
emotions_music/emotions_music.mp4


Πόσα συναισθήματα μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος; 



Χρησιμότητα; 

*Darwin and Wundt 

Dr. Robert Plutchik  



ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Μας ετοιμάζει για ταχεία αντίδραση 

Αύξηση παλμών 

Ροή αίματος σε συγκεκριμένους μυς 

Στομάχι, κοιλιά  

Ορμόνες εγρήγορσης 

Καταστολή ανοσοποιητικού 

ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Μας χαλαρώνει 

Μείωση παλμών 

Χώνευση 

Ορμόνες χαλάρωσης, κοινωνικοποίησης 

Επανεργοποίηση ανοσοποιητικού 

Αυτόνομο νευρικό σύστημα 



Ο φόβος προκαλεί την έκκριση ορμονών (αδρεναλίνη, νορ 

επινεφρίνη και κορτιζόλη) η οποίες προετοιμάζουν τα όργανα 

για την αντίδρασή μας (μάχη ή τρέξιμο) 











Frames of mind 1993 



• Αναγνώριση συναισθημάτων 

• Χρήση συναισθημάτων 

• Κατανόηση συναισθημάτων 

• Διαχείριση συναισθημάτων 

 

Τύπος της νοημοσύνης που περιλαμβάνει την 

ικανότητα να επεξεργάζομαι την συναισθηματική 

πληροφορία και να την χρησιμοποιώ  

στην λογική εξέταση των πραγμάτων  

και σε άλλες νοητικές διεργασίες 



Βοηθάει στη διαχείριση των συναισθημάτων μέσω της αποδέσμευσης, 

αγνόησης, ή ρύθμισης εκείνων των συναισθημάτων που είναι 

ακατάλληλα σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Παράδειγμα: Να κορνάρω με μανία όταν είναι κολλημένη  

όλη η Εθνική οδός από κάποιο ατύχημα. 

Μας βοηθάει να παρατηρούμε και να καταλαβαίνουμε  

το πώς νιώθουν οι άλλοι.  

Παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ποιοι είμαστε καθώς 

διαμορφώνει τις σχέσεις μας με τους γύρω μας.  

(Σχέσεις Καθρέφτης) 

 

Οι δεξιότητες μας σε αυτόν τον τομέα, φαίνεται ότι συμβάλλουν 

καθοριστικά στην γενικότερη επιτυχία μας στη ζωή μας, λόγω της 

ικανότητάς μας να αυτοδιαχειριζόμαστε και να κινητοποιούμαστε. 





Αναγνώριση 

συναισθημάτων 
Διαχείριση συναισθημάτων 

1990 Peter Salovey, John D. Mayer 

1995 - Daniel Goleman 



(Goleman) 

Συναισθηματική αυτεπίγνωση 

Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου και πώς επηρεάζουν τους γύρω μου 

Αυτορρύθμιση 

Διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου και προβλέπω τις συνέπειές τους 

σε μένα και το περιβάλλον μου 

Παρακίνηση 

Ικανότητά μου να παρακινούμαι και να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες 

Ενσυναίσθηση 

Να μπορώ να αντιληφθώ τα συναισθήματα των άλλων και να μπω στη θέση τους 

Κοινωνικές δεξιότητες 

Επιτυχής διαχείριση των σχέσεων με τους άλλους και ικανότητα να εμπνεύσω 



Γιατί είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τις δεξιότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης; 

Είμαστε έντονα συναισθηματικά και κοινωνικά όντα 

Σύνδεση με τους άλλους 

Αύξηση της απόδοσης στον επαγγελματικό τομέα 

Βελτίωση της επικοινωνίας μας 

Βελτίωση των αντοχών μας στις δυσκολίες 

Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση 



Ενεργητική ακρόαση 

Αναγνώριση των συναισθημάτων και των αναγκών των άλλων 

Δυνατότητα να μπω στη θέση του συνομιλητή (Ενσυναίσθηση) 

Δυνατότητα έκφρασης αναγκών χωρίς επιθετικό τρόπο 

Δυνατότητα αυτορρύθμισης στη συνομιλία 

Δυνατότητα να λύνω τις παρεξηγήσεις 



Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι  

εμφανίζουν πιο σταθερές  

και πιο ικανοποιητικές σχέσεις  

Αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά 

 

Ρυθμίζουν τα συναισθήματα τους χωρίς να αφήνουν να τους κατακλύζουν 

 

Καταλαβαίνουν τη σύνδεση μεταξύ σκέψεων  

και συναισθημάτων τους 

 

Προβλέπουν τις συνέπειες των πράξεων τους  

και τις αντιδράσεις των άλλων σε αυτές 

Οι συναισθηματικά ευφυείς  



Αυτοεκτίμησης 
Ικανότητα να αντιλαμβάνομαι με ακρίβεια, να κατανοώ και να αποδέχομαι τον εαυτό μου 

 

Αυτοπραγμάτωσης 
Ικανότητα να επιδιώκω τους στόχους μου κα να αξιοποιώ το δυναμικό μου 

 

Αντοχής στο στρες 
Ικανότητα να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου εποικοδομητικά 

 

Αισιοδοξία  
Ικανότητά μου να είμαι θετικός και να βλέπω την φωτεινή πλευρά της ζωής 

 

Ευτυχία 
Ικανότητα να νιώθω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, τις σχέσεις μου με τους άλλους και τη 

ζωή γενικότερα 

Βελτιωμένη υγεία και ευημερία λόγω: 



Λογική ή συναίσθημα; 
Το συναίσθημα είναι για να καταλάβουμε 

Η λογική είναι για να πράξουμε 





Αν και κάποια χαρακτηριστικά της συνδέονται με 

το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας,  

η ΣΝ μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της 

καθημερινής μας εμπειρίας αλλά και μέσω 

προσωπικής προσπάθειας 



Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης 



Πού βρίσκομαι 

τώρα; 



Πηγές συναισθηματικής πληροφορίας στο σώμα 

Μυς 

 

Στομάχι 

 

Καρδιαγγειακό 

 

Ορμόνες 

Βήμα 1: Συναισθηματική 

          αυτεπίγνωση 



Εντοπίζω τα συναισθήματα από το σώμα μου 

 

Αναγνωρίζω τα πράγματα που ‘πατάνε το κουμπί μου’ 

 

Παρατηρώ τον εαυτό μου σαν εξωτερικός παρατηρητής 

 

Κρατάω ένα ημερολόγιο συναισθημάτων 

 

Ρωτώ τον εαυτό μου γιατί κάνω τα πράγματα όπως τα κάνω 

 

Παρατηρώ τον εαυτό μου (ντύσιμο, στάση σώματος, συμπεριφορά) 

 

Αναζητώ την άποψη των άλλων! 

Σωστή έκφραση συναισθημάτων και αναγκών! 

Βήμα 1: Συναισθηματική 

          αυτεπίγνωση 



Μαθαίνουμε να αντιδρούμε λιγότερο και να αλληλεπιδρούμε περισσότερο 

Αποδοχή των συναισθημάτων μου χωρίς κριτική (Αρνητικά, Θετικά) 

Η έλλειψη κριτικής επιτρέπει στα συναισθήματα να κάνουν τον κύκλο τους 

Εξέταση των συναισθημάτων χωρίς να νιώθω άβολα 

Σκοπός να αναγνωρίσουμε τη στάση μας απέναντι σε συγκεκριμένα 

συναισθήματα. Π.χ. πολλοί άνθρωποι δεν ζητάνε συγγνώμη, δεν λένε 

ευχαριστώ ή δεν κλαίνε μπροστά σε άλλους. 

 

Άλλοι άνθρωποι όταν νιώθουν λυπημένοι, προσπαθούν να ξεχαστούν με 

συμπεριφορές χωρίς νόημα οι οποίες τους προσφέρουν 

βραχυπρόσθεσμη ανακούφιση* χωρίς να αλλάζουν ουσιαστικά. 

Βήμα 1: Συναισθηματική 

          αυτεπίγνωση 



Η ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε την αυτεπίγνωση των συναισθημάτων 

μας στην ενεργή επιλογή των πράξεών μας και του τρόπου επικοινωνίας μας 

Σωστή αναπνοή 

 

Λίστα συναισθημάτων – λογικών επιχειρημάτων 

 

Δημόσια δέσμευση στόχων (κίνητρο) 

 

Μετράω ως το 10, Πίνω ένα ποτήρι νερό 

 

Βάζω χρόνο μέσα στην ημέρα για εξέταση λύσεων 

Βήμα 2: Συναισθηματική 

             αυτοδιαχείριση 



Βήμα 2: Συναισθηματική 

             αυτοδιαχείριση 

Εξετάζω τον εσωτερικό μου διάλογο (Πάντα, Ποτέ) 

 

Κοιμάμαι καλά, Βάζω διαδικασίες γεμίσματος μπαταριών 

 

Αποφεύγω να παίρνω αποφάσεις σε καθεστώς στρες, φόβου 

 

Μιλάω με κάποιον που δεν εμπλέκεται συναισθηματικά  

στην κατάσταση 



Σε αντίθεση της συναισθηματικής αυτεπίγνωσης (κοιτάω μέσα μου), στην 

κοινωνική επίγνωση κοιτάω γύρω μου προκειμένου να μάθω και να εκτιμώ τα 

συναισθήματα των άλλων. 

Βήμα 3: Κοινωνική επίγνωση 

      συναισθημάτων 
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Βήμα 3: Κοινωνική επίγνωση 

      συναισθημάτων 



Χρησιμοποιώ το όνομα του άλλου όταν χαιρετώ 

 

Κοιτάζω τη γλώσσα του σώματος 

 

Εκφράζομαι τη σωστή στιγμή 

 

Βρίσκω μία ερώτηση μπαλαντέρ για τις συζητήσεις μου 

 

Ακούω ενεργά τον άλλον 

 

Παρατηρώ τα συναισθήματα των άλλων (Ταινίες, Cafe) 

 

Ρωτώ για τα συναισθήματά τους 

 

Ισχυροποιώ την ενσυναίσθησή μου 

Βήμα 3: Κοινωνική επίγνωση 

      συναισθημάτων 



Ενσυναίσθηση 

Συναισθηματική ενσυναίσθηση 

Ακούσια αισθήματα που εμφανίζονται ή εσωτερικές ψυχικές 

αντιδράσεις στα συναισθήματα των άλλων  

(Πρώτες μέρες ανάπτυξης του μωρού) 

Γνωστική ενσυναίσθηση 

Εθελούσια γνωστική διαδικασία κατανόησης των 

συναισθημάτων των άλλων και του λόγου ύπαρξής τους 

(Εμπειρία, μάθηση) 

Συμπονετική ενσυναίσθηση 

Τάση για βοήθεια 



Ενσυναίσθηση 

Αρχικές αντιδράσεις στα συναισθήματα των άλλων 

 

• Νιώθω αυτό που συμβαίνει και συμπαραστέκομαι 

• Νιώθω αυτό που συμβαίνει και απομακρύνομαι 

• Απάθεια 

Εξετάζω διάφορα σενάρια παίρνοντας τη θέση του άλλου 

Συναναστρέφομαι με άτομα που έχουν ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση 

Επιτρέπω στον εαυτό μου να είμαι ευάλωτος 

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης 

Υποχρεωτικό μάθημα από το 1993 στη Δανία 

για παιδιά 6-16 ετών 



Ενσυναίσθηση 



Βήμα 4: Κοινωνικές δεξιότητες 

και διαχείριση σχέσεων 

Μοιράζομαι πράγματα για μένα  

και δείχνω αντίστοιχα ενδιαφέρον για τους άλλους 

 

Βελτιώνω την επικοινωνία μου (Μη βίαιη επικοινωνία) 

 

Αποφεύγω τα αντιφατικά μηνύματα 

 

Χτίζω εμπιστοσύνη 

 

Αναζητώ την ανατρoφοδότηση 

 

Ακούω τις απόψεις τους 



Βήμα 4: Κοινωνικές δεξιότητες 

και διαχείριση σχέσεων 

Θυμώνω σωστά 

 

Αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων και δρω συμπληρωματικά 

 

Όταν νοιάζομαι, το δείχνω 

 

Εξηγώ τις αποφάσεις μου 

 

Ανατροφοδοτώ εποικοδομητικά και χωρίς περιστροφές 

 

Μαθαίνω τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 



Είστε σε μία επαγγελματική συνάντηση όπου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μιας εργασίας που στηρίχθηκε κυρίως στη δική 

σας δουλειά, ωστόσο ο προϊστάμενός σας που έχει αναλάβει να 

την παρουσιάσει δεν σας αναφέρει καθόλου εμφανίζοντας 

έμμεσα την εργασία σαν δική του. 

 

Πώς αντιδράτε; 

Σενάριο 



Είστε σε ένα τραίνο. 2 παιδιά παίζουν, κυνηγιούνται και κάνουν 

φασαρία. Ο πατέρας κάθεται στην θέση του χαμένος στον 

κόσμο του, χωρίς να προσπαθεί να τα ηρεμήσει. 

 

Πώς αντιδράτε; 

Σενάριο 



Αν φανταστούμε τον εαυτό μας σαν ένα ιστιοπλοϊκό, την θάλασσα σαν τις 

συνθήκες που ζούμε ή αντιμετωπίζουμε, τον άνεμο σαν τα συναισθήματα 

που νιώθουμε, τότε η συναισθηματική μας νοημοσύνη είναι τα πανιά μας, 

που με τον κατάλληλο χειρισμό μπορούν να εκμεταλλευτούν τον άνεμο 

(συναισθήματά μας) και να μας βοηθήσουν να οδηγήσουμε τη βάρκα μας 

εκεί που θέλουμε... 




