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Περίιεψε 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ελόο παηδηνύ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο, κέζα από ηε ρνξήγεζε εμαηνκηθεπκέλσλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ. Ωο 

ζπκπεξηθνξέο-ζηόρνη επηιέρζεθαλ ε ζσκαηηθή θαη ε ιεθηηθή βία. Γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο κειέηεο εθαξκόζηεθε ην πεηξακαηηθό ζρέδην κε βάζε ηελ απόζπξζε ηεο 

παξέκβαζεο ΑΒΑΒ. Τα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ ηε κείσζε ησλ επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ηνπ καζεηή ηόζν αλαθνξηθά κε ηε ζσκαηηθή, όζν θαη κε ηε ιεθηηθή 

βία. Η βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξήζεθε, επηβεβαηώλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ γηα ηα παηδηά κε απηηζκό πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο.  

Εηζαγωγή 

Ο όξνο απηηζηηθό θάζκα εηζάγεηαη ην 1970 (Sansosti, Powell-Smith & Cowan, 

2010), θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα νκάδα λεπξναλαπηπμηαθώλ 

δηαηαξαρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από α) ειιείκκαηα ζηελ θαηαλόεζε θαη ηε ρξήζε 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (Κσλζηαληαξέα, 1988· Phares, 2003· Liu, King et al., 2010), 

β) ηελ πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία θαη γ) ηα πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα ή ηηο 

επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο (American Psychological Association, 2000). 
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Σε αληίζεζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην 

απηηζηηθό θάζκα δπζθνιεύνληαη λα ζπλάςνπλ ζπλαηζζεκαηηθνύο δεζκνύο, αξρηθά κε 

ηνπο γνλείο θαη αξγόηεξα κε ηα ππόινηπα άηνκα πνπ ηα πεξηβάιινπλ, εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο ησλ έκθπησλ ηθαλνηήησλ θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο (Βνγηλδξνύθαο & 

Sherratt, 2005). Τα ζπγθεθξηκέλα παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ζηελ πνζνηηθή 

έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά ζηελ επηθνηλώλεζή ηνπ (Wenar &  Kerig, 2008). 

Η δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ επηθεληξώλεηαη, επηπιένλ, ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

θνηλσληθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ην πξόβιεκα εζηηάδεηαη ζηε δηαηαξαγκέλε 

επηθνηλσλία, παξά ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ. Έηζη, αδπλαηνύλ λα εξκελεύζνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ γύξσ ηνπο, πξάγκα πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαπόθξηζή ηνπο ζε απηέο (Χίηνγινπ-Αλησληάδνπ, 2003).  

Τν έιιεηκκα ζε απηόλ ηνλ ηνκέα θαίλεηαη όηη ζρεηίδεηαη κε ηε ιεγόκελε «ζεσξία 

ηνπ λνπ» (Tager-Flusberg, 2007). Η ζεσξία ηνπ λνπ, όπσο αξρηθά δηαηππώζεθε από 

ηνπο Premack θαη Woodruff (1978), είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο απόδνζεο λνεηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ (πεπνηζήζεσλ, πξνζέζεσλ θαη επηζπκηώλ) ζηνλ εαπηό θαη ηνπο άιινπο, 

θάηη ην νπνίν καο επηηξέπεη λα θαηαλννύκε θαη λα πξνβιέπνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

άιισλ (Baron-Cohen, 2000).  

Παξάιιεια, νη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. νξγή, επηζεηηθόηεηα, 

απηνηξαπκαηηζκνί θ.ά) είλαη ζπρλέο ζηα παηδηά κε απηηζκό (McClintock, Hall & 

Oliver, 2003). Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ζην ίδην ην παηδί ή λα επζύλνληαη γηα ηελ κειινληηθή αθαδεκατθή 

απνηπρία ηνπ καζεηή. Δμαηηίαο απηώλ ησλ ζπκπεξηθνξώλ ηα άηνκα κε απηηζκό 

κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, από ηα αδέιθηα ηνπο ή από 

άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Sturmey, Seiverling & Ward-Horner, 2008). Δπηπιένλ, 

δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ 

ζηελ απόβνιή ησλ αηόκσλ κε απηηζκό από εθπαηδεπηηθά ή εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. 

Μία από ηηο παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηε κείσζε 

ησλ πξνθιεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό είλαη νη θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο. Πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ 

ηζηνξηώλ ζηε κείσζε ησλ πξνθιεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ (Agosta, Graetz, Mastropieri 

& Scruggs, 2004· Gray & Garand, 1993· Kuoch & Mirenda, 2000·Ozdemir, 2008· 

Scattone, Wilczynski, Edwards & Rabian, 2002). Η θνηλσληθή ηζηνξία είλαη κία 

εμαηνκηθεπκέλε, ζύληνκε ηζηνξία πνπ δεκηνπξγείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κία 



θαηάζηαζε, κία δεμηόηεηα ή κία ζπκπεξηθνξά ππό ηε κνξθή θνηλσληθώλ νδεγηώλ, 

πξννπηηθώλ ή αληαπνθξίζεσλ πνπ ζεσξνύληαη θαηάιιειεο θαη απνδεθηέο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Gray & Garand, 1993). Οη ζηόρνη ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ 

είλαη λα παξέρνπλ αθξηβείο θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

θνηλσληθή θαηαλόεζε. Δπηπιένλ, παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε λέεο θαη πνιιέο θνξέο 

πεξίπινθεο θνηλσληθέο εκπεηξίεο (Gray, 1995). Οη Gray θαη Garand (1993) 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε απηηζκό λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ελόο παηδηνύ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο, κέζα από ηε ρνξήγεζε εμαηνκηθεπκέλσλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ. 

Απώηεξνο ζηόρνο ήηαλ ε νκαιόηεξε ελζσκάησζή ηνπ ζην ηππηθό λεπηαγσγείν 

 

Μεζοδοιογία 

 Σηελ έξεπλα ζπκκεηείρε έλα παηδί, ειηθίαο 5 εηώλ, κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο καζεηήο παξαθνινπζνύζε δπν εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. Τξεηο 

θνξέο ηελ εβδξνκάδα παξαθνινπζνύζε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Eηδηθήο 

Θεξαπεπηηθήο Μνλάδαο Απηηζηηθώλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ελώ δπν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα παξαθνινπζνύζε ην ηππηθό λεπηαγσγείν ηεο πεξηνρήο ηνπ. Σηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζεξαπεπηώλ ησλ δπν εθπαηδεπηηθώλ 

πιαηζηώλ αλαθέξνληαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, ε νπνία 

εθδειώλεηαη είηε κε ζσκαηηθή είηε κε ιεθηηθή βία. Παξάιιεια, ν ζπκκεηέρσλ 

έδεηρλε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηελ αθήγεζε ηζηνξηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηνύζε ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη εξσηήζεηο.  

 Έπεηηα από αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα 

θαη ζηα δπν εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, απνθαζίζηεθε ε θαηαζθεπή δπν θνηλσληθώλ 

ηζηνξηώλ. Μία γηα ηε ζσκαηηθή θαη κία γηα ηε ιεθηηθή βία (βι. Παξάξηεκα). Καη νη 

δπν θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαηαζθεπάζηεθαλ κε βάζε ηνπο θαλόλεο ζπγγξαθήο ηνπο 

όπσο νξίδνληαη από ηε βηβιηνγξαθία (Gray, 1995).  

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο εθαξκόζηεθε ην πεηξακαηηθό ζρέδην κε βάζε 

ηελ απόζπξζε ηεο παξέκβαζεο ΑΒΑΒ. Δηδηθόηεξα νη θάζεηο Α απνηέιεζαλ ηηο 



ζπλζήθεο εθθίλεζεο, θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή 

ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ επηζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπ καζεηή. Καηά ηηο 

θάζεηο Β, ησλ παξεκβάζεσλ, έγηλε ρνξήγεζε ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ θαη 

παξάιιειε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ.  

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο δηαβάδνληαλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην καζεηή, 

ελώ ε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ γίλνληαλ πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ζηα δπν εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

πνπ παξαθνινπζνύζε ν καζεηήο, έπεηηα από ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ησλ δπν δνκώλ.  

Αποηειέζκαηα 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ. 1, θαηά ηε ζπλζήθε εθθίλεζεο ν ζπκκεηέρσλ άζθεζε 

ζσκαηηθή βία θαηά κέζν όξν 1.6 θνξέο (δηαθύκαλζε 0-4) αλά ζπλεδξία. Καηά ηελ 

πεξίνδν ηεο παξέκβαζεο (Β) ππήξμε κείσζε ηεο εθδήισζεο ζσκαηηθήο βίαο θαηά 

κέζν όξν 0.81 θνξέο (δηαθύκαλζε 0-2). Σηε δεύηεξε ζπλζήθε εθθίλεζεο ν 

ζπκκεηέρσλ ρξεζηκνπνίεζε 1 θνξά ζσκαηηθή βία, ελώ θαηά ηε δεύηεξε θάζε ηεο 

παξέκβαζεο (Β) ν ζπκκεηέρσλ άζθεζε ζσκαηηθή βία θαηά κέζν όξν 0.5 θνξέο 

(δηαθύκαλζε 0-1) αλά ζπλεδξία. 

 



 

  

Δηθ.1  Σπρλόηεηα εκθάληζεο ζσκαηηθήο βίαο γηα ηηο ζπλζήθεο εθθίλεζεο θαη γηα ηελ 

πεξίνδν ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

Σύκθσλα κε ηελ εηθ. 2, θαηά ηε ζπλζήθε εθθίλεζεο ν ζπκκεηέρσλ 

ρξεζηκνπνίεζε ιεθηηθή βία θαηά κέζν όξν 1.8 θνξέο (δηαθύκαλζε 1-3) αλά ζπλεδξία. 

Σηε δηάξθεηα ηεο παξεκβαζεο (Β) παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ιεθηηθήο βίαο θαηά 

κέζν όξν 1.0 θνξέο (δηαθύκαλζε 0-2) αλά ζπλεδξία. Καηά ηε δεύηεξε ζπλζήθε 

εθθίλεζεο ν ζπκκεηέρσλ άζθεζε ιεθηηθή βία 2 θνξέο, ελώ ζηε δεύηεξε θάζε ηεο 

παξέκβαζεο (Β) ππήξμε κείσζε ηεο ιεθηηθήο βίαο θαηά κέζν όξν 1 θνξά 

(δηαθύκαλζε 0-2) αλά ζπλεδξία. 
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Δηθ. 2  Σπρλόηεηα εκθάληζεο ιεθηηθήο βίαο γηα ηηο ζπλζήθεο εθθίλεζεο θαη γηα ηελ 

πεξίνδν ησλ παξεκβάζεσλ. 

Κοηλωληθή εγθυρόηεηα 

 Μεηά ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεύμεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο ζεξαπεπηέο, αιιά θαη κε ηνπο γνλείο ηνπ ζπκκεηέρνληα. Από 

όιεο ηηο πιεπξέο ζεκεηώζεθε ε αηζζεηή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηόζν 

απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη απέλαληη ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ.  

Συδήηεζε  

 Η παξνύζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε γηα ηε κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ 

επηζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ελόο παηδηνύ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο. Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε επαλαιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο (Agosta, Graetz, Mastropieri & 

Scruggs, 2004·Ozdemir, 2008 · Scattone, Wilczynski, Edwards & Rabian, 2002) 
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 Αλαθνξηθά κε ηε ζσκαηηθή βία, ν ζπκκεηέρσλ έδεημε όηη αληαπνθξίλεηαη 

ζεηηθά ζηελ παξέκβαζε από ηελ πξώηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηεο, θαηά ηελ νπνία 

ππήξμε αηζζεηή κείσζε ηεο εθδήισζεο ζσκαηηθήο βίαο ηόζν απέλαληη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη απέλαληη ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, θάηη ην νπνίν 

παξαηεξήζεθε από ηνπο ζεξαπεπηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ησλ 

δπν δνκώλ πνπ παξαθνινπζνύζε ν ζπκκεηέρνληαο.  

 Παξάιιεια, ν ζπκκεηέρσλ παξνπζίαζε κία ζεηηθή εηθόλα θαη σο πξνο ηελ 

παξέκβαζε γηα ηε ιεθηηθή βία. Με ηε ρνξήγεζε ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ, ε ρξήζε 

πβξηζηηθώλ ζρνιίσλ θαη ραξαθηεξηζκώλ κεηώζεθε θαηά πνιύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ν ζπκκεηέρσλ έθαλε ρξήζε θάπνησλ εθ ησλ 

ελαιιαθηηθώλ θξάζεσλ πνπ ηνπ είραλ δνζεί κέζσ ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ, 

νξηζκέλεο θνξέο πνπ ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη κία «θαθηά ιέμε».  

 Με ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, απηό πνπ παξαηεξήζεθε από ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ όηη νη θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο απνδείρηεθαλ απνηειεζκαηηθέο ζηε κείσζε θάπνησλ έληνλσλ θαη 

παγησκέλσλ εθ κέξνπο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζπκπεξηθνξώλ, θάηη γηα ην νπνίν ππήξραλ 

ηδηαίηεξεο επηθπιάμεηο ζηελ αξρή. Βάζεη απηνύ ηνπ απνηειέζκαηνο, ζεκεηώζεθε ν 

ζεκαληηθόο ξόινο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηηπρία ησλ 

θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ (π.ρ. θαιή θαηαλόεζε, ελδηαθέξνλ γηα ηελ αθήγεζε ηζηνξηώλ 

θ.ά.), ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππόςε πξηλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ρνξήγεζε ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαλέξσζε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρνξήγεζε ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ θαη κόλν. 

Γειαδή, ρσξίο ηελ πηνζέηεζε θαη άιισλ κεζόδσλ όπσο π.ρ. πξνηξνπέο, παηρλίδη 

ξόισλ θ.ά.  Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη όηη ε θαηαλόεζε ησλ ζθέςεσλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ ζεξαπεπηώλ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ ίζσο 

παίδνπλ θάπνην ξόιν γηα ηε κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε, αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ζην «δηάβαζκα ηεο ζθέςεο» 

(ζεσξία ηνπ λνπ) ησλ άιισλ από ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο.  

 Γηα ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζα πξέπεη 

λα ιεθζνύλ ππόςε θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Αξρηθά, ην κηθξό δείγκα απνηειεί 

έλαλ αλαζηαιηηθό παξάγνληα ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πιεζπζκό κε 

απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Δπηπιένλ, ην κηθξό δηάζηεκα παξαηήξεζεο θαη  

θαηαγξαθήο ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα, θαηά ηε δεύηεξε 

ζπλζήθε εθθίλεζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ελδεηθηηθό. Παξάιιεια, ε απνπζία ησλ 



κεηξήζεσλ ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ επηζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ εκπνδίδνπλ 

ηελ εμαγσγή θαη άιισλ, πην πνηνηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ελ ιόγσ 

ζπκπεξηθνξά.  

Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ ηε κείσζε ησλ επηζεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ ηνπ καζεηή ηόζν αλαθνξηθά κε ηε ζσκαηηθή, όζν θαη κε ηε ιεθηηθή 

βία. Η βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξήζεθε, επηβεβαηώλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ γηα ηα παηδηά κε απηηζκό πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο θαη ππνδεηθλύεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αμηνπνίεζεο απηνύ ηνπ πνιύηηκνπ 

εξγαιείνπ ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε γεληθά πιαίζηα εθπαίδεπζεο. 
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Παράρηεκα 

 Κνηλσληθή ηζηνξία γηα ηε ζωκαηηθή βία: 

Τν όλνκα κνπ είλαη ... 

Μεξηθέο θνξέο όηαλ ζπκώλσ πνιύ, ρηππάσ όπνηνλ κε λεπξηάδεη. 

 

Όηαλ ρηππάσ ηε κακά, ηνλ κπακπά, ηηο δαζθάιεο κνπ ή θάπνην παηδί,  ηόηε εθείλνη 

είλαη πνιύ ιππεκέλνη.  

Αθόκα, όηαλ ρηππάσ θάπνηνλ κπνξεί λα ηνλ ηξαπκαηίζσ πνιύ ζνβαξά θαη κεηά λα 

πξέπεη λα πάεη ζην λνζνθνκείν.  

Όηαλ ζπκώλσ πνιύ κπνξώ: 

- λα πάξσ ηξεηο βαζηέο αλάζεο  

- λα κεηξήζσ κέρξη ην 10 

κέρξη λα κνπ πεξάζεη ν ζπκόο. 

http://www.paper-bookland.gr/books.asp?action=view&bookID=79108
http://www.paper-bookland.gr/books.asp?action=publisher&pubID=117


Θα πξέπεη λα ζπκάκαη όηη δελ πξέπεη λα ρηππάσ ηνπο άιινπο θη έηζη όινη ζα 

κπνξνύκε λα παίδνπκε ραξνύκελνη.  

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο: 

1) Τη θάλσ όηαλ ζπκώλσ πνιύ; 

2) Όηαλ ρηππάσ ηε κακά, ηνλ κπακπά, ηηο δαζθάιεο κνπ ή θάπνην παηδί, πώο 

αηζζάλνληαη; 

3) Άκα ρηππήζσ θάπνηνλ θαη ηνλ ηξαπκαηίζσ ζνβαξά, ηόηε εθείλνο ζα πξέπεη 

λα...; 

4) Τη κπνξώ λα θάλσ όηαλ ζπκώλσ; 

 

 Κνηλσληθή ηζηνξία γηα ηε ιεθηηθή βία 

 

Τν όλνκά κνπ είλαη ... 

Όηαλ νη άλζξσπνη κηινύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ «θαιέο ιέμεηο».  

Μεξηθέο θνξέο όηαλ  ζπκώλσ,  κηιώ  κε «άζθεκεο ιέμεηο» ζηνπο θίινπο κνπ, ζηε 

δαζθάια κνπ ή ζηνπο γνλείο κνπ . 

Κάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηώ κηα άζθεκε ιέμε θάλσ ηνπο άιινπο ιππεκέλνπο. 

 

Μεξηθέο θνξέο νη ζπκκαζεηέο κνπ γεινύλ όηαλ ρξεζηκνπνηώ θαθέο ιέμεηο επεηδή 

λνκίδνπλ όηη είλαη αζηείεο.  

Όκσο νη θαθέο ιέμεηο δελ είλαη αζηείν. 

 

 



 

Αζηείν είλαη: 

 Να θάλεηο κηα αζηεία γθξηκάηζα  

 Να πεηο κηα αζηεία ηζηνξία  

 Να δσγξαθίζεηο κηα αζηεία δσγξαθηά  

 Όηαλ ζπκώλσ κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ θάπνηεο ιέμεηο όπσο:  

 άκα πηα!  

 Αο ην θαιό 

 Οπθ , όρη πάιη 

Απηέο νη ιέμεηο δελ είλαη θαθέο 

Πξέπεη λα ζπκάκαη λα ρξεζηκνπνηώ κόλν «θαιέο ιέμεηο» όηαλ κηιώ ζηνπο άιινπο. 

Τόηε ζα είλαη όινη πην ραξνύκελνη θαη ζα κπνξνύκε λα θάλνπκε όκνξθα πξάγκαηα 

καδί.  

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο: 

1)Μεξηθέο θνξέο όηαλ ζπκώλσ ρξεζηκνπνηώ ...; 

2)Πώο αηζζάλνληαη νη άιινη όηαλ ρξεζηκνπνηώ άζρεκεο ιέμεηο; 

3)Δίλαη αζηείν λα ρξεζηκνπνηώ άζρεκεο ιέμεηο; 

4)Τη είλαη αζηείν; 

5)Πνηεο ιέμεηο κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ όηαλ ζπκώλσ; 

6)Τη πξέπεη λα ζπκάκαη;  



 

 


