
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

          «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ – ΔΥΝΑΜΗ» 

 

 ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΚΑΚΗ : ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 



 Απευθύνεται σε μαθητές του Ειδικού σχολείου (με 
νοητική καθυστέρηση, ΔΕΠΥ, αυτισμό) που έχουν 
βασικό ή χαμηλό επικοινωνιακό λόγο, με 
δυνατότητα  κατανόησης  των κύριων σημείων 
των δραστηριοτήτων μας, καλή αντιληπτική 
πρόσληψη και βασική ικανότητα έκφρασης μέσα 
από γραπτές και εικαστικές δημιουργίες. 

 

 Η ομάδα –στόχος αποτελείται από 4 βασικά 
μέλη(3 Αγόρια -1 κορίτσι), ενώ  το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε σε μικροομαδική βάση 2 ατόμων και 
εξατομικευμένα, σε άλλους  12 μαθητές του 
σχολείου μας. Σύνολο συμμετεχόντων :16. 

 



 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 
των μαθητών μας 

 Τήρηση  συγκεκριμένων κανόνων. 

  Εκτίμηση της μοναδικότητας τους -
Ευαισθητοποίηση για  την διαφορετικότητα. 

 Ανάπτυξη επικοινωνίας, κοινωνικών σχέσεων και      
βελτίωση της κοινωνικής  συναλλαγής  τους. 

   Καλλιέργεια των διαπροσωπικών τους σχέσεων 
και προαγωγή  της συνεργασίας. 

 Αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων 
τους. 

 Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των 
συμπεριφορών και συναισθημάτων τους. 

  Ενίσχυση της υπευθυνότητας τους και του τρόπου 
αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων. 

 



 Μέθοδος Project 

 ενημέρωση, συζήτηση  

 βιωματικές δραστηριότητες  

 ανταλλαγή απόψεων  

 μίμηση προτύπων  

 μέθοδοι προβληματισμού, διαχείρισης και 
επίλυσης καταστάσεων 

  χρήση βιβλίων και εικόνων 

  μελέτη περιπτώσεων- καταστάσεων  

 παίξιμο ρόλων  

 εξωτερικές επισκέψεις  

 καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

 



 

 Σχολεία, 

  Βιβλιοθήκη Βέροιας,  

 Κέντρο πρόληψης:  Πρόσβαση,  

 Γραφείο Αγωγής Υγείας,  

 εξωτερικές επισκέψεις σε χώρους και φορείς 

της πόλης (Βυζαντινό Μουσείο, Ταχυδρομείο, 

Δημαρχείο κά.) 

 



Οι θεματικές ενότητες που επεξεργαστήκαμε επιλέχθηκαν με 

βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών μας, σε 

ζητήματα που αφορούν την αυτοεκτίμηση, την 

αυτοπραγμάτωση τους, την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, τις διαπροσωπικές και κοινωνικές 

τους σχέσεις και συμπεριφορές, την διαχείριση των 

συναισθημάτων τους και την εκμάθηση υγιών και 

υπεύθυνων τρόπων αντίδρασης, συμπεριφορών 

προφύλαξης και ασφάλειας. 

    Όλο το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων έχει πολύπλευρο 

και διαθεματικό υλικό, που προσαρμόστηκε με προσοχή, στις 

ιδιαιτερότητες των μαθητών μας, για να είναι πιο κατανοητό, 

εύχρηστο και λειτουργικό. 

 



 -Γνωριμία- Συμβόλαιο  – Κανόνες ομάδας. 

 -Το Σχολείο μου – Κανόνες. 

 -Η οικογένεια μου ( άνθρωποι που με αγαπούν και με 
βοηθούν). 

 -Το σπίτι μου – Διεύθυνση – Τηλέφωνο. 
 

 

 -Διαφορές   και  ομοιότητες. 

 -Δράσεις για την ευαισθητοποίησης για την 
διαφορετικότητα. 

 -Η πόλη μου  - η γειτονιά μου. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

•-Αναγνώριση, Έκφραση Συναισθημάτων. 

•-Μαθαίνω να επικοινωνώ σωστά. 

•-Αντιμετωπίζω και διαχειρίζομαι έντονα 

συναισθήματα. 

•Θυμός – Ζήλεια – Φόβος. 

 

•-Κάνω λάθη – Διορθώνω τα λάθη μου. 

•-Προσέχω τον εαυτό μου με ασφάλεια 

•-Πότε ένα μυστικό δεν είναι μυστικό. 

•-Είμαι υπεύθυνος, αναλαμβάνω εργασίες. 

•Μεγαλώνω και αλλάζω. 

•-Ποιος είναι φίλος. Οι σχέσεις με τους άλλους. 

•-Φιλία. 

•-Επίλυση διαφορών- Τρόποι συμπεριφοράς 

(Bulling). 

 



 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ : 

«Ο ΘΥΜΟΣ» 

 

  Καλωσόρισμα και εισαγωγή. 

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Ενημέρωση, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, ανταλλαγή 
απόψεων, με τη χρήση βιβλίων και εικόνων. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

 Παιχνίδια , παίξιμο ρόλων, μίμηση προτύπων, φύλλα 
εργασίας αναγνώρισης, εξοικείωσης και κατανόησης του 
θέματος. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

 Χειροτεχνίες, Ζωγραφική(ατομικό μπλοκ), κολλάζ. 

 

 Κλείσιμο συνάντησης- κύρια σημεία- δεσμεύσεις-κόκκινο 
κουτί(γευστική ανταμοιβή μελών).          (Διάρκεια 45΄) 

 













   Μέσα από την ομαδική λειτουργία και 
συνεργασία  με συγκεκριμένους κανόνες και 
θεματολογία δραστηριοτήτων επιθυμούμε: 

  

 Την εμπλοκή και προβληματισμό των μαθητών 
μας με στόχο την ενδυνάμωση τους. 

 Την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. 

 Τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης των 
προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

 Αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών 
τους. 

 Ενημέρωση και συνεργασία γονέων. 

 Να περνούν ευχάριστα,δημιουργικά και με 
ενδιαφέρον. 

 




