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Αξία κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 
μας, στο σπίτι, στο σχολείο, στην παρέα , στην 
παιδική χαρά. Για να μπορούμε να έχουμε 
επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, 
οφείλουμε να εφαρμόσουμε σωστά τις 
κοινωνικές δεξιότητες.  

  



Στόχοι 

Να μάθουν να απαντούν και να κάνουν απλές 
ερωτήσεις σχετικές με τα καθημερινά τους 
νέα. 

Να παρακολουθούν τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Να ακούν προσεκτικά, αυτά που λέει ο 
συνομιλητής τους. 

 

 



Στόχοι 

Να έχουν κατάλληλη σωματική εγγύτητα. 

 

Να χρησιμοποιούν κατάλληλα την ένταση, της 
φωνής τους. 

 

Να εφαρμόζουν κοινωνικούς κανόνες. 

   



Επιπλέον στόχοι 

Να διατηρούν το διάλογο για λίγη ώρα χωρίς 
να αλλάζουν θέμα. 

 

Να ζητούν από τον άλλο να επαναλάβει όταν 
δεν θυμούνται κάτι. 

 

Να ελέγχουν και διαχειρίζονται τα αρνητικά 
τους συναισθήματα. 

 



Δομή Ομάδας 

Χαιρετισμός με τα μέλη της ομάδας. 

Αναφορά της τρέχουσας ημερομηνίας-εποχής 
και καιρικών συνθηκών. 

Υπενθύμιση των κανόνων της ομάδας (οπτική 
παρουσίαση). 

Ανακοίνωση των νέων μας-Σχετικές 
ερωτήσεις.   

Επιβράβευση.  



Αρχική εικόνα παιδιών. 

Νίκος 

• Δυσκολία να καθίσει αρκετή 
ώρα στο τραπέζι. 

• Δυσκολία να εστιάσει την 
προσοχή του , στο θέμα 
συζήτησης. 

• Έλλειψη χρήσης κοινωνικών 
κανόνων συμπεριφοράς.  

   

Σίμος 

• Δυσκολία στην κατανόηση 
του λόγου –ηχολαλικός  
λόγος. 

• Δυσκολία στο να απευθύνει 
ο ίδιος ερωτήσεις. 

• Δυσκολία στην προσεχτική 
ακρόαση των απαντήσεων 
από τα άλλα μέλη. 

• Έλλειψη χρήσης κοινωνικών 
κανόνων. 

 



Ξάνθιππος 

• Χρήση τρίτου ενικού 
προσώπου. 

 

 

• Δυσκολία στην 
προσεκτική ακρόαση 
των απαντήσεων από 
τα άλλα μέλη. 















Αποτελέσματα 

Νίκος 

• Κάθεται στο τραπέζι και 
συμμετέχει για όσο χρόνο 
διαρκεί η συζήτηση. 

• Συγκεντρώνεται στο θέμα 
συζήτησης ενώ έχει 
περιοριστεί κατά πολύ ο 
στερεοτυπικός του λόγος. 

• Χρήση κοινωνικών κανόνων.  

Σίμος 

• Κατανοεί τις ερωτήσεις και 
δίνει σωστές απαντήσεις. 

• Παρακολουθεί τις 
απαντήσεις των 
συνομιλητών και τις 
θυμάται. 

• Χρήση κοινωνικών κανόνων.  



Αποτελέσματα 

Ξάνθιππος 

• Έχει περιοριστεί η χρήση 
τρίτου προσώπου. 

• Χρησιμοποιεί το πρώτο 
πρόσωπο ενικού. 

• Παρακολουθεί με προσοχή 
τις απαντήσεις των 
συνομιλητών και τις 
θυμάται. 



    Ευχαριστούμε για την 
πολύτιμη βοήθεια,  τους 
συναδέλφους μας :  

 

• Πανταζή Βασίλη 

• Γιαννακού Χρύσα 

• Καλπουρτζή Κώστα 

• Σκαφά Κέλλυ 

• Θωμά Διονύση 

• Παπαδοπούλου Λια 
 
 


