
Σκοπός και στόχοι του Δικτύου 

Ο κύριος σκοπός του δικτύου είναι η δημιουργία ενός πεδίου για γόνιμο 
προβληματισμό, επιμόρφωση, συνεργασία, επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα 
σε εκπαιδευτικούς τάξεων, Σχολικών Συμβούλων και εξειδικευμένων επιστημόνων με 
επιδίωξη την απόκτηση δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών 
παρεμβάσεων στο φάσμα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Οι παρεμβάσεις των 
εκπαιδευτικών στο σύνολό τους θα λάβουν τη μορφή της έρευνας δράσης καθώς από 
το ξεκίνημα θα υπάρχει μια διδακτική πρόταση, ανοιχτή σε βελτιωτικές αλλαγές, «μια 
κυκλοειδής σπείρα σχεδιασμού, δράσης, παρατήρησης του σχεδίου και σκέψης», 
όπου η καθεμία απ’ τις ενέργειες συσχετίζεται με τις άλλες και τέλος «ενεργός 
εμπλοκή» των συμμετεχόντων στην πρακτική σε κάθε στιγμή της δραστηριότητας. Η 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών θα έχει ως σημείο εκκίνησης βιωμένες ανάγκες και 
προβλήματα των μαθητών/τριών τους μέσα στην σχολική αίθουσα, όπως η εμφάνιση 
βίαιων γεγονότων στα όρια του σχολικού εκφοβισμού ή ευρύτερα ζητήματα 
συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. Η πρακτική γνώση (η οποία θα προσφερθεί από 
τους Συντονιστές Σχολικούς Συμβούλους και τους ειδικούς επιστήμονες) θα επιτρέψει 
στους εκπαιδευτικούς να ξεδιπλώσουν την διδακτική τους εμπειρία, να υλοποιήσουν 
διδακτικές προτάσεις, συνειδητοποιώντας τις θεωρίες που η εμπειρία απηχεί, να 
προσφέρουν τα ερευνητικά συμπεράσματα, τα οποία θα οδηγήσουν στον εκ νέου 
σχεδιασμό των διδακτικών προτάσεων. Θα διερευνηθούν, διαμέσου δράσεων, 
πρακτικές διδακτικές προτάσεις. Ευρύτεροι στόχοι είναι η βελτίωση του ψυχολογικού 
κλίματος της σχολικής τάξης, ο επαναπροσδιορισμός των διαπροσωπικών σχέσεων 
και η καλλιέργεια της ικανότητας εποικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων (έμφαση 
στην πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς και επιθετικότητας μέσα στο σχολείο 
και στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης).  
Ειδικότερα επιδιώκεται: 

(α) Οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν πως έχουν τη δυνατότητα να αποτιμούν και να 
διαχειρίζονται το συναισθηματικό κλίμα της σχολικής τάξης. Η εφαρμογή των 
διδακτικών στρατηγικών θα επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα της διδακτικής 
πράξης, αλλά και στο αυτοσυναίσθημα και στις πεποιθήσεις 
αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 
διαχειριστούν τα συναισθήματα επίτευξης των μαθητών, να αποτρέπουν δύσκολες 
καταστάσεις που προκύπτουν από την εμφάνιση αρνητικών συναισθημάτων και να 
αναπλαισιώσουν τη δική τους συμπεριφορά με έμφαση στη θετική ερμηνεία της 
συμπεριφοράς, την ενεργοποίηση κινήτρων και την ενθάρρυνση. 

(β) Οι μαθητές/τριες θα εκφράσουν εμπειρίες και συναισθήματα, στα πλαίσια 
υπαρκτών προβλημάτων-διλημμάτων (γνωστικές συγκρούσεις), στα οποία θα 
κληθούν να προτείνουν λύσεις (σύναψη συμβολαίου), ψηλαφώντας την 
πραγματικότητα. Οι μαθητές/τριες, συμμετέχοντας σε έμμεσα γεγονότα, βιώνουν 
προσομοιωτικά αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις που συμβαίνουν στον 
σχολικό χώρο (φόβοι και φοβίες, απομόνωση, ποικίλες εκδηλώσεις βίας, 
συγκρούσεις κ.λπ.) με επιδίωξη, διαμέσου του διαλόγου, να αποκτήσουν δεξιότητες 
διαχείρισης των συναισθημάτων τους, δεξιότητες ενσυναίσθησης, αλλά και 
δεξιότητες διαπραγμάτευσης για την επίλυση συγκρούσεων.  
Κεντρικοί θεματικοί άξονες του δικτύου: 
(α) Συναισθηματική νοημοσύνη  
(β) Αυτορρύθμιση (αναγνώριση, αποτίμηση, διαχείριση συναισθηματτικών κινήτρων)  
(γ) Διδακτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
συναισθημάτων  
(δ) Συναισθήματα επίτευξης και διαχείριση του θυμικού. 
(ε) Αναπλαισίωση συμπεριφοράς 

(στ) Διδασκαλία εννοιών στο φάσμα της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 


