημικό, 

• κινητικό – συμπεριφορικό -

εκφραστικό

Reaction triad-Tριάδα αντίδρασης

Retrieved from: https://www.verywellmind.com/what-are-emotions-2795178 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ



Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional
Intelligence) είναι η ικανότητα των ατόμων να
αναγνωρίζουν, να κατανοούν, να διαχειρίζονται και να
ελέγχουν τα δικά τους συναισθήματα, καθώς και τα
συναισθήματα των άλλων, να χρησιμοποιούν τη
συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και
συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό την καλύτερη γνώση
του εαυτού, την ενσυναίσθηση, αποτελεσματικότερη
επικοινωνία και αλληλεπίδραση, διαχείριση του άγχους
και άλλων αρνητικά συναισθηματικά φορτισμένων
καταστάσεων, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση
συγκρούσεων, προσαρμοστικότητα, κινητοποίηση του
εαυτού. Είναι η αντίληψη, η αξιολόγηση και η
διαχείριση των συναισθημάτων του εαυτού μας και των
άλλων.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ



https://mdpi-res.com/d_attachment/behavsci/behavsci-08-00045/article_deploy/behavsci-08-00045.pdf?version=1525350471
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/j.1468-5884.2011.00502.x?casa_token=bcEgYJ7SWEQAAAAA:Oqx0cPl7ZDjTgZFensREFyWjRAeCs4ju4DZuSK1YYJGnNiO1H_xG4gMnOJsmJtIHTWXnVaZYirZ9rw


• Φυσική – σωματική υγεία

• Ψυχική υγεία

• Κατάθλιψη – αυτοκτονικές τάσεις

• Διαχείριση συγκρούσεων

• Εργασιακός χώρος

• Ηγεσία

• Στρες, άγχος και στρατηγικές αντιμετώπισης

• Εργασιακή απόδοση

• Ακαδημαϊκή απόδοση

• Αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση από τη ζωή

• Καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις

• Διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση (Grewal & Salovey, 2006; Nabih et al.,

2016)

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΝ



Τα οφέλη από τη συναισθηματική ανάπτυξη στο σχολικό περιβάλλον είναι πολλαπλά: 

• Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
• Θετικότερη κοινωνική προσαρμογή και κοινωνική επάρκεια 

• Αύξηση ακαδημαικής επιτυχίας και σχολικών επιδόσεων 

• Ποιοτικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

• Καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών 

• Μείωση προβληματικής συμπεριφοράς 

• Καλύτερη ικανότητα για εκμάθηση γνωστικού αντικειμένου 

• Ενεργοποίηση μάθησης 

• Πρόληψη βίας 

• Αύξηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

• Έλεγχος παρορμητισμού και ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοελέγχου 

• Καλύτερη διαχείριση αρνητικά φορτισμένων συναισθηματικών καταστάσεων 

• Καλύτερη ψυχική υγεία (αποφυγή κατάθλιψης, άγχους κ.α.) 

• Θετική στάση απέναντι στον σχολικό θεσμό 

• Δυνατότητα αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων 

• Ανάληψη ευθύνης (Fernández-Berrocal, P., & Ruiz, 2008; Moeller et al., 2020)



A proposed framework of Emotional Intelligence in 
Organizations

LEADERSHIP – EMPLOYEES -
ENTREPRENEURSHIP



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Οι μεταβλητές είναι σημαντικά στοιχεία του Human Resources
και η εστίαση σε αυτές οδηγεί σε ένα θετικό εργασιακό
περιβάλλον με μεγάλα επιτεύγματα και καινοτομία.



Η ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΝ

Η νευροεπιστήμη θεωρεί πως τόσο η νοητική νοημοσύνη, όσο και η συναισθηματική Νοημοσύνη, πηγάζουν από

λειτουργίες συγκεκριμένων σημείων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τα ονομαζόμενα κέντρα του εγκεφάλου, που

συντονίζουν τη διανοητική λειτουργία, βρίσκονται στα πιο πρόσφατα αναπτυγμένα στρώματα του εγκεφάλου, που

ονομάζεται νεοφλοιός. Τα κέντρα που κατευθύνουν, τη διαδικασία των συναισθημάτων, βρίσκονται, αντιθέτως, σε

βαθύτερες περιοχές του εγκεφάλου, στον αρχαιότερο υποφλοιό. Η συναισθητική νοημοσύνη, κατευθύνεται από αυτά τα

κέντρα τα οποία λειτουργούν σε συνδυασμό με τα κέντρα νόησης που βρίσκονται στο νεοφλοιό.

Retrieved from: https://dana.org/article/emotional-intelligence-comes-of-age/

https://dana.org/article/emotional-intelligence-comes-of-age/


• Σύμφωνα με ερευνητικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί ο προμετωπιαίος λοβός, η

αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος, τα οποία σχετίζονται με την αντιληπτική ικανότητα του ατόμου

και τον παράλληλο χειρισμό των συναισθημάτων, μπορούν να λάβουν τροποποιήσεις και

βελτιώσεις, μέσω της οδού της μαθήσεως και των εμπειριών (Emmerling & Goleman, 2003;

Lim & Lau, 2021).

• Η ανθρώπινη συμπεριφορά, έχει άμεση σχέση με ισχυρές νευρωνικές συνδέσεις στον

εγκέφαλο.

• Απαραίτητο: να αφοσιωθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, στη δημιουργία νέων

συμπεριφορών, με στόχο τη δημιουργία καινούριων νευρωνικών συνδέσεων, στον ανθρώπινο

εγκέφαλο (λόγω της πλαστικότητάς του). Αν γίνει αυτό, επαναπρογραμματίζεται ο εγκέφαλος

σε νέες συμπεριφορές, λησμονώντας τους παλιούς τρόπους συμπεριφοράς.



Η ΣΝ μπορεί να αυξηθεί μέσω της εκπαίδευσης – προγράμματα (Mattingly & Kraiger, 2019)

και μεταγνωστικών και μετασυναισθηματικών στρατηγικών (Drigas, Papoutsi & Skianis,

2021). Επίσης, ICT Tools ενισχύουν-αναπτύσσουν-καλλιεργούν συναισθηματικές

ικανότητες (Ucang & Limjap, 2021).



ΣΝ και ICT tools 
στους εξής τομείς:



1. ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ

LifeIsGame

Social Clues

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/69153/2/15816.pdf
https://socialcluesgame.wixsite.com/socialclues


2. ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

FearNot

https://www.youtube.com/watch?v=x0Hzw4WG4iI


3. ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

SWEATSHOP
Emotion Detectives game (Koivula et al., 2017)

EmoTea (Garcia-Garcia et al., 2021)

REAL LIVES

Daniel Tiger’s 
Neighborhood

http://littleloud.com/work/sweatshop/
http://www.educationalsimulations.com/
https://pbskids.org/daniel/games/guess-the-feeling#4


Elude

Re-Mission

4. ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

http://gambit.mit.edu/loadgame/elude.php
http://www.re-mission.net/


5. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ 
«ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ»

“Wayang Outpost” (“Wayang”).
Είναι ένας έξυπνος δάσκαλος που βοηθά
τους μαθητές να προετοιμαστούν για τα
κριτήρια που αξιολογούν γενικές
μαθηματικές δεξιότητες. Ο «Wayang»
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
μεταγνωστικής και συναισθηματικής
υποστήριξης. Έχουν σχεδιαστεί για να
λειτουργούν σαν τους συνομηλίκους που
νοιάζονται για την πρόοδο του μαθητή,
και προσφέρουν συναισθηματική και
ενσυναισθητική υποστήριξη αλλά και
συμβουλές για το πώς να βελτιώσουν τις
στρατηγικές μάθησης.

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.723.6995&rep=rep1&type=pdf


1. Δημιουργία ρομπότ με συναισθηματική νοημοσύνη που θα
μπορούν να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα
συναισθήματα των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούν,
θα εκφράζουν και τα ίδια συναισθήματα, θα μπορούν να
τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους και θα έχουν
ενσυναίσθηση δημιουργώντας μια φυσική επικοινωνία-
αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους.

2. Καλλιέργεια συναισθηματικών δεξιοτήτων (ΣΝ) σε
παιδιά/ενήλικες με τους οποίους έρχονται σε επαφή (εκμάθηση
– κατανόηση – έκφραση - διαχείριση συναισθημάτων,
ενσυναίσθηση).

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ







Artificial Emotional intelligence
Not just intelligent, but also emotionally intelligent

Στόχος: Η δημιουργία μιας νέας γενιάς αλληλεπιδραστικών, συναισθηματικά ευφυών ρομπότ ικανών να εμπλέκονται με
τους χρήστες σε μακροπρόθεσμες αλληλεπιδράσεις με φυσικό τρόπο.



Retrieved from: https://carlyandadam.com/thecarlyandadam/stem-and-sel-
important-connections-for-student-development(Castano, 2012; Garner et al., 2018)

7. STEM - STEAM

https://carlyandadam.com/thecarlyandadam/stem-and-sel-important-connections-for-student-development


8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

(www.seniornet.org) 
Tο “Senior Net” μια διαδικτυακή
κοινότητα για τους ηλικιωμένους. Αυτή
η διαδικτυακή κοινότητα για τους
ηλικιωμένους εμφανίζει ένα υψηλό
βαθμό συναισθηματικής υποστήριξης
και εμπιστοσύνης ειδικά από
ηλικιωμένους που πάσχουν από
ασθένειες.

http://www.seniornet.org/


9. VIRTUAL AND 
AUGMENTED REALITY

FLIGBY, (Buzady & Almeida, 
2019)

Empowered Brain, 
(Vahabzadeh et al, 2018) 



10. MOBILE APPS

Touch and Learn -
Emotions

Wisdom 
The World of 

Emotions
Learn with Rufus

Just-InTimeIn-Situ

https://www.autismapps.org.au/social-skills/touch-and-learn-emotions/
https://apps.apple.com/us/app/wisdom-the-world-of-emotions/id1182494093
https://apps.apple.com/us/app/wisdom-the-world-of-emotions/id1182494093
http://www.rufusrobot.com/app.php?article=emotions
https://www.semanticscholar.org/paper/Technology-for-just-in-time-in-situ-learning-of-for-Madsen-Kaliouby/bdd573b451e74e7f3e07483808ab68bd3c8eda3f


2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 



A New Layered 

Model on Emotional 

Intelligence

(Νέο Θεωρητικό 
Μοντέλο για τη ΣΝ)



1. Αναγνώριση – ταξινόμηση κάθε συναισθηματικού
ερεθίσματος για αξιολόγηση συναισθηματικής
κατάστασης.

2. Αναγνώριση Συναισθημάτων, Αντίληψη-Έκφραση 
Συναισθημάτων (λεκτική ή μη)

3.Πλήρης γνώση των συναισθημάτων μας, των
δυνατοτήτων και των αδυναμιών μας, των σκέψεων,
των πεποιθήσεών μας.

4.Διαχείριση των συναισθημάτων μας – θετικών και αρνητικών 
- και τον αυτοέλεγχο/αυτορρύθμιση.

5. Η κοινωνική επίγνωση αναφέρεται στην επίγνωση των 
συναισθημάτων, των αναγκών και των ανησυχιών των άλλων. 

6.Οι κοινωνικές δεξιότητες προϋπόθεση
για την κοινωνικοποίηση για καλύτερες
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στη
διαμόρφωση της αυτοαντίληψης.

7. Αυτοπραγμάτωση – η συνειδητοποίηση
όλες των πιθανών ικανοτήτων σου και η
επιτυχία αυτών.

8. Υπέρβαση – βοήθεια προς άλλους να
φτάσουν στο self-actualization, και να
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
Υπέρβαση του εγώ.

9. Συναισθηματική Ενότητα - είμαστε
όλοι διασυνδεδεμένοι με τους άλλους
ανθρώπους, με τη φύση και ολόκληρο τον
πλανήτη.



«Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ένα άτομο πρέπει να εκπαιδεύσει

και να αναπτύξει σταδιακά και ιεραρχικά για να φτάσει στη συναισθηματική αυτοπραγμάτωση. Είναι η απάντηση σε

συναισθηματικά ερεθίσματα, η αναγνώριση – έκφραση συναισθημάτων, η πλήρης επίγνωση και διαχείριση των δικών

μας συναισθημάτων, αλλά και των συναισθημάτων των άλλων, οι κοινωνικές δεξιότητες για καλύτερες

ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις, η ενσυναίσθηση και η συμπόνια, η ακριβής διάκριση

συναισθημάτων με απώτερο σκοπό τη συναισθηματική ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας, την αυτοπραγμάτωση, την

υπέρβαση και τέλος την ενότητα των συναισθημάτων γιατί οι άνθρωποι είναι μέρος ενός ενωμένου κόσμου».

ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ 
ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ



METACOGNITIVE AND 

METAEMOTIONAL 

TRAINING

STRATEGIES THROUGH 

THE NINE-LAYER PYRAMID 

MODEL

OF EMOTIONAL 

INTELLIGENCE TO 

INCREASE YOUR EQ

(Στρατηγικές για την 

Ανάπτυξη της ΣΝ με βάση την 

Πυραμίδα της ΣΝ)



NINE LAYER PYRAMID MODEL QUESTIONNAIRE 
FOR

EMOTIONAL INTELLIGENCE

(Δημιουργία Ψυχομετρικού Εργαλείου της ΣΝ για Ενήλικες)

Τα ερωτήματα είναι σε πλήρη συσχέτιση με τα επίπεδα του μοντέλου της πυραμίδας. Τα δεδομένα
συλλέχθηκαν μέσω αυτοαναφορών από 520 εκπαιδευτικούς από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα μέσω στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι η κλίμακα είναι ένα αξιόπιστο και
έγκυρο όργανο για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και μπορεί να δείξει σε ποιο επίπεδο έχουν
επιτύχει καλύτερα και σε ποιο επίπεδο χρειάζονται βελτιώσεις.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

• Ορισμένα συναισθηματικά ερεθίσματα μπορεί να μου προκαλέσουν
έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις (θετικές ή/και αρνητικές).

• Εκφράζω λεκτικά τα συναισθήματά μου.

• Κάποιες φορές νιώθω μπερδεμένος/η με τα συναισθήματα που
νιώθω μέσα μου.

• Χρειάζομαι τη βοήθεια των άλλων για να διαχειριστώ τις
συναισθηματικές μου εντάσεις.

• Αναγνωρίζω και σέβομαι τις ατομικές/κοινωνικές διαφορές και τη
μοναδικότητα του ατόμου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η συναισθηματική
νοημοσύνη.

• Οι δάσκαλοι με περισσότερη εμπειρία τείνουν να έχουν
υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη.

• Εκπαιδευτικοί με κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή ανέφεραν
υψηλότερες βαθμολογίες ΣΝ.

• Η ΣΝ είναι υψηλότερη σε άτομα με υψηλότερο
μορφωτικό επίπεδο.

• Οι νηπιαγωγοί φαίνεται να έχουν υψηλότερη βαθμολογία
σε ορισμένα levels, ακολουθούμενοι από τους δασκάλους
του δημοτικού, ενώ οι δάσκαλοι της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες.



Females had higher scores on
Emotional Stimuli, Self-Actualization
and Transcendence. Moreover, females
reported higher scores on Emotion
Recognition, Self-Awareness, Social
Awareness (which includes empathy),
Social skills (interpersonal
relationships) and in overall EI
compared to males which is consistent
with previous studies. Males reported
higher scores in Self-Management.

129 males, 391 females

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΦΥΛΑ



https://forms.gle/n2hbMNJMt32KRS5W7

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΝ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
(ΕΡΕΥΝΑ)

https://forms.gle/n2hbMNJMt32KRS5W7


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΣΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

• Δύο άνθρωποι μπορεί να νιώθουν
το ίδιο συναίσθημα π.χ. χαρά, αλλά
για διαφορετικό λόγο ο καθένας.

• Εκφράζω τα συναισθήματά μου
στους γονείς μου ή/και στους
φίλους μου.

• Μπορώ να ελέγξω τον θυμό μου.

• Όταν ένας φίλος μου/μια φίλη μου
θέλει να μου μιλήσει, τον/την
ακούω προσεχτικά.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΝ

Το πάρκο των συναισθημάτων

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ανίχνευση της

συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, ηλικίας

9-12, με βάση τα εννέα επίπεδα της πυραμίδας της

συναισθηματικής νοημοσύνης (9 πίστες - tasks, social

stories, questions) και μέσα από την

ανατροφοδότηση/συμβουλές η προσπάθεια για την

καλλιέργειά της.





ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

https://scholar.google.com/citations?user=xrtdgLoAAAAJ&hl=el

https://scholar.google.com/citations?user=xrtdgLoAAAAJ&hl=el


«Ο καθένας μπορεί να θυμώσει- αυτό είναι εύκολο. Αλλά να

θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στον σωστό βαθμό και στη

σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με τον σωστό τρόπο- αυτό

δεν είναι εύκολο»

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια



Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!

Παρουσίαση: Χαρά Παπουτσή – Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Υπ. Διδ. στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν. Αιγαίου σε συνεργασία με το
Ε.Κ.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Συνεργάτης του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«Δημόκριτος» - Net Media Lab & Mind-Brain R&D
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