
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

TOMEAΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ: 
<<Πώς παρασκευάζω ελληνικό καφέ>>



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Η ποιότητα ζωής που θα έχουν ως ενήλικες και η ικανότητα
ανεξάρτητης διαβίωσης στην ενήλικη ζωή είναι το κύριο
κριτήριο δόμησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων των
ατόμων με νοητική ανεπάρκεια.

Έτσι οι βασικοί άξονες της εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο
πληθυσμό στο γενικό σχολείο θα πρέπει να αποβλέπουν στη
μέγιστη δυνατή αυτοδυναμία και αυτονομία στην κοινωνική
ζωή τους ως ενήλικες.



Βασικοί Άξονες Δόμησης 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 Λειτουργικές κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης

 Χρησιμοποίηση καθημερινών εμπειριών από το περιβάλλον

 Η διαθεματικότητα

 Η πρακτική εφαρμογή της γνώσης  στην καθημερινότητα

 Η εμπλοκή των μαθητών στη διαμόρφωση και τη  στοχοθεσία  του 

προγράμματος

 Ενδυνάμωση  της  αυτονόμησης  των μαθητών –τριών, της 

υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους 



ΣΤΟΧΟΣ- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 Στόχος μας η παρασκευή ελληνικού καφέ και το σερβίρισμά 

του στο σύλλογο διδασκόντων

 Απώτερος σκοπός  η γενίκευση της δεξιότητας και στο 

οικογενειακό περιβάλλον  των μαθητών-τριών

 Συμμετείχαν 7 μαθητές-τριες της Γ΄ και της Δ΄ τάξης, όλοι τους 

με χαμηλή γνωστική ανάπτυξη και νοητική ανεπάρκεια

 Όλοι  τους συμμετείχαν στις γενικές τους τάξεις σε 

προγράμματα υγιεινής  διατροφής 

 Διάρκεια προγράμματος μέσα Φεβρουαρίου-μέσα Μαΐου



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που έχουν τα ίδια να

επηρεάζουν το περιβάλλον τους

Να εκπαιδευτούν σε μια δεξιότητα που προάγει τις σχέσεις

με τους άλλους ανθρώπους

Να τονώσουν το αυτοσυναίσθημά τους

Να βελτιώσουν τις κινητικές του δεξιότητες, την αδρή και

λεπτή τους κινητικότητα



Επιμέρους διαθεματικοί στόχοι

 Παραγωγή προφορικού λόγου (συνέντευξη)

 Παραγωγή γραπτού λόγου (συνταγές, δελτίο 

παραγγελία, διάλογος)  

 Μαθηματικά (επίλυση προβλημάτων, δημιουργία 

αριθμητικών μοτίβων, δημιουργία γραφημάτων)

 Δραματοποίηση- παιχνίδι ρόλων



ΗΔΗ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 Καλός οπτικοκινητικός συντονισμός

 Καλή αδρή και λεπτή κινητικότητα

 Συνεργεία χεριών

 Σωστή ακολουθία 

 Ικανότητες μέτρησης



ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 Πλένω τα χέρια μου 

 Βάζω  νερό από τη βρύση ή από το μπουκάλι

 Τα φλιτζάνια , το μπρίκι και το κουταλάκι είναι πάντα 

καθαρά

 Την κουζίνα ή το γκαζάκι το ανάβω μαζί με  την κυρία 

ή  με τους γονείς μου



ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 



ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 



Μέθοδοι και στρατηγικές που 
χρησιμοποιήθηκαν

 Ανάλυση έργου

 Δομημένη επανάληψη (μνημονική)

 Χρήση εικόνων (μνημονική)

 Αναζήτηση βοήθειας (αντισταθμιστική)

 Χρήση χειρονομιών (αντισταθμιστική)

 Εστίαση της προσοχής (μεταγνωστική)

 Σχεδιασμός μιας γραπτής δραστηριότητας 
(μεταγνωστική)



Μέθοδοι και στρατηγικές που 
χρησιμοποιήθηκαν

 Οργάνωση-Καθορισμός στόχων 
(μεταγνωστική)

 Αυτοέλεγχος-αυτοαξιολόγηση 
(μεταγνωστική)

 Αυτοενθάρρυνση(συναισθηματική)

 Ερωτήσεις του ίδιου του μαθητή (κοινωνική)

 Συνεργασία με συμμαθητές και 
δασκάλους(κοινωνική)



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ



ΣΥΝΤΑΓΕΣ-ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ



ΔΙΑΛΟΓΟΣ



ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
με διάστιχα & αριθμούς



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



Βήμα 1ο: βάζω νερό



Βήμα 2ο:βάζω καφέ



Βήμα 3ο:βάζω ζάχαρη



Βήμα 4ο: ανακατεύω



Βήμα 5ο :περιμένω να φουσκώσει



Βήμα 6ο :σερβίρισμα



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 



ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΣΑΣ!!!
ΚΑΛΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!


