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Προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης 
ορίζονται αυτά που «παρέχουν συστηματική 
διδασκαλία στην τάξη, η οποία προωθεί τα παιδιά στο 
να 

 να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματά τους  

 να εκτιμούν την οπτική των άλλων 

 να έχουν κοινωνικούς στόχους και να επιλύουν 
προβλήματα  

 να χρησιμοποιούν μια ποικιλία διαπροσωπικών 
δεξιοτήτων για να χειρίζονται, αποτελεσματικά και 
ηθικά, αναπτυξιακά σχετικά καθήκοντα»  

   ( Payton et al., 2000) 



Οφέλη της κοινωνικής και 
συναισθηματικής μάθησης 

Ερευνητικά δεδομένα και στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι από την εφαρμογή 
ανάλογων προγραμμάτων προκύπτουν σημαντικά οφέλη τόσο για τους μαθητές 
όσο και για τους εκπαιδευτικούς  

      (Χατζηχρήστου, Δημητροπούλου, Γεωργουλέας & Λαμπροπούλου, 2006): 

 

Οφέλη Κ&Σ.Μ. 

Βελτίωση 
συμπεριφοράς 

Ενεργοποίηση κινήτρων 

Ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης  

Διαχείριση σχολικής 
τάξης 

Αντιμετώπιση κρίσεων 



 
 
 
 

Ειδική Αγωγή 
 

Στους βασικούς άξονες ανάπτυξης Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών για 

παιδιά με μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση στους 
τομείς προτεραιοτήτων αναφέρονται: 

 
                    Κοινωνική ολοκλήρωση 

 
       Κοινωνικότητα 

 
                         Συναισθηματική οργάνωση 

  
 



  

Ένταξη σε Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
Εφαρμογή ενός προγράμματος Κοινωνικής  και 

Συναισθηματικής Μάθησης 
 
               «Ο Ξεχωριστός Εγώ, 
               στον κόσμο των συναισθημάτων» 
 
 Ο κύριος σκοπός της παρέμβασης ήταν 
η ανάπτυξη της θετικής προσέγγισης του 
 εαυτού και των άλλων.  
 

 



 
 

 Η ομάδα μας  
 

 Συμμετέχοντες: 6 μαθητές/τριες του  5ου 
Ειδικού Δ.Σ Θεσσαλονίκης 

 Φύλο: Αγόρια 3 (50%) -  Κορίτσια 3 (50%) 

 Ηλικίες: από 9 έως 13 ετών 

 Διαγνώσεις: Νοητική Αναπηρία, Ψυχοκινητική 
Καθυστέρηση, Αυτισμός 

 Σύνοδες διαταραχές: Κινητικά προβλήματα, 
Προβλήματα λόγου και ομιλίας, Σοβαρά 
προβλήματα υγείας 

 



Συντονίστριες 
Σχολική Ψυχολόγος 

Εκπ/κος Ειδικής Αγωγής 
 

Χώρος 
Σχολική αίθουσα  
Διάταξη  κυκλική 

 
Διάρκεια  

19 εβδομαδιαίες συναντήσεις 
7 μήνες 

 
 



Στόχοι  

 Βραχυπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι 
 

 Αφορούσαν σε 
 

1. Δεξιότητες επικοινωνίας 
2. Διαστάσεις αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμησης  
3. Συναισθηματικές δεξιότητες 

 
 



1. Δεξιότητες επικοινωνίας 

Επικοινωνία: σαφή 
και ξεκάθαρα 

μηνύματα 

Λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία 

Προβλήματα στην 
επικοινωνία 

Επίδραση του 
κοινωνικού ρόλου 
στην επικοινωνία 

Συνεργασία 



2. Διαστάσεις αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμηση 

Αυτοαξιολόγηση: 
αντίληψη των 

δυνατοτήτων και 
αδυναμιών 

Ενεργητικότητα  
- Πρωτοβουλία - 
Αλληλεπίδραση, 

Διεκδικητική 
στάση 

Αυτοπεποίθηση: 
σιγουριά για την 

αξία και τις 
ικανότητες 

Αισιοδοξία: 
επιμονή στην 
επίτευξη των 

στόχων  



3. Συναισθηματικές δεξιότητες 

Αυτοσυναίσθημα – 

Αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας  
 

Αναγνώριση συναισθημάτων 

Κατανόηση 
συναισθημάτων 

Έκφραση 
συναισθημάτων 

Διαχείριση 
συναισθημάτων 



Στάδια παρέμβασης 

 
1. Εισαγωγή στο θέμα (αυτοεκτίμηση, συναισθήματα) 

που θα απασχολήσει την ομάδα- Διερεύνηση 
γνώσεων και στάσεων επί του θέματος, η οποία 
έγινε με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών 
 

2. Θεμελίωση της συνοχής της ομάδας και ανάπτυξη 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης των μελών στην ομάδα – 
παιχνίδια γνωριμίας και ενίσχυσης της ομάδας: 

 Παιχνίδι με τα ονόματα  
 Ομαδικά παιχνίδια 

 Επιτραπέζια παιχνίδια 







   3) Υπογραφή ενός «συμβολαίου» από όλα τα μέλη 
της ομάδας, οι όροι του οποίου θα αποτελούν το 
πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας (υλικό από 
MAKATON  και PECS) 

 

   

 

 



4) Ερμηνεία- κατανόηση του ζητήματος με βιωματικές 
τεχνικές, όπως καταιγισμός ιδεών, παιχνίδια ρόλων, 
δραματοποιήσεις, παραμύθι, εικόνες & φωτογραφίες,  
κ.α.  

   Η προσέγγιση της ομάδας έγινε με διαδραστικό και 
συμμετοχικό τρόπο βασισμένο σε βιωματικές και 
ενεργητικές μεθόδους παρέμβασης. 

 

   5) Ημερολόγιο – καταγραφή κάθε συνάντησης 



Αυτοαντίληψη, Αυτοεκτίμηση  

Δραστηριότητες 

 

 Φύλλο εργασίας «Θέλεις να με γνωρίσεις;» 

 Παιχνίδια με τα ονόματα (ζωγραφική, κολλάζ, 
χειροτεχνίες) 

 Ομοιότητες και διαφορές: Φύλλα εργασίας «Είμαστε 
Μοναδικοί», «Το Πορτραίτο μου», 

 Παραμύθι: «Το αστεράκι, ο Ερυθρούλης» 

 Δυνατότητες και αδυναμίες: Φύλλα εργασίας «Ο κάκτος 
που τσιμπάει», Το λουλούδι με τα θετικά μου 
γνωρίσματα» 









Ας μιλήσουμε για τα συναισθήματα 
 
(οπτικό υλικό από την ταινία της Disney «Τα μυαλά που 
κουβαλάς» (Inside Out) 







Το συναίσθημα της χαράς 

 
 
  
 
 
 

ΧΑΡΑ: ευχάριστο συναίσθημα που το νιώθουμε όταν ικανοποιούνται οι 
επιθυμίες και οι ανάγκες μας 

 
 

 



Χ
Α 
Ρ 
Ο
Υ
Μ
Ε
Ν
Ο
Σ  
 

Συγκεντρωμένος/ η  
 

  

Νιώθω ΟΚ! 
 

Έτοιμος/ η για να 
μάθω 
 

Ή
ρ 
ε 
μ 
ο 
ς/ 
η 

             Η  Πράσινη  ζώνη 
                                                                                           

 

  
                                                                                                              



Δραστηριότητες 

 Κρυπτόλεξο για τη χαρά!- Μιλάμε για τη χαρά (τι μας 
κάνει χαρούμενους, πως φαίνεται, πως το 
εκφράζουμε) 

 Φύλλο εργασίας: Βρίσκω τις χαρούμενες φατσούλες 
 Το Παζλ της χαράς: σκέφτομαι και λέω λέξεις 

(συνώνυμα, παρεμφερή) σχετικά με την χαρά- 
ανάπτυξη λεξιλογίου 

 Φύλλο εργασίας: τι με κάνει να χαίρομαι 
 Ζωγραφίζω τη χαρούμενη φατσούλα 
  Κολλάζ: «Το χαρούμενο ανθρωπάκι»- δημιουργώ 

και παρατηρώ τις διαφορετικές εκφράσεις – 
διαβαθμίσεις της χαράς  

 Ενώνω τελείες και φτιάχνω την «χαρά»- ζωγραφική 
 



Ομαδική εργασία: Χαίρομαι 
όταν…. 





Το συναίσθημα της Λύπης  
 
ΛΥΠΗ: το συναίσθημα που προέρχεται από ένα 

δυσάρεστο, άσχημο γεγονός 
 
  



Λ 
Υ
Π
Η
Μ 
Ε 
Ν
Ο
Σ
/
Η  
 

Δεν μπορώ να 
συγκεντρωθώ  
 

 
  

Θέλω να κλάψω! 
 

Κάνω άσχημες 
σκέψεις 
 

Κουρασμένος/ η 

            Η  μπλε  ζώνη 
                                                                                           

 
                                                

  
                                                                                                              

 

 
 
                                                   

 



Δραστηριότητες 

 Κρυπτόλεξο για την λύπη!- Μιλάμε για τη λύπη(τι 
μας κάνει λυπήμενους, πως φαίνεται, πως το 
εκφράζουμε) 

 Το Παζλ της λύπης: σκέφτομαι και λέω λέξεις 
(συνώνυμα, παρεμφερή) σχετικά με την λύπη- 
ανάπτυξη λεξιλογίου / Φύλλο εργασίας: Βρίσκω τις 
λυπημένες φατσούλες 

 Κολλάζ: «Το λυπημένο ανθρωπάκι»-  

  παρατηρώ τις διαφορετικές εκφράσεις – 
διαβαθμίσεις της λύπης  

 Ζωγραφίζω τη λυπημένη φατσούλα 

 Φύλλο εργασίας: τι με κάνει να λυπάμαι 

 

 





Χαρά # Λύπη 
Παράλληλες Δραστηριότητες 

 
 Φύλλο εργασίας: χαίρομαι ή λυπάμαι 

 Κολάζ- εικόνες για τη χαρά ή  

   τη λύπη 

 Ζωγραφική                               



Το συναίσθημα του θυμού 

 
ΘΥΜΟΣ: εκνευρισμός, έντονη δυσαρέσκεια, οργή 

 
 

 
  

 



Φ 
Ω 
Ν 
Α 
Ζ 
Ω 

Θ 
Υ 
Μ 
Ω 
Μ 
Ε 
Ν 
Ο 
Σ/ 
Η 

Εκτός ελέγχου 
 

Οργισμένος/ η 
 

  

Χτυπάω 
 

Η κόκκινη ζώνη 
 

                                                                             
 
 

                                              

              
 

 
 
                                                           
  

 



Δραστηριότητες 

 Κρυπτόλεξο για τον θυμό- Μιλάμε για το θυμό (τι 
μας κάνει να θυμώνουμε, πως φαίνεται, πως το 
εκφράζουμε) 

 Το Παζλ του θυμού: σκέφτομαι και λέω λέξεις 
(συνώνυμα, παρεμφερή) σχετικά με τον θυμό- 
ανάπτυξη λεξιλογίου / Φύλλο εργασίας: Βρίσκω τις 
θυμωμένες φατσούλες 

 Κολλάζ: «Το θυμωμένο ανθρωπάκι»- δημιουργώ και 
παρατηρώ τις διαφορετικές εκφράσεις – 
διαβαθμίσεις του θυμού  

 Ζωγραφίζω τη θυμωμένη φατσούλα 

 Φύλλο εργασίας: τι με κάνει να θυμώνω 

 

 



 Εικονόλεξο: Το ποίημα του θυμού  

 Παραμύθι : «Θυμώνω»(δραματοποίηση)  

 Το φανάρι του θυμού 

 Το θυμόμετρο 

                            Διαχείριση θυμού: 

Διώχνω το θυμό με ότι αγαπώ 

Τα θυμωμένα μπαλόνια 

Η χελώνα της ηρεμίας 

Επιτραπέζιο παιχνίδι: Το παιχνίδι του θυμού 

Ομαδικό παιχνίδι: Ο θυμωμένος δεινόσαυρος 

 





Το Φανάρι του Θυμού, «Θυμώνω» 



Θυμόμετρο 



Τα θυμωμένα μπαλόνια 



Η χελώνα της ηρεμίας 



Το συναίσθημα του φόβου 

 
ΦΟΒΟΣ: έντονο δυσάρεστο συναίσθημα, που 

προκαλείται εξαιτίας πραγματικού ή φανταστικού 
κινδύνου ή απειλής 

 
 

 
  

 



Α 
Ν 
Η 
Σ 
Υ 
Χ 
Ω Α 

Ν 
Α 
Σ 
Φ 
Α 
Λ 
Η 
Σ 

ΦΟΒΑΜΑΙ 
 

Είμαι τρομοκρατημένος/ η! 
 

 

 Τρέμω!!! 

                          
 

                      Η κίτρινη ζώνη 
 
 

                                                                             
 
 

                                                  

          
 



Δραστηριότητες 

 Κρυπτόλεξο για το φόβο- Μιλάμε για το φόβο (τι μας 
κάνει να φοβόμαστε, πως φαίνεται, πως το 
εκφράζουμε) 

 Το Παζλ του φόβου: σκέφτομαι και λέω λέξεις 
(συνώνυμα, παρεμφερή) σχετικά με τον φόβο- 
ανάπτυξη λεξιλογίου / Φύλλο εργασίας: Βρίσκω τις 
φοβισμένες φατσούλες 

 Κολλάζ: «Το φοβισμένο ανθρωπάκι»- δημιουργώ και 
παρατηρώ τις διαφορετικές εκφράσεις – 
διαβαθμίσεις του φόβου  

 Ζωγραφίζω τη φοβισμένη φατσούλα 

 Φύλλο εργασίας: τι με κάνει να φοβάμαι 

 

 





Δραστηριότητες για όλα τα συναισθήματα 

 Το ρολόι των συναισθημάτων: στη θέση των αριθμών  
βάζουμε φατσούλες που δείχνουν  διαφορετικά 
συναισθήματα. Υπάρχει ένας δείκτης τον οποίο ο 
μαθητής μπορεί να γυρίζει για να δείξει: α) πώς 
αισθάνεται, β) το συναίσθημα που θα του ζητούν οι 
συμμαθητές του 





 Παιχνίδι παρατήρησης και αναγνώρισης 
φωτογραφιών: οι μαθητές βλέπουν κάρτες 
ανθρώπων που εκφράζουν συναισθήματα και 
καλούνται να τα αναγνωρίσουν και να τα ονομάσουν 

 Παιχνίδι ρόλων: δραστηριότητες που ζητούν από τα 
παιδιά να μπουν στο ρόλο ενός πραγματικού ή 
φανταστικού προσώπου και να φανταστούν ή να 
παίξουν τα συναισθήματα ή τη συμπεριφορά του 
(στόχος: απόκτηση ενσυναίσθησης- υλικό των 
Τριλίβα & Chimienti, 2000) 

 Φύλλα εργασίας με ασκήσεις για τη διάκριση των 
συναισθημάτων 

 





Επικοινωνία/ συνεργασία με την 
οικογένεια 

 Ενημερωτικό σημείωμα: λίγα λόγια για το πρόγραμμα, 
σύντομη ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων 

 Πρώτη επιστολή: ενημέρωση για τις πρώτες 
συναντήσεις   

 Δεύτερη επιστολή: ενημέρωση για τις τελευταίες 
συναντήσεις 



Αξιολόγηση του προγράμματος 

Σημειώθηκαν θετικές επιδράσεις   
 
 στον τρόπο προσέγγισης των μαθητών μεταξύ τους 
 στην πρωτοβουλία  και ενεργητικότητα τους  
 στη δημιουργία σχέσεων με τους συνομηλίκους 
 στη συνεργασία και την αμοιβαιότητα 
 στην κατανόηση και στην εφαρμογή κανόνων συμπεριφοράς 

στο σχολείο (αυτορρύθμιση) 
 στο να κατανοήσουν, να εκφράσουν και να μοιραστούν 

συναισθήματα 



Αντί επιλόγου 

Η εκπαίδευση στους συγκεκριμένους τομείς, της 
κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης είναι 
σημαντική για την βελτίωση της προσωπικής και 
κοινωνικής ζωής των μαθητών 

 

Το καταλληλότερο σχήμα για τα προγράμματα κοινωνικής 
και συναισθηματικής εκπαίδευσης είναι  

 να αρχίζουν νωρίς 

  να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα ανάλογα με τις 
ανάγκες και την ηλικία των συμμετεχόντων 

 



 να συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής  

  να συνδυάζουν τις προσπάθειες στο σχολείο, στο σπίτι 
και την κοινωνία 

 

Τα προγράμματα αυτά δεν μεταμορφώνουν  

κανένα μέσα σε μια νύχτα, καθώς εξακολουθούν να 

διδάσκονται στα παιδιά από τάξη σε τάξη, αρχίζουν να 
διαπιστώνονται εμφανείς βελτιώσεις στην ατμόσφαιρα 

του σχολείου και στην συμπεριφορά των παιδιών που το 
παρακολουθούν. 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας…. 
 

Καλό καλοκαίρι!!!!!! 


