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Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νάουσας  
Τμήμα Λογοθεραπείας 

Διδακτικό Έτος 2015 – 2016 

ΒΕΛΙΓΔΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

21-06-2016 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Τίτλος Προγράμματος: 

«Επικοινωνώ στην πόλη μου.» 

21-06-2016 
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Διάρκεια: 

Αρχές Ιανουαρίου 

έως 

τέλη Μαΐου 

21-06-2016 
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Στόχος: 

Η αυθόρμητη χρήση δεξιοτήτων επικοινωνίας σε 
ποικίλα πλαίσια και σε διάφορες καθημερινές 

δραστηριότητες μέσα σε κοινωνικές ομάδες στην πόλη 
της Νάουσας.  

(Παράλληλα γίνεται εξάσκηση σε κοινωνικές δεξιότητες και στο 
παιχνίδι) 

21-06-2016 
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Χρήση του Λόγου για: 

 1. Δήλωση αιτήματος 
 2. Προσέλκυση προσοχής 
 3. Άρνηση –Απόρριψη 
 4. Σχολιασμό 
 5. Παροχή πληροφοριών 
 6. Αναζήτηση πληροφοριών 
 7. Χρήση κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας 
 8. Χρήση μη – λεκτικών μορφών 

επικοινωνίας.  

21-06-2016 
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Μεθοδολογία (1/3): 

Με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσα από:  

 Κοινωνικές Ιστορίες   

 Παιχνίδι Ρόλων με τη βοήθεια της τεχνικής 

των Comic Strip Conversations  

 Προβολή κατάλληλων ταινιών για ανεύρεση 
λάθος συμπεριφορών επικοινωνίας  

(π.χ. Mr Bean, Star Treck) 

21-06-2016 

F:/2014/Κοινωνικές ιστορίες
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Μεθοδολογία (2/3): 

Με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσα από:  
 Βιντεοσκόπηση και Ανάλυση επικοινωνίας 

των ίδιων των παιδιών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα και άλλων 

 Παίξιμο Λεκτικού Παιχνιδιού που απαιτεί 
χρήση δεξιοτήτων επικοινωνίας με παιδιά 
Δημοτικού Γενικής Αγωγής 

 Οργάνωση Επισκέψεων – Δραστηριοτήτων 
που απαιτούν χρήση επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων 

21-06-2016 
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Μεθοδολογία (3/3): 

Με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσα από:  

 Καταιγισμός Ιδεών, Χάρτες Ιδεών   , Διαγράμματα 
Δεδομένων   , Δέντρο των Επιλογών.  

 Κατασκευή Πόστερ με φωτογραφίες και λεζάντες 
για τις δεξιότητες επικοινωνίας  

 Ανάγνωση Ποιημάτων και Αυτογραφιών ατόμων με 
δυσκολίες στη χρήση δεξιοτήτων επικοινωνίας 

 Γράψιμο μικρού σχετικού Θεατρικού -Ιστορίας με 
διαλόγους 

21-06-2016 

F:/2015/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016/Επικοινωνώ στην πόλη μου 2015-2016/Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Χάρτης ιδεών για λήξη συζήτησης.doc
F:/2015/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016/Επικοινωνώ στην πόλη μου 2015-2016/Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Διάγραμμα δεδομένων για κατάλληλη έναρξη συζήτησης ανάλογα με το πρόσωπο.doc
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Εφαρμογή του 
Προγράμματος (1/4) 

I. Δέσιμο Ομάδας - Διερεύνηση θέματος 
Το Δέντρο της Ομάδας,, Χρήσιμη Μουτζούρα, Μουσικά 
Αγαλματάκια, Τελειώνω την Πρόταση, Ομαδική Αφήγηση, Το 
Σήμα της Ομάδας το Όνομα της Ομάδας, ο Ύμνος της Ομάδας. 

II. Επεξεργασία 
 Κανόνες συζήτησης  
 (αμοιβαία συζήτηση – κοινωνικό συμβόλαιο , 

χαιρετισμός , διατήρηση θέματος συζήτησης , 
αποκρίνομαι σε ερωτήσεις , εισαγωγή νέου θέματος 
συζήτησης , κλείσιμο συζήτησης , αποχαιρετισμός). 
 

 Μεθοδολογία: χάρτης συζήτησης, φύλλα εργασιών για 
ανάλυση και παραδείγματα για κάθε βήμα, εφαρμογή με 
παίξιμο ρόλων στο χώρο των συνεδριών μας. 

 
21-06-2016 

Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Αμοιβαία Συζήτηση.doc
F:/2014/Κλείσιμο συζήτησης.doc
F:/2014/Χαιρετισμός.doc
F:/2015/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016/Επικοινωνώ στην πόλη μου 2015-2016/Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Αλλαγή θέματος συζήτησης.doc
Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Αποκρίνομαι σε ερωτήσεις.doc
F:/2014/Έναρξη θέματος.doc
F:/2014/Έναρξη θέματος.doc
F:/2014/Κλείσιμο συζήτησης.doc
F:/2014/Κλείσιμο συζήτησης.doc
F:/2014/Αποχαιρετισμός.doc
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Εφαρμογή του 
Προγράμματος (2/4) 

II. Επεξεργασία 
 Εξάσκηση σε δεξιότητες συζήτησης μέσα από εικόνες.  

 Μη λεκτικές δεξιότητες συζήτησης  

 (έλεγχος έντασης φωνής)  

 Κύκλος Σχέσεων.   

 Διάγραμμα δεδομένων για κατάλληλη έναρξη συζήτησης 
ανάλογα με το πρόσωπο.   

 Κατάλληλα θέματα για διάφορες κατηγορίες προσώπων.   

 

21-06-2016 

F:/2015/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016/Επικοινωνώ στην πόλη μου 2015-2016/Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Έλεγχος έντασης φωνής.doc
Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Κύκλος Σχέσεων.doc
Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Διάγραμμα δεδομένων για κατάλληλη έναρξη συζήτησης ανάλογα με το πρόσωπο.doc
Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Κατάλληλα θέματα για διάφορες κατηγορίες προσώπων.doc
Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Εξάσκηση σε δεξιότητες συζήτησης μέσα από εικόνες.ppt
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Εφαρμογή του 
Προγράμματος (3/4) 

III. Υλοποίηση δράσεων – επισκέψεων 

 

1η επίσκεψη   

 

2η επίσκεψη   

 

3η επίσκεψη   

 

21-06-2016 

Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/1η επίσκεψη
Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/2η επίσκεψη
Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/3η επίσκεψη
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Εφαρμογή του 
Προγράμματος (4/4) 

IV.Παρουσίαση  

 

Φτιάξαμε ένα μικρό θεατρικό μαζί με τα παιδιά. Είχαν 

πολλές ιδέες τόσο για το κείμενο όσο και για το 
βιντεάκι. Ο Ραφαήλ είχε την ιδέα να ενσωματώσουμε 
τον ύμνο της ομάδας στο θεατρικό μας. 

 

 

 

 
21-06-2016 

F:/2015/Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016/Επικοινωνώ στην πόλη μου 2015-2016/Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν/Παρουσίαση παιδιών/Παρουσίαση παιδιών Τετάρτη.avi
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

21-06-2016 
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Καλό Καλοκαίρι!!! 

21-06-2016 


