
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
07. Η Δημιουργική Αφήγηση ως Μέσο Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στη Θετική Εκπαίδευση / Creative 

Storytelling for Social and Emotional Education in Positive Education

Δρ. Νίκη Λαμπροπούλου

ΕΔΙΠ ΤΕπΕΚΕ



Ατζέντα 

• Συναισθηματική Αγωγή

– Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας

• Θετική Εκπαίδευση



Εργασίες Τότε, Τώρα 
και στο Μέλλον



Το Σχολικό Πλαίσιο



Διαδραστι
κό Μάθημα  

eClass & 
M-Learning



1. Εγώ, το Άτομο

2. Εμείς, οι Ομάδες

3. Εμείς, οι Κοινότητες και

το Οικοσύστημα

Διαδικτυακός 

Χώρος



Τι είναι μάθηση; 

Η μάθηση ως αποτέλεσμα μιας διαρκούς διαδικασίας αλλαγών στις 
γνωστικές δομές του υποκειμένου

Σημαντικός ο ρόλος του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος,

του πλαισίου (context) μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η μαθησιακή 
δραστηριότητα,

και της διαμεσολαβημένης μέσω υλικών και νοητικών τεχνουργημάτων 
(εργαλείων - artifacts) ανθρώπινης δραστηριότητας.



EQF: Γνώση, Δεξιότητες, Ικανότητες
Ψηφιακός Γραμματισμός – Digital Literacy



Ατομικά & 
Ομαδικά

• Δημιουργία αλλαγών σε ατομικό και 
κοινωνικό επίπεδο

• Ρόλοι σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο

• Οργάνωση ομάδων και κοινοτήτων, 
εργασία για τη δημόσια υγεία.





Μοντέλα Μάθησης
• Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων επιδρούν  οι 

ακόλουθες ψυχολογικές θεωρίες

– ο συμπεριφορισμός (behaviorism)
• Pavlov, Skinner, Crowder, Gagné

– η γνωστική ψυχολογία (cognitive psychology)
• Newell, Simon,  Anderson 

– ο εποικοδομισμός (constructivism)
• Piaget, Papert, Bruner

– οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) ή ιστορικοπολιτισμικές

(historicocultural) προσεγγίσεις.
• Vygotsky, Luria, Leontiev, Bruner



Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των Μαθητών/τριών

• Η έννοια της ψυχικής υγεία είναι αφαιρετική, ευρεία, πολυδιάστατη και 
υποκειμενική

• Απουσία ψυχικής διαταραχής
• Ύπαρξη βασικών συστατικών ψυχικής υγείας

– Θετική αυτό-εικόνα, ικανότητα αυτοπροσδιορισμού, αίσθηση 
αυτοαποτελεσματικότητας κα αυτοελέγχου, αισιοδοξία, ικανότητα θετικής 
ανταπόκρισης σε δυσκολίες της ζωής, ικανότητα να ζητά και να προσφέρει 
βοήθεια κλπ (Ζήση & Στυλιανίδης, 2020)

• Θετικό συναίσθημα ψυχολογικής ευεξίας κξαι πίστης στην αξία μας και 
την αξία των άλλων (British Health Education Authority, 1999)

• Θετική αυτοεικόνα κι αυτοέλεγχος για καλύτερη ποιότητα ζωής (Zissi, 
Barry & Cochrane, 1998)



ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Βιοψυχοκοινωνικό Σύστημα

Παράγοντες

1. Βιολογικός 

2. Ψυχολογικός 

3. Κοινωνικός



Ψυχική Υγεία
• Ανάπτυξη κοινωνικών 

και συναισθηματικών 
ικανοτήτων για την

• Θετική προσαρμογή

• Ψυχική ανθεκτικότητα

• Ψυχολογική ευεξία

• Αίσθημα επάρκειας 
(Γιαννοπούλου, 2019)



Προκλήσεις της 
Σύγχρονης 
Μαθητικής Ζωής

• Μάθηση

• Ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη

• Σχολική προσαρμογή

(αγχώδεις διαταραχές, 
κατάθλιψη, γνωστικές 
διαταραχές, διαταραχές 
διάθεσης και συμπεριφοράς 
(Κουρμούση, 2013)



Προεφηβεία - Εφηβεία
ΑΛΛΑΓΕΣ

• Βιολογικές

• Γνωστικές

• Συνασθηματικές

• Ψυχοκοινωνικές

• Αίσθημα ‘ανήκειν’ (Felman, 2019)

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

• Κοινωνικο-οικονομικές

• Κατάρρευση αξιών

• Ενδο-οικογενειακή & Κοινωνική βία

• Συρρίκνωση κοινωνικού κράτους

• Γεωπολιτικές & περιβαλλοντικές αλλαγές κι 
απειλές κλπ



Θετική Εκπαίδευση
Θετική Εκπαιδευτική Εμπειρία



Πολλές Λύσεις…

Κοινωνικοπολιτισμική 
Μάθηση

• Δημιουργική 
Αφήγηση

• Συναισθηματικός 
Αλφαβητισμός



Σχέδια Εργασίας και Δημιουργική Αφήγηση

• Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Life, soft & digital skills)

• Δεξιότητες Κοινωνικής Ζωής
– Αυτομέριμνα, επικοινωνία, ενσυναίσθηση, ευαισθησία, 

πολιτειότητα, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, 
υπευθυνότητα, εργασία σε ομάδες, αίσθημα του ‘ανήκειν’

• Δεξιότητες Διαμεσολάβησης και Κοινωνικής 
Ενσυναίσθησης
– Ενσυναίσθηση, επικοινωνία, ευαισθησία, διαμεσολάβση, 

επίλυση συγκρούσεων, συνεργατικότητα



Θετική Ψυχολογία & Εκπαίδευση (PERMA)

• Positive Emotion (Θετικό Συναίσθημα)

• Engagement (Εμπλοκή)

• Relationships (Σχέσεις)

• Meaning (Νόημα)

• Accomplishment (Πραγματοποίηση)





Δόμηση Θετικών Συναισθημάτων

• Χαρά, ενδιαφέρον, ικανοποίηση, αγάπη
– γαλήνη, ηρεμία, ανακούφιση, ασφάλεια, 

βεβαιότητα

– Ροή (Flow, Csikszentmihalyi, 1990) : είναι η 
ιδανική εμπειρία (optimal experience) κατά την 
οποία το άτομο αισθάνεται κύριο των πράξεών
του και της μοίρας του και νιώθει ιδιαίτερη χαρά 
κι ευχαρίστηση)



Συμπεράσματα 1/2
Οι προσεγγίσεις
• 1) Βασίζονται στη μαθητοκεντρική, 

εποικοδομητική μάθηση
• 2) Η εκπαίδευση γίνεται σε δημιουργικές μικρές 

ομάδες
• 3) Οι διδάσκοντες  λειτουργούν ως 

διευκολυντές, ενορχηστρωτές ή οδηγοί των 
μαθησιακών διαδικασιών και δραστηριοτήτων



Συμπεράσματα 2/2
• 4) Ένα πρόβλημα, ερώτημα ή φαινόμενο αποτελεί τη 

βάση για:

• a. οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες  και 
εγγενές κίνητρο για μάθηση

• b. ανάπτυξη και εφαρμογή δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων

• 5) Η νέα γνώση και δεξιότητες κατακτούνται με την 
αυτο-οργανώσιμη και την ομαδοσυνεργατική μάθηση.



Απορίες;



Σημείωμα Αδειοδότησης
• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Commons Αναφορά, Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση 4.0 [1] ή 
μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων 
π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό 
και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο 
«Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». 

• [1] h t t p ://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
• Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 

– που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση 
του έργου για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

– που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή 
πρόσβαση στο έργο 

– που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο 
οικονομικό



Διατήρηση Σημειωμάτων

• Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του 
υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

– το Σημείωμα Αναφοράς 

– το Σημείωμα Αδειοδότησης

– τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων 

– το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) 
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.
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