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Πεξίιεςε 
Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη πην πνιύπιεπξνο θαη πνιπδηάζηαηνο από πνηέ. 

Κάζε εθπαηδεπηηθόο νθείιεη ηόζν ζηνπο καζεηέο ηνπ, όζν θαη ζηνλ εαπηό ηνπ λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ην ξόιν ηνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο απηόο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

παξνρή γλώζεσλ, ξόιν πνπ δύλαληαη λα ηνλ παίδνπλ πνιύ θαιύηεξα ηα ζύγρξνλα εξγαιεία. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα θξνληίδεη γηα ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ 

ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο (ΣΝ) απηώλ. 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ε παξνύζα εξγαζία αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 

κίαο εηθνληθήο ηάμεο ζην ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ηνπ Second Life (SL) γηα ηελ ππνζηήξημε 

ελόο βησκαηηθνύ ζεκηλαξίνπ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ, πνπ αθνξά ζηελ 

εμνηθείσζε εθπαηδεπηηθώλ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ΣΝ. Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνύ απηνύ, αμηνπνηείηαη ην κνληέιν ηεο Αγθπξνβνιεκέλεο Γηδαζθαιίαο. Κάζε άγθπξα 

εμππεξεηείηαη κέζα από ην κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ηνπ Gottman (2011). Οη 

εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύλ έλα πξόγξακκα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο καζεηώλ θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κέζα από βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζςναιζθημαηική νοημοζύνη, Second Life, επαγγελμαηική ανάπηςξη 

εκπαιδεςηικών 

1. Δηζαγσγή 

Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα εζηηάζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο 

(Teacher Professional Development), ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζσζηά ζηνλ 

πνιύπιεπξν ξόιν ηνπο. Ο όξνο ηεο «επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη θάζε ιεηηνπξγία, δξαζηεξηόηεηα ή δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πνιύπιεπξνπ θαη πνιπδηάζηαηνπ ξόινπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ. Δίλαη 

θάηη επξύηεξν από ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο θαη έπεηαη απηώλ, κε ζηόρν λα 

εκπινπηίζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο (Γεκεηξόπνπινο, 1998). Τα 

απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ηείλνπλ λα γίλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζρνιεία. Τν “Every 

Child Matters” (DfES, 2004), έρεη ζην επίθεληξό ηνπ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμία θαη 

κειέηεο απνδεηθλύνπλ ηα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο, όηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε ελζσκαηώλεηαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ. Ο δηεζλήο 
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νξγαληζκόο OECD (2009) επηζεκαίλεη πσο ηα ζρνιεία, νθείινπλ όρη κόλν λα 

δηαρεηξηζηνύλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ καζεηώλ πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ κία επαηζζεζία ζε όινπο 

ηνπο καζεηέο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, 

θαζώο όπσο πξνβιέπεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο ζα είλαη νη πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο 

ζηηο νπνίεο θαινύληαη λα δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Κάζε εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα 

επηιύζεη ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ ηνπ. 

Δπνκέλσο, απαξαίηεηε είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα αλαπηύμνπλ απηνεπίγλσζε (self-awareness), ελζπλαίζζεζε 

(empathy), απηνξξύζκηζε (self-regulation)-παξαθίλεζε (self-motivation) θαη 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (social skills). Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα εμνηθεησζνύλ κε 

ηηο έλλνηεο απηέο. Σηελ εξγαζία απηή, επηρεηξείηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε 

ελόο βησκαηηθνύ ζεκηλαξίνπ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ πξνο 

εμνηθείσζε απηώλ κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. 

2. Θεσξεηηθή Θεκειίσζε 

Τν ζεκηλάξην ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ΣΝ, θαζώο θαη κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ΣΝ ησλ καζεηώλ.  

Σσναισθηματική Νοημοσύνη: Σύκθσλα κε ηνλ Goleman (1998) «Η ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε είλαη ε ηθαλόηεηα λα ειέγρεηο ηηο επηζπκίεο ζνπ θαη λα θαζπζηεξείο ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο, λα ξπζκίδεηο ηηο δηαζέζεηο ησλ άιισλ, λα απνκνλώλεηο ην 

ζπλαίζζεκα από ηε ζθέςε, λα κπαίλεηο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα ειπίδεηο. Δπίζεο, 

λα έρεηο κηα ζεηξά από ηθαλόηεηεο όπσο απηνέιεγρν, επηκνλή, δήιν, θαζώο θαη ηελ 

ηθαλόηεηα λα παξαζύξεηο ηνπο άιινπο πξνζθέξνληάο ηνπο θίλεηξα». Οη δηαζηάζεηο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο είλαη: ε απηνεπίγλσζε, ε απηνξξύζκηζε, ε 

παξαθίλεζε, ε ελζπλαίζζεζε θαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο.  

Το μοντέλο Σσναισθηματικής Αγωγής τοσ Gottman: O Gottman (2011) ζην βηβιίν 

ηνπ «Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ησλ παηδηώλ» ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ 

ηέζζεξα είδε γνλέσλ: νη απνζηαζηνπνηεκέλνη γνλείο, νη επηθξηηηθνί-απνδνθηκαζηηθνί 

γνλείο, νη επηηξεπηηθνί-παξαρσξεηηθνί γνλείο, νη ζπλαηζζεκαηηθνί κέληνξεο. Έλαο 

εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα απνηειεί ζπλαηζζεκαηηθό κέληνξα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

λα αθνινπζεί θάπνηα ζηάδηα. Ο Gottman πξνηείλεη έλα κνληέιν Σπλαηζζεκαηηθήο 

Αγσγήο (ΣΑ) θαη Γηαπαηδαγώγεζεο, ην νπνίν απαξηίδεηαη από πέληε ζηάδηα  πνπ 

αθνινπζνύλ νη γνλείο ή νη εθπαηδεπηηθνί σο ζπλαηζζεκαηηθνί κέληνξεο, κε ζηόρν «λα 

νηθνδνκήζνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζηηο ζρέζεηο κε ηα παηδηά ή ηνπο καζεηέο ηνπο θαη 

λα απμήζνπλ ηνηνπηνηξόπσο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ηνπο». Τα ζηάδηα ηνπ 

κνληέινπ ΣΑ ηνπ Gottman αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία, θαζώο θαζέλα 

από απηά θαιιηεξγεί δεμηόηεηεο ΣΝ (Πίλαθαο 1). Οη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ δνκεζεί 

κε βάζε ηα ζηάδηα απηά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ θάζε ζηαδίνπ.   
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Πίνακας 1: Διαζηάζειρ ηηρ Σςναιζθημαηικήρ Νοημοζύνηρ Goleman (1998) 

Σηάδην Μνληέινπ Σπλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο Γηαζηάζεηο 

Δπίγλσζε Σπλαηζζεκάησλ  Απηνεπίγλσζε (self-awareness) 

Αλαγλώξηζε Σπλαηζζεκάησλ 

Απηνεπίγλσζε (self-awareness) 

Απηνξξύζκηζε (self-regulation) 

Παξαθίλεζε (self-motivation) 

Αθξόαζε κε ελζπλαίζζεζε (empathy) θαη 

επηβεβαίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνύ: 
Δλζπλαίζζεζε (empathy) 

Βνήζεηα ζην παηδί λα θαηνλνκάζεη ιεθηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ 
Απηνεπίγλσζε (self-awareness) 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ 
Απηνξξύζκηζε (self-regulation) 

Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο(social skills) 

Αγκσροβολημένη Γιδασκαλία: Τν δηδαθηηθό κνληέιν πνπ επειέγε γηα ηελ ζύλδεζε 

όισλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ην κνληέιν ηεο Αγθπξνβνιεκέλεο 

Γηδαζθαιίαο (Anchored Instruction-ΑΙ). Δμ νξηζκνύ, ε Αγθπξνβνιεκέλε Γηδαζθαιία 

είλαη κία καζεζηαθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνλίδνληαο ηε 

ζεκαζία ηνπνζέηεζεο ηεο γλώζεο κέζα ζε έλα πιαίζην ιύζεο πξνβιεκάησλ κε 

λόεκα γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο (Bransford, J. at al.,1990). Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη 

ζηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο κίαο άγθπξαο, πνπ δεκηνπξγεί ελδηαθέξνλ θαη δίλεη 

ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα νξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη 

λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δηθή ηνπο αληίιεςε θαη θαηαλόεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηώλ. Η θεληξηθή άγθπξα είλαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο εξγαζίαο, 

δειαδή ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη νη δηελέμεηο κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ. Η θεληξηθή άγθπξα επηκεξίζηεθε ζε πέληε (5) ζεκαηηθέο ζε αξκνλία κε 

ηνπο ππό εθπιήξσζε ζηόρνπο γηα ηελ επίιπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο. Κάζε ζηάδην ηνπ 

κνληέινπ ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ηνπ Gottman αληηζηνηρίδεηαη κε κία άγθπξα 

(Πίλαθαο 2).  

Πίνακας 2:Ανηιζηοίσιζη Μονηέλος Αγκςποβολημένηρ Διδαζκαλίαρ με μονηέλο 

Σςναιζθημαηικήρ Αγωγήρ (Gottman, 2011) 

Anchored Instruction Μνληέιν Σπλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο (Gottman, 2011) 

1
ε
 Άγθπξα Δπίγλσζε Σπλαηζζεκάησλ 

2
ε
 Άγθπξα Αλαγλώξηζε Σπλαηζζεκάησλ 

3
ε
 Άγθπξα Αθξόαζε Σπλαηζζεκάησλ 

4
ε
 Άγθπξα Καηνλνκαζία Σπλαηζζεκάησλ 

5
ε
 Άγθπξα Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο 

 Second Life: Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνύ πηνζεηήζεθε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ Second Life (SL). Τν SL είλαη έλαο ηξηζδηάζηαηνο εηθνληθόο θόζκνο, ηνλ νπνίν 

αλέπηπμε ην 2003 ε εηαηξεία Linden Lab θαη ηνλ δηαρεηξίδεηαη έθηνηε. Πξόθεηηαη γηα 

εηθνληθό ρώξν πνπ δηαζέηεη εύρξεζηα εξγαιεία θαηαζθεπήο θαη πξνγξακκαηηζκνύ 

αληηθεηκέλσλ, κε ζθνπό λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηακνξθώζνπλ ηνλ ρώξν πνπ 

ηνπο αλήθεη όπσο απηνί ην επηζπκνύλ. Αλ θαη πξνζηδηάδεη ζηα ηξηζδηάζηαηα ςεθηαθά 
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παηρλίδηα, δελ είλαη παηρλίδη. Πξόθεηηαη γηα έλαλ εηθνληθό ρώξν πνπ κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί όπσο ην επηζπκεί θάζε ρξήζηεο, αθνινπζώληαο πάληα ηνπο θαλόλεο πνπ 

ηίζεληαη θαη λα ηνπ δώζεη κνξθή παηρληδηνύ, εάλ ην επηζπκεί. Ο θάζε ρξήζηεο 

δεκηνπξγεί έλαλ ινγαξηαζκό θαη επηιέγεη ην avatar πνπ ηνλ αληηπξνζσπεύεη. Τν 

avatar ηνπ κπνξεί λα πεξπαηάεη, λα ηξέρεη, λα πεηάεη, λα ηειεκεηαθέξεηαη, λα αιιάδεη 

εκθάληζε, ελδπκαζία θ.ιπ. Οη ρξήζηεο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κέζσ voice chat 

θαη text chat. Τν SL αμηνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, θαζώο εμππεξεηεί ηελ 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Μεγάινο αξηζκόο Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ζε όιν 

ηνλ θόζκν ζρεδηάδνπλ δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα ζην SL. Κάπνηα από ηα Παλεπηζηήκηα 

απηά είλαη: The Open University UK, Georgia State University, Harvard University, 

Kingston University, Princeton University. Η εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε “Teachers 

without borders” έρεη ελεξγή δξάζε ζην SL από ην 2009. Απνηειεί κηα ηξηζδηάζηαηε 

πιαηθόξκα, ε νπνία ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη δηαζπλδέεη 

εθπαηδεπηηθνύο από δηαθνξεηηθέο επείξνπο. Πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ηελ αληαιιαγή ηδεώλ. Τνηνπηνηξόπσο, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηνύλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ SL ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά 

θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμή ηνπο. Τα εηθνληθά πεξηβάιινληα νθείινπλ επίζεο 

λα δηεπθνιύλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη λα παξαθηλνύλ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα 

αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα, αιιά θαη λα ηνπο θάλνπλ λα αηζζάλνληαη εκπηζηνζύλε. 

Με βάζε ηνπο νξηζκνύο ηεο ΣΝ, όπσο απηνί εληνπίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

ην εηθνληθό πεξηβάιινλ πνπ ζρεδηάδεηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ΣΝ ζα πξέπεη λα 

«ζπλαηζζάλεηαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.  

Γηα ην παξόλ ζεκηλάξην ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο επειέγε ην SL, θαζώο ζύκθσλα κε 

ηνλ Donkor (2013) ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα δίλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ΣΝ 

εθόζνλ: 

 Οη πόξνη ηνπο, όπσο ηα forums, ηα video, ηα εξγαιεία αμηνιόγεζεο θαη 

αλαηξνθνδόηεζεο ηνπο ελζαξξύλνπλ λα αλαπηύμνπλ απηνπεπνίζεζε θαη 

απηνεθηίκεζε. 

 Οη δεμηόηεηεο απηνεπίγλσζεο θαη απηνξξύζκηζεο κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ από ηα 

εηθνληθά πεξηβάιινληα κέζα από πνιιαπιά ζρεηηθά εξεζίζκαηα. 

 Δλζαξξύλνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν λα αλαπηύμεη ελζπλαίζζεζε. 

 Τα εηθνληθά πεξηβάιινληα εληζρύνπλ ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην Second Life, κε ζηόρν λα εμεηάζνπλ ηελ 

επηξξνή απηνύ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. Τέηνηα παξαδείγκαηα είλαη: 

“Using Virtual Worlds in Education: Second Life as an Educational Tool” Σηελ 

έξεπλα ηνπ Baker θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (2009) πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή 

αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ ζπλειέγεζαλ από ελλέα θνηηεηέο ςπρνινγίαο, νη νπνίνη 

παξαθνινύζεζαλ κία δηάιεμε ζην Second Life, ώζηε λα αμηνινγεζνύλ νη αληηδξάζεηο 

ηνπο. Απηέο ήηαλ ζεηηθέο. Οη θνηηεηέο εθηίκεζαλ ηελ δπλαηόηεηα πνπ είραλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηάιεμε από νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία.  
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3. Μεζνδνινγία 

3.1 Σρεδηαζκόο Γξαζηεξηνηήησλ 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ έρνπλ σο ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ καζεηώλ θαη αθνινύζσο ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε 

όισλ, αλεμαξηήησο θύινπ, θαηαγσγήο, ζξεζθείαο. Γηα ην ιόγν απηό, νη 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη βαζηζκέλεο ζην πξόγξακκα Learning to Live Together, πνπ 

πξνηείλεη ην ίδξπκα Arigatou International κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Unicef θαη ηεο 

Unesco θαη έρεη σο ζηόρν λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπο, λα 

γλσξίζνπλ ηνπο άιινπο, λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα πνπ ππάξρεη ζηνλ 

θόζκν καο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο όινη είκαζηε ίζνη θαη έρνπκε ηα ίδηα 

δηθαηώκαηα, ώζηε λα ζπλππάξρνπκε αξκνληθά όινη καδί, ζεβόκελνη ν έλαο ηνλ 

άιινλ.  

Πίνακας 3: Ανηιζηοίσιζη Δπαζηηπιοηήηων Ιδπύμαηορ Arigatou με ηιρ Άγκςπερ ηος 

μονηέλος Διδαζκαλίαρ 

Anchored 

Instruction 

Μνληέιν 

Σπλαηζζεκαηηθήο 

Αγσγήο Gottman 

Έμη Καπέια ηεο Σθέςεο Γξαζηεξηόηεηεο Arigatou 

1
ε
 Άγθπξα 

Δπίγλσζε 

Σπλαηζζεκάησλ 
- My Life Tree-Compare it 

2
ε
 Άγθπξα 

Αλαγλώξηζε 

Σπλαηζζεκάησλ 
- 

Unjust Situations-Bobby’s 

Story 

3
ε
 Άγθπξα 

Αθξόαζε 

Σπλαηζζεκάησλ 
- 

Meditate on myself – a 

silent  journey 

Personal experience sharing 

4
ε
 Άγθπξα 

Καηνλνκαζία 

Σπλαηζζεκάησλ 
- 

Using Case Studies-Stories 

for the Soul 

5
ε
 Άγθπξα 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 

ΚόθθηλνΆζπξνΠξάζη

λν Μπιε 
Dilemmas 

Τν πξόγξακκα πξνηείλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εμππεξεηνύλ 

πνιινύο ζηόρνπο. Έηζη, θξίζεθε αλαγθαίν λα κειεηεζνύλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο θαη 

λα επηιεγνύλ απηέο πνπ εμππεξεηνύλ ην ζθνπό ηνπ ζεκηλαξίνπ. Αθνύ έγηλε ε επηινγή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ (Πίλαθαο 2) έγηλε αληηζηνίρηζε απηώλ κε θάζε άγθπξα θαη θάζε ηνπ 

κνληέινπ Σπλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο ηνπ Gottman (2011). Σηελ 5
ε
 Άγθπξα 

αμηνπνηήζεθε θαη ε κέζνδνο ησλ 6 θαπέισλ ηεο ζθέςεο πνπ πξνηείλεη ν Edward de 

Bono (1999) γηα ηελ επίιπζε κηαο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. 

3.2 Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ  

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ην ζεκηλάξην είλαη πέληε θαη πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, όπσο απηέο ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ ηξηζδηάζηαην εηθνληθό θόζκν ηνπ 

Second Life. 
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Πίνακας 4: Πεπιγπαθή και ζηιγμιόηςπα από ηιρ βιωμαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζηο SL 

Πεξηγξαθή αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 

ζην SL 

Σηηγκηόηππα από 

ην πεξηβάιινλ/ 

εξγαιεία SL 

 

Παξνπζίαζε-Δηζαγσγή ζην Σεκηλάξην: 
Οη εθπαηδεπόκελνη εθπαηδεπηηθνί 

ελεκεξώλνληαη γηα ην γεληθό ζθνπό ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο 

 

  
 

 Slide Presenter (SL 

Market Place) 

 Καζίζκαηα (SL Market 

Place) 

 Χξεζηκνπνηήζεθε 

voice chat 

 

1. My Life Tree-Compare it (Α’ 

Άγθπξα-1ν Σηάδην Gottman-Δπίγλσζε 

Σπλαηζζεκάησλ): Οη ζπκκεηέρνληεο 

νδεγνύληαη ζηε γσληά ηεο γλσξηκίαο, 

όπνπ θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

δέληξν ηεο δσήο ηνπο. Σηόρνο είλαη λα 

γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο όπσο είλαη 

δηαθνξεηηθνί απηνί κεηαμύ ηνπο έηζη είλαη 

δηαθνξεηηθνί κεηαμύ ηνπο θαη νη καζεηέο.  

 

 
 

 Pinboard (SL Market 

Place) 

Καλαπέδεο (SL Market 

Place) 

 Τξαπέδη 

(θαηαζθεπάζηεθε) 

 Χαιί 

(θαηαζθεπάζηεθε) 

 Χξεζηκνπνηήζεθε 

voice chat 

 

2. Unjust Situations-Bobby's Story: 
Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηελ ηζηνξία απηή, πνπ αθνξά ζε έλαλ 

καζεηή ηνλ Bobby, ν νπνίνο είλαη αξθεηά 

πεξηζσξηνπνηεκέλνο. Οη εθπαηδεπόκελνη 

θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ όια ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπλ νη ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο. 

 
 

 Τξαπεδαξία (SL 

Market) 

 Notecards 

 Notecard Script 

 Καηαζθεπή 

θαζηζκάησλ 

Χξεζηκνπνηήζεθε voice 

θαη text chat 

3. Meditate on myself: a silent  journey 

- Personal Experience Sharing: Οη 

εθπαηδεπόκελνη παξαθηλνύληαη λα 

δηαινγηζηνύλ ζρεηηθά κε κηα πξνζσπηθή 

ηνπο εκπεηξία κε ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Αθνινπζεί ελεξγεηηθή αθξόαζε ησλ 

ηζηνξηώλ όζσλ επηζπκνύλ λα ηηο 

κνηξαζηνύλ κε ηνπο ππόινηπνπο. 

Σεκαληηθό είλαη αθνύεη θάζε 

εθπαηδεπόκελνο κε ελζπλαίζζεζε 

(empathy) ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ.  

 
 

 Γέληξν (SL Market) 

 Χαιί-Γώξα (SL 

Market) 

 Notecard Script 

 Καζίζκαηα-καμηιάξηα-

κπάιεο 

(θαηαζθεπάζηεθαλ) 

Χξεζηκνπνηήζεθε voice 

θαη text chat 

4. Τν δέληξν ησλ Σπλαηζζεκάησλ-Using 

Case Studies-Stories for the soul: Οη 

εθπαηδεπόκελνη ιακβάλνπλ κία ηζηνξία 

(είηε ηνπ Φνίβνπ, είηε ηεο Μειίλαο) θαη 
 

 Γέληξν (SL Market) 

 Χαιί-Γώξα (SL 

Market) 

 Notecard Script 
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θαινύληαη λα ζπληάμνπλ κία θξάζε ηελ 

νπνία ζα πνπλ ζηνλ καζεηή, ώζηε λα 

θαηνλνκάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, 

όπσο ηα αλαγλσξίδνπλ. Καηαγξάθνπλ, 

έηζη πώο ζα μεθηλνύζαλ ηε δηαρείξηζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαηνλνκάδνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ θάζε καζεηή-ήξσα 

θάζε ηζηνξίαο π.ρ. «Νηώζεηο άγρνο, έηζη 

δελ είλαη;» Σηε ζπλέρεηα απνζεθεύνπλ ην 

notecard κε ην όλνκα ηνπο θαη ην 

δηακνηξάδνληαη κε ηελ εθπαηδεύηξηα. 

  Καζίζκαηα-καμηιάξηα-

κπάιεο 

(θαηαζθεπάζηεθαλ) 

Χξεζηκνπνηήζεθε voice 

θαη text chat 

Dilemmas  
Οη εθπαηδεπόκελνη θαινύληαη λα 

εξγαζηνύλ νκαδηθά. Αθνινπζνύλ ηελ 

ζηξαηεγηθή ησλ 6 θαπέισλ ηεο ζθέςεο 

θαη θάζε θαπέιν δίλεη κία δηαθνξεηηθή 

πξννπηηθή ζηε ζθέςε ηνπο. Καινύληαη 

ινηπόλ, λα αλαπηύμνπλ κηα πξνζέγγηζε 

γηα ην ππό κειέηε δίιεκκα κε βάζε ηε 

ξνή ησλ θαπέισλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. Η 

ζεηξά ησλ θαπέισλ είλαη 

ΚόθθηλνΆζπξνΠξάζηλν Μπιε.  

 
 

 Τξαπέδηα 

(θαηαζθεπάζηεθαλ) 

 Καπέια 

(θαηαζθεπάζηεθαλ 

 Notecard Script 

 Χξεζηκνπνηήζεθε 

voice θαη text chat 

 

4. Σπδήηεζε  

Τν πξνηεηλόκελν βησκαηηθό ζεκηλάξην ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζην πιαίζην ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε έλα εηθνληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο 

αλακέλεηαη λα εμνηθεηώζεη ζε κεγάιν βαζκό ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ζέκαηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο σο κέξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο θαη  λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Θα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζεί ν βαζκόο 

εμνηθείσζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ζεκηλάξην κε θάζε δηάζηαζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, θαζώο θαη ζε πνην βαζκό ην ζεκηλάξην δεκηνπξγεί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Second Life γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ, ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζεί ε κεηαβνιή θαη 

άιισλ δεηθηώλ πέξαλ απηώλ πνπ αθνξνύλ ζηε Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ελόο ζεκηλαξίνπ ζην Second Life. Σρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Second Life γηα 

ηελ εθπαίδεπζε, ζα κπνξνύζε λα εμεηάζεη θαλείο εάλ ε δηδαζθαιία ζην Second Life, 

κπνξεί λα έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα γηα ηηο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο εμεηάδνληαη 

θάζε θνξά, ζπγθξηηηθά κε θάπνην άιιν εηθνληθό θόζκν, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

ην OpenSim. 
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