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Ειδικό Δθμοτικό χολείο Νάουςασ



ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ

Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ του ζνταξθσ καλείται να 
ανταποκρικεί ςε ζνα πλικοσ πολυδιάςτατων κριτθρίων, τα οποία διζπουν 
τουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ τθσ ςθμερινισ ηωισ. Κακοριςτικόσ παράγοντασ 
αυτισ τθσ ανταπόκριςθσ είναι, πζρα από τθ γνωςτικι του ανάπτυξθ και θ 
κοινωνικι του επάρκεια. Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ κοινωνικισ επάρκειασ του 
ατόμου είνα θ κοινωνικι και θ ςυναιςκθματικι αγωγι. τθν προοπτικι αυτι, 
θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων και θ διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων 
παίηουν κακοριςτικό ρόλο. Σα δεδομζνα αυτά αναδεικνφονται πολφ 
ςθμαντικά για τισ ευπακείσ ομάδεσ, όπωσ τα άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ, κακϊσ επθρεάηουν το επίπεδο τθσ αυτονόμθςθσ, τθσ 
αυτοεξυπθρζτθςθσ και τθσ κοινωνικισ τουσ ζνταξθσ (Cartledge & Millburn, 
1995, Bremer & Smith, 2004, Χρυςόσ Μ. , 2005). 
τθν κατεφκυνςθ αυτι και με γνϊμονα τθν κατάκτθςθ τθσ κοινωνικισ 
επάρκειασ των μακθτϊν ςχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε το πρόγραμμα αυτό 
ςτο Ειδικό Δθμοτικό χολείο τθσ Νάουςασ, κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015.



ΣΟΧΟΙ
•Να κατανοιςουν τθν ταυτότθτα και τθν ετερότθτα.
•Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ κοινωνικισ ηωισ για τον άνκρωπο.
•Να αναπτφξουν διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.
•Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ κακθμερινότθτασ και 
δεξιότθτεσ επικοινωνίασ.
•Να αποκτιςουν τρόπουσ διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων τουσ, ςτθν 
προοπτικι τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ και τθσ κοινωνικισ τουσ επάρκειασ.

ΜΕΘΟΔΟ
Χρθςιμοποιικθκε κατ’ εξοχιν θ βιωματικι μζκοδοσ,  ςε ςυνδυαςμό 
με τισ αρχζσ τθσ δομθμζνθσ διδαςκαλίασ, αφοφ κρίκθκε θ 
καταλλθλότερθ τόςο για τουσ μακθτζσ όςο και για τθν επίτευξθ των 
ςτόχων του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ.

Μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα: 
Σρεισ (3) μακθτζσ με νοθτικι κακυςτζρθςθ. 
Διάρκεια του προγράμματοσ : πζντε (5) μινεσ-
δυο (2)  διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα.



1ο ΣΑΔΙΟ
Ειςαγωγι ςτο κζμα- Προετοιμαςία των μακθτϊν.

Θ πρϊτθ φάςθ, θ όποια διιρκθςε ζναν μινα, αφοροφςε ςτθ δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ παιδαγωγικισ ατμόςφαιρασ, ϊςτε να
γίνει με γόνιμο τρόπο θ πρόςλθψθ και κατανόθςθ του κζματοσ. Αναπτφχκθκαν δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ είχαν ςχζςθ με τθν
κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ μοναδικότθτασ και τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ατομικότθτασ και τθσ κοινωνικισ ηωισ.

Οι δραςτθριότθτεσ που αναπτφχτθκαν είναι οι εξισ:

•Παρουςίαςθ του εαυτοφ τουσ ςτθν τάξθ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα μικρό μπαλάκι. Αρχικά ξεκίνθςα παρουςιάηοντασ τον εαυτό μου,
ςτθ ςυνζχεια ζδωςα το μπαλάκι ςε μακθτι, ο οποίοσ με τθ ςειρά του, αφοφ παρουςιάςτθκε ςτθν ομάδα λζγοντασ το όνομά του,
τον τόπο καταγωγισ του και ποιά πράγματα του αρζςουν , το ζδωςε ςτον επόμενο. Θ ίδια διαδικαςία ςυνεχίςτθκε και με τουσ
υπόλοιπουσ μακθτζσ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ παρουςίαςι τουσ.

•Ηθτικθκε από τουσ γονείσ να φζρουν φωτογραφίεσ των παιδιϊν τουσ, ατομικζσ και οικογενειακζσ, οι οποίεσ αναρτικθκαν από τα
παιδιά ςτθ γωνιά των δραςτθριοτιτων με ςκοπό τθν εμπζδωςθ τθσ μοναδικότθτασ και τθσ ςυλλογικότθτασ.

Ακολοφκθςε ςχολιαςμόσ των φωτογραφιϊν και δόκθκε ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν «Εγϊ» και «οι άλλοι».

•Μοιράςτθκαν, ςτθ ςυνζχεια, λευκζσ κόλλεσ μεγζκουσ Α4 και κθρομπογιζσ και τουσ ηθτικθκε να ηωγραφίςουν τον εαυτό τουσ. Σα
ατομικά τουσ πορτρζτα κρεμάςτθκαν ςε ειδικι γωνιά ςτθν τάξθ. Ακολοφκθςε ςχολιαςμόσ των πορτρζτων, εςτιάηοντασ ςτισ
ομοιότθτεσ και ςτισ διαφορζσ τουσ.



• Για τθν κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ηωισ ζγινε ςυηιτθςθ για πράγματα ςτα οποία ςυνικωσ δρουν 
ατομικά, όπωσ «πλζνω τα χζρια μου», «βουρτςίηω τα δόντια μου»,  αλλά και γι ‘ αυτά που κάνουν  μαηί  με τουσ άλλουσ , 
για παράδειγμα ςτθν οικογζνεια ι ςτο ςχολείο.

• Ζγιναν δυο κολάη .  το ζνα τοποκζτθςαν τον εαυτό τουσ ςε ατομικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτο άλλο τοποκζτθςαν ηωγραφιζσ 
με ςυλλογικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ  «Πάμε εκδρομι με το ςχολείο» ,   «Κάνουμε μάκθμα ςτθν τάξθ», « Παίηουμε όλοι 
μαηί ςτθν αυλι του ςχολείου», « Βγαίνουμε με τθν οικογζνεια μασ βόλτα ςτθν αγορά τθσ πόλθσ» .

• Γνωριμία με τουσ χϊρουσ του ςχολείου. Φωτογραφίςαμε τουσ χϊρουσ του ςχολείου και κολλιςαμε φωτογραφίεσ ςε 
χαρτόνι, γράφοντασ από πάνω «Σο ςχολείο μου».



• Αφοφ ιρκαν ςϋεπαφι με όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου, τουσ οποίουσ προθγουμζνωσ είχα διαμορφϊςει ςτο πλαίςιο 
τθσ αυτοεξυπθρζτθςθσ( ςίτιςθ, υγιεινι) όλων των μακθτϊν του ςχολείου με ςκοπό τθ λειτουργικότθτά τουσ, ακολοφκθςε 
ςυηιτθςθ για το ρόλο  του κάκε χϊρου και αντικειμζνου ςτθ ςχολικι ηωι, όπωσ αυτοφσ του μπάνιου, τθσ κουηίνασ και του 
κρανίου. Μεγάλθ βαρφτθτα δόκθκε ςτθ χριςθ των εν λόγω χϊρων και αντικειμζνων ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ 
δομθμζνθσ διδαςκαλίασ.



Κουηίνα



Θρανίο



2ο ΣΑΔΙΟ 
ΑϋΜΕΡΟ

• Ζγινε προςζγγιςθ του κζματοσ  μζςα από τθν ανάγνωςθ και επεξεργαςία παιδικϊν βιβλίων.  υγκεκριμζνα αξιοποιικθκαν τα 
βιβλία :

ειρά «υναιςκιματα» (εκδόςεισ Μοντζρνοι Καιροί) με τουσ επιμζρουσ τίτλουσ :

Ντρζπομαι, Στενοχωριζμαι, Θυμώνω, Ανθςυχώ, Με πειράηουν, Είμαι ξεχωριςτι, Χαίρομαι, Είναι άδικο, Βαριζμαι. 



- Εικονογραφθμζνοι Μφκοι του Αιςϊπου

- Εικονογραφθμζνα παιδικά βιβλία και εικονοβιβλία που προάγουν τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ.



Κατά τθν επεξεργαςία των βιβλίων αναπτφχκθκαν δραςτθριότθτεσ όπωσ, βιωματικζσ δραματοποιιςεισ ςκθνϊν από τα
βιβλία, παιχνίδια ρόλων, μιμιςεισ θρϊων και ςυμπεριφορϊν, εμπλοκι των μακθτϊν ωσ χαρακτιρων ςτθν ιςτορία,
αναπαραςτάςεισ ςκθνϊν, ςυηιτθςθ με τουσ ιρωεσ των βιβλίων.

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ αποτελοφν κφρια βοικεια ςτθν ταφτιςθ των μακθτϊν με τουσ ιρωεσ των βιβλίων και κατ’
επζκταςιν , ςτθ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι τουσ ανάπτυξθ.

Ενδεικτικά παρουςιάηονται οι παρακάτω δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν :

«Μ’ αυτι τθν μπάλα παίηουμε όλοι!» (Μπριγκίτε Βζνιγκερ, Εκδόςεισ Πατάκθ)



«Θ ςκάλα τθσ αγάπθσ» (Γιολάντα Σςορϊνθ- Γεωργιάδθ - Εκδόςεισ  αββάλασ)



• το τζλοσ αυτισ τθσ φάςθσ, ζγινε αφιγθςθ του παραμυκιοφ  του Μάνου Χατηιδάκι «Σο νθςί των ςυναιςκθμάτων». 

• Αφοφ ζγινε δραματοποίθςθ του παραμυκιοφ κατά ςκθνι, προχωριςαμε ςτθν εικονογράφθςθ των ςκθνϊν, γράφοντασ 
από κάτω και αντίςτοιχουσ διαλόγουσ.



ΒϋΜΕΡΟ

Βιωματικά εργαςτιρια ανάπτυξθσ  διαπροςωπικϊν ςχζςεων και κοινωνικϊν δεξιοτιτων, κακϊσ  επίςθσ και διαχείριςθσ 
ςυναιςκθμάτων.

τθ φάςθ αυτι του 2ου ςταδίου δόκθκε ζμφαςθ ςε βιωματικά εργαςτιρια ανάπτυξθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων, κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων και διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων.

• Αναπτφχκθκαν δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ, κανόνεσ κοινωνικισ ηωισ και 
ανάπτυξθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων.

• Με τθν αξιοποίθςθ κοινωνικϊν ιςτοριϊν , οδθγικθκαν οι μακθτζσ ςτθ διαμόρφωςθ κανόνων που αφοροφν  ρουτίνεσ τθσ 
ςχολικισ ηωισ. 

Οι κοινωνικζσ ιςτορίεσ και τα βιωματικά εργαςτιρια που αναπτφχκθκαν είναι: πϊσ ςυμπεριφζρομαι ςτθν τάξθ τθν ϊρα του 
μακιματοσ, πϊσ ςυηθτάω, τακτοποίθςθ των ατομικϊν μου αντικειμζνων, πθγαίνω ςτο γραφείο τθσ διευκφντριασ να 
ηθτιςω κάτι.

Οι κανόνεσ που διαμορφϊκθκαν με τθν ανάπτυξθ των παραπάνω κοινωνικϊν ιςτοριϊν είναι οι εξισ :

- Κάνω θςυχία.
- Κάκομαι ςτθν καρζκλα μου.
- θκϊνω το χζρι μου για να μιλιςω.
- Ακοφω τουσ άλλουσ.

- Βάηω τα πράγματα ςτθ κζςθ τουσ.
- Όταν τελειϊνω με τθν εργαςία μου βάηω το φάκελο ςτθν 
τςάντα μου.
- Παίηουμε όλοι μαηί.





• τθ ςυνζχεια, αναπτφχκθκαν κοινωνικζσ ιςτορίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ επάρκειασ των μακθτϊν και των 
διαπροςωπικϊν τουσ ςχζςεων.

Οι κοινωνικζσ ιςτορίεσ που εφαρμόςτθκαν, είναι : «Παιχνίδια με τουσ φίλουσ μου ςτθν αυλι»,  «Ψωνίηω από το κυλικείο»,  
«Πθγαίνω ςτο Super Market για ψϊνια», « Βγαίνω βόλτα ςτο πάρκο με τουσ φίλουσ μου»,  «Επίςκεψθ ςτθ δθμόςια 
βιβλιοκικθ τθσ πόλθσ μου», «Επίςκεψθ ςτο Νθπιαγωγείο».

Ενδεικτικά παρουςιάηονται οι δραςτθριότθτεσ που αναπτφχκθκαν:

- Πϊσ ψωνίηω από το μανάβικο

- Πϊσ ψωνίηω από το κυλικείο του διπλανοφ ςχολείου

- Πϊσ δανείηομαι βιβλίο από τθ βιβλιοκικθ



• Επιςκζπτομαι άλλο ςχολείο.

τθ φάςθ αυτι αναπτφχκθκε το βιωματικό εργαςτιριο «Επιςκζπτομαι το διπλανό Νθπιαγωγείο», με ςτόχο τθν 
καλλιζργεια των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και τθ διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ.

το πλαίςιο του εν λόγω εργαςτθρίου, αναπτφχκθκαν οι παρακάτω δραςτθριότθτεσ:

- Αφοφ ζγινε θ ςυλλογι λουλουδιϊν από τουσ μακθτζσ του προγράμματοσ, φτιάξαμε μια ανκοδζςμθ τθν όποια πρόςφεραν 
ςτθ Νθπιαγωγό.

- Παιχνίδι γνωριμίασ, χρθςιμοποιϊντασ ξανά τθ μικρι μπάλα.

- Ανάγνωςθ του παραμυκιοφ «Φόρα το χαμόγελό ςου» (Γιολάντα Σςορϊνθ-Γεωργιάδθ, εκδόςεισ αββάλασ). Μετά τθν 
ανάγνωςθ, ακολοφκθςαν δραςτθριότθτεσ που αναπτφχκθκαν από κοινοφ με τουσ μακθτζσ των δυο ςχολείων.

- υγκεκριμζνα, ζγινε ο διαχωριςμόσ των μακθτϊν ςε δυο ανομοιογενείσ ομάδεσ. Ζπειτα μοιράςτθκαν ςτθ μια ομάδα 
παιδιϊν χρωματιςτά χαρτόνια με το ςχιμα του χαμόγελου. τθ  ςυνζχεια, δόκθκε οδθγία ςτα παιδιά να τα δϊςουν ςτθν 
άλλθ ομάδα λζγοντάσ τουσ «Φόρα το χαμόγελό ςου». Παίρνοντάσ τα τα παιδιά τθσ άλλθσ ομάδασ, γελοφςαν με μεγάλθ 
ικανοποίθςθ. τθ ςυνζχεια ανταπζδωςαν με τον ίδιο τρόπο.

Επιπρόςκετα, μοιράςτθκαν κόλλεσ  μεγζκουσ Α4  με αςκιςεισ που περιείχαν κι’ άλλεσ δραςτθριότθτεσ  ςε ςχζςθ με το 
παραμφκι, όπωσ οι παρακάτω :



• Σζλοσ, μοιράςτθκαν ςτα παιδιά ςχζδια  από ψάρια διαφορετικοφ μεγζκουσ και τουσ ηθτικθκε να τα χρωματίςουν με το 
χρϊμα τθσ αρεςκείασ τουσ και να τα κολλιςουν ς’ ζνα μπλε χαρτόνι. τόχοσ ιταν να κατανοιςουν τθν κοινωνικι  ηωι και 
τθ ςυνφπαρξθ του διαφορετικοφ.



• Θ επίςκεψθ ολοκλθρϊκθκε με αυκόρμθτο παιχνίδι ςτθν αυλι του Νθπιαγωγείου.

• Μια ακόμα δραςτθριότθτα που αναπτφχκθκε με ςτόχο τθν κατανόθςθ και διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων  είναι θ 
δθμιουργία γωνιάσ ςυναιςκθμάτων. ϋ αυτιν τθ γωνιά τοποκετιςαμε εκφράςεισ προςϊπων, καταςκευαςμζνεσ από 
πλαςτελίνθ, που αντανακλοφν διάφορα ςυναιςκιματα ( χαρά, λφπθ, κυμόσ) και φατςοφλεσ που εκφράηουν επίςθσ 
ςυναιςκιματα.



• τθ γωνιά των ςυναιςκθμάτων προςτζκθκε ο  πίνακασ  με τα ςυναιςκιματα τθσ θμζρασ του κάκε παιδιοφ.  ζνα χαρτόνι 
αναρτικθκαν ςτ’ αριςτερά  φατςοφλεσ (χαροφμενοσ, λυπθμζνοσ, κυμωμζνοσ) και ςτα δεξιά  τα παιδιά μόλισ ζμπαιναν 
μζςα ςτθν τάξθ, τοποκετοφςαν δίπλα από το κάκε ςυναίςκθμα που ζνιωκαν, μια μικρι φωτογραφία τουσ. Ακολουκοφςε 
ςυηιτθςθ για τα ςυναιςκιματά τουσ. Σθν ίδια διαδικαςία με τθν αντίςτοιχθ αιτιολόγθςθ κάκε φορά ακολουκοφςαν και 
κατά τθ λιξθ του προγράμματοσ .



• Σζλοσ, μια άλλθ δραςτθριότθτα που ζγινε με ςτόχο τθν κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων είναι θ εξισ:

Επιςκεφκικαμε με τα παιδιά ζνα ανκοπωλείο τθσ πόλθσ και αγοράςαμε λουλοφδια και γλάςτρεσ. Σοποκετιςαμε τισ 
γλάςτρεσ με τα λουλοφδια ςτθν τάξθ και τουσ  δϊςαμε  τα ονόματα αγάπθ, υπομονι, φροντίδα, γράφοντασ ςυγχρόνωσ ςε 
χαρτόνι «Θ γθ γελάει με τα λουλοφδια», (Ζμερςον).



• Σο ίδιο διάςτθμα, τα παιδιά ζπαιηαν το επιτραπζηιο παιχνίδι  «Θ εξερεφνθςθ των ςυναιςκθμάτων» (EQ GAMES), το οποίο 
ςυμβάλλει επίςθσ  ςτθν κατανόθςθ  και ςτθν ανάπτυξθ των ςυναιςκθμάτων τουσ.



3ο ΣΑΔΙΟ

• το ςτάδιο αυτό ζγιναν δραςτθριότθτεσ εικαςτικισ μορφισ που αφοροφςαν τθν κατανόθςθ τθσ ατομικότθτασ και τθσ 
ςυλλογικότθτασ.

• Ζγινε ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ των μακθτϊν, οι όποιοι ζδειξαν ενκουςιαςμζνοι από τα αποτελζςματα του προγράμματοσ, 
πάνω ςτθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ. Σουσ ςυνζςτθςα ν’ αναπτφξουν ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ και ςτο ςπίτι.

• Ζγινε ςυηιτθςθ με τουσ δαςκάλουσ των τμθμάτων, οι όποιοι ζκαναν τισ παρατθριςεισ τουσ για τθν εξζλιξθ των παιδιϊν.


