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Περίληψη 

Η αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ νδεγεί ηα παηδηά κε  εηδηθέο αλάγθεο ζηελ έληαμή 

ηνπο ζην θνηλσληθό ζύλνιν εληζρύνληαο  ηελ απηνεθηίκεζε θαη  βειηηώλνληαο ηελ 

πνηόηεηα  δσήο ηνπο. Σε απηή ηελ αξρή ζηεξίρζεθε  θαη πινπνηήζεθε ην πξόγξακκα 

αγσγήο πγείαο «Γλσξίδσ ηνλ εαπηό κνπ – Γλσξίδσ ηνπο άιινπο».  

Λόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα πξνζιάβνπλ ηηο παξερόκελεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο κε ηηο 

ζπκβαηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε κεζόδσλ, πνπ 

ελζαξξύλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Έηζη  

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κε νκάδεο θαη εθαξκόζζεθαλ ηερληθέο  

όπσο: ε ώξα ηνπ θύθινπ, παηρλίδηα, ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ρεηξνηερλίεο, 

παξακύζηα,  παηρλίδη ξόισλ,  θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη  νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ππνζηεξίρζεθαλ κε νπηηθνπνηεκέλν πιηθό.  Απαξαίηεηε ζεσξήζεθε ε δηαζεκαηηθή 

ζύλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Εμίζνπ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε ζεσξήζεθε ε εκπινθή ησλ γνλέσλ, ηόζν ζηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ όζν θαη ζηελ ελεξγή  ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

ζην ζρνιείν  θαη ζην ζπίηη κε θύιια εξγαζίαο πνπ ηνπο πξνσζήζεθαλ. 

 

1.ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Δηζαγσγή 

Ζ Αγσγή Τγείαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζε πνηθίια πξνγξάκκαηα, 

πνπ πινπνηνύληαη ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο καο, θαη ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο ζύλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσληθή 



πξαγκαηηθόηεηα. θνπόο ηεο Αγσγήο Τγείαο είλαη ε πξνάζπηζε, ε βειηίσζε θαη ε 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεμίαο ησλ 

καζεηώλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε δηακόξθσζε αηόκσλ κε θξηηηθή ζηάζε ,κέζα 

από ηελ ελεξγεηηθή βησκαηηθή κάζεζε. (www.pi-schools.gr).  

Βαζηθνί άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο είλαη: 

 Πεξηβάιινλ θαη πγεία . 

 Κπθινθνξηαθή αγσγή. 

 Φπρηθή Τγεία θαη Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο. 

 Δζεινληηζκόο. 

 Πξόιεςε ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ . 

 Πεξηβάιινλ θαη πγεία. 

 εμνπαιηθέο –Γηαθπιηθέο ρέζεηο . 

 Φπζηθή άζθεζε θαη πγεία. 

 Αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ. 

Σν πξόγξακκα πνπ πινπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο εληάζζεηαη ζηελ ελόηεηα «Φπρηθή 

Τγεία θαη Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο»  θαη  πεξηιακβάλεη δύν άμνλεο: 

 Ο εαπηόο κνπ (αηνκηθή ηαπηόηεηα,   απηνεθηίκεζε,    ζπλαηζζήκαηα).  

 

 Η σχέση μου με τους άλλους (συμμαθητζς, δασκάλους, γονείς). 
 

Βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

θάζε εθπαηδεπηηθνύ  πξνγξάκκαηνο  πξέπεη λα απνηειεί ν καζεηηθόο πιεζπζκόο ζηνλ 

νπνίν απεπζπλόκαζηε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έηζη πξνζπαζήζακε λα δηακνξθώζνπκε έλα πξόγξακκα 

αλάινγν κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ καο. Σν πξόγξακκα 

δηήξθεζε πεξίπνπ 6 κήλεο,  από ηνλ Οθηώβξην έσο ηα ηέιε  Απξηιίνπ ηνπ 2014.   

 
 

ΣΟΥΟΗ. 

 

 Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη καζεηέο: 

 Να γλσξίζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη θαζέλαο είλαη μερσξηζηόο, 

δηαθνξεηηθόο,  κνλαδηθόο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνδερηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο  θαζώο θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ.  



 Να γλσξίζνπλ  ηνπο άιινπο, λα αλαπηύζζνπλ θαη λα δηαηεξνύλ θηιηθέο ζρέζεηο, 

πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ απνδνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία κε  πξόζσπα ηόζν ηνπ 

ζρνιηθνύ  όζν θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. 

  Να κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά ηνπο 

θαζώο θαη ησλ άιισλ,  λα ηα απνδέρνληαη  θαη λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηαρείξηζήο 

ηνπο. 

Οπζηαζηηθόο όκσο  ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη καζεηέο λα   εθπαηδεπηνύλ ζε 

βαζηθέο Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο.  

Με ηνλ όξν «Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο» (social skills) ελλννύκε ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθδειώλεη ηελ θαηάιιειε 

ζπκπεξηθνξά  ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο.. Ζ θαηάθηεζε ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ  είλαη αλαγθαία, θαζώο απνηεινύλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηε βειηίσζε 

θαη αλάπηπμε πνιιαπιώλ ηνκέσλ ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο θαη 

θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ην είδνο ησλ ζρέζεσλ ηνπ αηόκνπ κε ηνπο άιινπο 

θαζώο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ σο ελήιηθαο. Δίλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηόκσλ κε άιια άηνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο, θαη  απνηεινύλ 

νύησο ή άιισο αλαπόζπαζην θαη βαζηθό πεδίν εθπαίδεπζεο κέζα ζην εηδηθό ζρνιείν. 

(Smith et al, 1995) 

 Έηζη κέζα από πιήζνο βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζύκθσλα πάληα κε  ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ γηα 

καζεηέο κε κέηξηα θαη ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε επηδηώμακε λα εθπαηδεύζνπκε 

ηα παηδηά ζε  Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζε ηνκείο, όπσο:  

Δπηθνηλσλία: 

 απνηειεζκαηηθή ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, 

   δπλαηόηεηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη θαηαλόεζεο ηνπ άιινπ  

 αξρίδσ δηάινγν κε θνηλσληθά απνδεθηό ηξόπν, 

  πεξηκέλσ ηε ζεηξά κνπ  

 δε δηαθόπησ ηνλ ζπλνκηιεηή 

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο:  

  ζπλεξγαζία  

  ζπλαιιαγή κε ηνπο άιινπο  

  θαηάθηεζε ησλ θαηάιιεισλ αληηδξάζεσλ ζε πνηθίιεο  ζπλζήθεο, 

   νξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζύκθσλα κε θνηλσληθνύο θαλόλεο  



  ηήξεζε νξίσλ 

  αλαγλώξηζε ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο ζηηο ελέξγεηεο 

 Απηναληίιεςε – απηνεθηίκεζε:  

  θαηαλόεζε από ηνλ θάζε καζεηή ηεο κνλαδηθόηεηάο ηνπ 

  απνδνρή ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ αδπλακηώλ θαη δπλαηνηήησλ.  

  πξνζδηνξηζκόο ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ θάζε αηόκνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ  

Μαθξνπξόζεζκνο ζηόρνο απηήο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ηα παηδηά κέζα από 

επράξηζηεο βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο λα βηώζνπλ εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζα 

αλαδείμνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο, ζα εληζρύζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη  ζα 

επηηξέςνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη, κε απώηεξν ζηόρν ηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο. 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ 

ην πξόγξακκα επηιέρζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ 14 καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, κε βαζηθό 

θξηηήξην ην επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπο. Από απηνύο νη  10 ήηαλ 

αγόξηα θαη ηα  4 θνξίηζηα  πνπ γηα πξαθηηθνύο θπξίσο ιόγνπο ηνπο ρσξίζακε ζε 2 

ππν-νκάδεο ησλ 7 αηόκσλ. Οη ππν-νκάδεο ιεηηνπξγνύζαλ παξάιιεια, ζαλ κηα 

νπζηαζηηθά νκάδα,  δνπιεύνληαο ζηα ίδηα αθξηβώο αληηθείκελα κε ηηο ίδηεο  

δξαζηεξηόηεηεο, ελώ θάπνηεο θνξέο ελώζεθαλ θαη δνύιεςαλ όινη καδί. Από ηνπο  

καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα, νη 6 έρνπλ δηαγλσζζεί κε Μέηξηα Ννεηηθή 

Τζηέξεζε, νη 4 κε ύλδξνκν Down, νη 3 κε Δγθεθαιηθή Παξάιπζε θαη 1 κε 

Απηηζκό,  ν νπνίνο ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ νκάδα, ιόγσ ηεο θαηαπιεθηηθήο ηνπ 

δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο. Πξόθεηηαη δειαδή γηα κηα κεηθηή νκάδα, όπνπ εθδειώζεθε 

κηα έληνλε  δπλακηθή αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, ιόγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαζελόο.  

Κνηλό πεδίν όισλ ησλ καζεηώλ είλαη όηη παξνπζηάδνπλ  κέηξηα έσο ζνβαξή Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, κε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, όπσο δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο, δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηα. (Heward, 2011).  ηα 

ειιείκκαηα ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

καζεηώλ καο πεξηιακβάλεηαη ε θησρή κλήκε, ν αξγόο ξπζκόο κάζεζεο,  ε δπζθνιία 

γελίθεπζεο ηεο κάζεζεο θαη ε έιιεηςε θηλήηξνπ Ζ θπζηθή θαη ε θηλεηηθή ηνπο 

αλάπηπμε ραξαθηεξίδεηαη από δπζθνιίεο ζε όια ηα επίπεδα, ελώ ν ιόγνο νξηζκέλσλ 

καζεηώλ  είλαη ζηνηρεηώδεο θαη ζπλνδεύεηαη από πξνβιήκαηα άξζξσζεο. Όπσο 

ζπκβαίλεη ζηα παηδηά  κε λνεηηθή αλαπεξία (Σδνπξηάδνπ, 2008),  ιόγσ ηεο ειιηπνύο 

αλάπηπμεο ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, νη καζεηέο καο παξνπζηάδνπλ  δπζθνιίεο 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζηελ  θνηλσληθή πξνζαξκνγή. Ζ θνηλσληθή ηνπο 



αληίιεςε  θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο σξηκόηεηα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε 

Δπηπιένλ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε θαη νξγάλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηόζν ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό  ηνπο όζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο.    

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ -ΣΔΥΝΗΚΔ 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ  πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη 

ζην καζεηνθεληξηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην επίθεληξν ηεο 

κάζεζεο είλαη νη αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο (Φπρηθή Τγεία & Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο, Δγρεηξίδην 

Δθπαηδεπηηθνύ, 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο 

εξγαζίαο κε νκάδεο, ε νπνία  ζεσξήζεθε σο ε πιένλ ελδεδεηγκέλε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζηηο Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο (Καιιηληθάθε, 2011).  Μέζα 

από ηε ιεηηνπξγία νκάδσλ δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε  ζηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε 

νπνία επλνεί ηελ θνηλσληθά απζόξκεηε γλώζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ παηδηνύ 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.  Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε, ζε αληίζεζε κε ηελ παζεηηθή, βνεζά 

ηα παηδηά ζηελ πξόζιεςε ελλνηώλ θαη ηε δηακόξθσζε ηδεώλ κέζα από ηε δξάζε, 

δειαδή κέζα από ηελ θίλεζε, ηελ αθξόαζε, ηελ αλαδήηεζε, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Ο ζηόρνο ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο δξάζεο επηηπγράλεηαη 

θπξίσο κέζα από ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε 

ζπλάληεζε, δίλνληαο   έκθαζε  ζηε δηαδηθαζία θαη όρη ζην απνηέιεζκα (Φπρηθή 

Τγεία & Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο, Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηηθνύ, 2008). 

Ζ έληαμε ζε νκάδεο ησλ παηδηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη θαηά πνιύ ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Μέζα από ηελ νκάδα  

θαηαθέξλνπλ ζηαδηαθά λα αλαπηύμνπλ ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο, θαζώο έξρνληαη ζε επαθή κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο  ζε έλα νξγαλσκέλν πιαίζην, πνπ δηέπεηαη από θαλόλεο. Γηα ηνλ 

ίδην ιόγν, νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο θαιιηεξγνύλ ζηα παηδηά δεμηόηεηεο γηα  

αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ, εληζρύνπλ ηε ζεηηθή απηνεηθόλαο ηνπο  θαη ηνλώλνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο. ύκθσλα κε έξεπλεο, ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε βηώλνπλ 

εληνλόηεξα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο ζπγθξηηηθά κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Γεύνληαη από λσξίο ηελ απνηπρία θαη ηε καηαίσζε θαη απηό ηα νδεγεί ζηελ 

απνκόλσζε θαη ηελ αλαζθάιεηα. Αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ θαίλνληαη λα είλαη ε 

απόξξηςε πνπ δέρνληαη από ζπλνκειίθνπο, ε απόζπξζε, ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα, ην 

πεξηνξηζκέλν θηιηθό δίθηπν θαη ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ην 

πεξηβάιινλ (Παπνπηζάθε, 2008). 

Αλαθνξηθά κε ην δηθό καο ξόιν σο  εθπαηδεπηξηώλ θαη ζπληνληζηξηώλ ηεο νκάδαο 

δηαηεξήζακε έλαλ ξόιν ππνζηεξηθηηθό θαη θαηεπζπληηθό παξάιιεια, θπξίσο ιόγσ 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ καο. ύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ  

Yalom (2006),  θύξην κέιεκά  καο ήηαλ  λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο, ώζηε λα βηώλνπλ θνηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο 



εκπεηξίεο θαη λα ληώζνπλ όηη αλήθνπλ ζηνλ ίδην ρώξν. Λεηηνπξγήζακε ηζόηηκα, κε 

άςνγε ζπλελλόεζε, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, ζπκπιεξώλνληαο ε κία ηελ άιιε 

ηελ άιιε. Καζώο ζηόρνο καο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ κέγηζησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

παηδηώλ, πξνζπαζήζακε λα ελζαξξύλνπκε ηε κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε,  

θαηαλνήζακε ηηο αλάγθεο ηνπο, πξνζθέξακε ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε αιιά 

ηαπηόρξνλα ηεξήζακε ηα όξηα θαη εθαξκόζακε ηνπο θαλόλεο, βνεζώληαο έηζη ηνπο 

καζεηέο λα νξγαλώζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

Οη ηερληθέο  πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε 

είλαη: 

  Ζ ώξα ηνπ θύθινπ (Circle Time): ε αίζνπζα δηακνξθσλόηαλ αλάινγα , ηα ζξαλία 

ηνπνζεηνύληαλ ζε κηα γσλία θαη νη καζεηέο θάζνληαλ θπθιηθά, ώζηε λα έρνπλ 

θαιύηεξε επαθή, βιεκκαηηθή θαη αθνπζηηθή, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε νκαιή θίλεζε 

θαη δξάζε ησλ καζεηώλ. Ζ δηακόξθσζε ηεο αίζνπζαο απνζθνπνύζε ζηελ ςπρηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα δξαζηεξηνηήησλ (Φπρηθή 

Τγεία & Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο, Δγρεηξίδην Δθπαηδεπηηθνύ, 2008).  Δίρε κεγάιε 

ζεκαζία  ηόζν γηα ηνπο καζεηέο  όζν θαη γηα εκάο ηηο εθπαηδεύηξηεο – ζπληνλίζηξηεο 

ηεο νκάδαο, πνπ  θαζόκαζηαλ αλάκεζά ηνπο,  λα ληώζνπκε  όηη ε ζπγθεθξηκέλε ώξα 

δελ απνηειεί αθόκα έλα κάζεκα, αιιά κηα σθέιηκε θαη επράξηζηε δηαδηθαζία 

γλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

ιεηηνπξγνύζε ζπρλά θαη σο δέζηακα ηεο νκάδαο, αθνύ μεθηλνύζακε ηελ ζπλάληεζή 

καο ζπλήζσο ζπδεηώληαο γηα  ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηνπο καζεηέο θαη ήζειαλ λα ηα 

κνηξαζηνύλ ζηελ νκάδα, πξνζέρνληαο πάληα  ε δηαδηθαζία λα δηέπεηαη από θαλόλεο.  

 Παηρλίδηα θαη ςπρνθνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη 

πνπ κπνξνύλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο,  λα ελζαξξύλνπλ ηελ ζπκκεηνρή, θαη 

ηελ έθθξαζε απόςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ  ηεο νκάδαο. Δθόζνλ κηιάκε γηα νκάδα 

θαη παηδηά, απαξαίηεην θαη βαζηθό εξγαιείν απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απνηέιεζε ην 

παηρλίδη. Σν 1916 ν John Dewey είπε: «Σα παηδηά καζαίλνπλ θάλνληαο.» Θα 

κπνξνύζε επίζεο λα πεη: «ηα παηδηά καζαίλνπλ παίδνληαο». Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

παηρληδηνύ σο κέζν κάζεζεο, θνηλσληθήο θαη όρη, είλαη αδηακθηζβήηεηε. Σν ίδην 

ηζρύεη θαη γηα ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ηα νπνία έρνπλ ηηο ίδηεο βαζηθέο 

αλάγθεο κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο   

 Καιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο δσγξαθηθή, θνιάδ, αηνκηθέο ή νκαδηθέο  

εξγαζίεο, ρεηξνηερλίεο  θαη θαηαζθεπέο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο 

θαη εληζρύνπλ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο. 

  Παηρλίδη ξόισλ, όπνπ ηα παηδηά ελζαξξύλνληαλ λα δηαδξακαηίζνπλ ξόινπο ζε έλα 

θαληαζηηθό ή πξαγκαηηθό ζελάξην. Οη δξαζηεξηόηεηεο  απηέο δίλνπλ ηελ επθαηξία 

ζηα παηδηά λα βηώζνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εκπεξηέρνπλ νη δηάθνξνη ξόινη. 



 Παξακύζηα,  πνπ είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηά ζηα παηδηά. Σα παξακύζηα εκπεξηέρνπλ 

πνιινύο θόβνπο, πξνζθέξνληαη γηα ζπγθξίζεηο, ζπρλά νδεγνύλ ζε αλαηξνπή 

ζηεξενηύπσλ,  βνεζνύλ ώζηε λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα γίλνπλ αλαγσγέο 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ αθήγεζε ελόο παξακπζηνύ, κε ηνλ ζρνιηαζκό  θαη ηελ 

ζπδήηεζε γύξσ από απηό, επηηξέπεη  ηελ ηαύηηζε ησλ καζεηώλ κε ηνπο ήξσεο ηεο 

ηζηνξίαο, νπηηθνπνηεί αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη ηνπο βνεζά λα ηηο θαηαλνήζνπλ, ηνπο 

εθπαηδεύεη ζε ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηξόπνπο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ. 

     Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, πνπ  πεξηγξάθνπλ κία θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο,  ελώ ηαπηόρξνλα ηα θαζνδεγεί πξνο ηηο 

απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο θαηάιιειεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. Πξόθεηηαη, 

νπζηαζηηθά, γηα έλα ζελάξην ην νπνίν έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ εθκάζεζε κηαο 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ε νπνία πξνθαιεί ζπλήζσο ζην παηδί άγρνο, αλαζθάιεηα, 

εθλεπξηζκό θαη επηζεηηθόηεηα. Κάζε ηζηνξία κπνξεί λα δώζεη πιεξνθνξίεο, λα 

θαζεζπράζεη, λα πξνζθέξεη παξεγνξηά θαη ππνζηήξημε, λα επαηλέζεη θαη λα δείμεη 

πξνηεηλόκελνπο ηξόπνπο δηόξζσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Δπίζεο  ην πξόγξακκά ζπλδέζεθε  δηαζεκαηηθά θαη κε ηα ππόινηπα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ζην ζρνιείν καο, ζύκθσλα 

κε ην Α.Π..  γηα παηδηά κε ήπηα θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Τηνζεηώληαο ηελ άπνςε ησλ Wildlake, 1988 θαη Hoover-Desmsey& Sander, όηη «ε 

εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο θαη 

εληζρύεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο», εληάμακε ελεξγά 

ζην πξόγξακκα  ηνπο γνλείο  ησλ καζεηώλ πνπ έπαηξλαλ κέξνο ζε απηό. Δπηδηώρζεθε 

ε  ελεξγόο ζπκκεηνρή  θαη εκπινθή ηνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

είηε κε νκαδηθέο ή αηνκηθέο ζπλαληήζεηο ζην ζρνιείν είηε κε θύιια εξγαζίαο πνπ 

δνύιεπαλ ζην ζπίηη κε ην παηδί ηνπο. Τπήξμε ακνηβαίνο ζεβαζκόο, αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ  θαη ζπλαηζζεκάησλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα έρνπλ  ξόιν ελεξγό θαη όρη 

ηνπ απινύ παξαηεξεηή. 

2.ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεκαηνδνηήζεθε από ηελ πξώηε ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε  ηνπο γνλείο  ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα 

Δλεκεξώζεθαλ γηα ηνπο ζηόρνπο, ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ λα 

αλαπηπρζνύλ θαη ηνλίζηεθε ε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ όιε δξάζε κε θύιια εξγαζίαο πνπ  

επεμεξγάδνληαλ ζην ζπίηη κε ην παηδί ηνπο.  

Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ απνηέιεζαλ ηνλ θνξκό ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξηο. 

ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΓΝΧΡΗΜΗΑ 

ηόρνη: 

 Να ελεκεξσζνύλ γηα ην πξόγξακκα θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζα εξγαζζνύκε. 



 Να γλσξηζηνύλ θαιύηεξα  κεηαμύ ηνπο. 

 Να ζπζηήλνληαη κε θνηλσληθά απνδεθηό ηξόπν. 

 Να εθθξαζηνύλ κέζα από εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε ύπαξμεο θαλόλσλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

δηαηύπσζή ηνπο. 

 Να ζπληάμνπλ ην ζπκβόιαην. 

 Να δώζνπλ όλνκα ζηελ νκάδα θαη λα βξνπλ ην έκβιεκά ηεο. 

 

Ξεθηλήζακε  ζε θύθιν παίδνληαο κε ηα νλόκαηά καο όπνπ ν θαζέλαο παξνπζίαδε 

ηνλ εαπηό ηνπ κε αζηείν ηξόπν, παίμακε ην παηρλίδη  ηεο “ηπθιόκπγαο” θιείλνληαο 

έηζη ηνλ θύθιν ηεο γλσξηκίαο. Δλζνπζηάζηεθαλ από ην παξαπάλσ παηρλίδη θαη ην 

δεηνύζαλ θαη ζε επόκελεο ζπλαληήζεηο. Γεληθά παξαηεξήζακε όηη ν παηγληώδεο 

ηξόπνο κάζεζεο ήηαλ πνην απνηειεζκαηηθόο θαη επράξηζηνο. 

Υξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν παηρλίδη ξόισλ (Roll play) γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη 

λα θαηαθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα  γλσξηκίαο κε θαηλνύξγηα πξόζσπα κε θνηλσληθά 

απνδεθηό ηξόπν 

πλδπάδνληάο ην κε ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθώλ δσγξαθίζακε ην αξρηθό ηνπ 

νλόκαηνο θαη ν θαζέλαο ην δηαθόζκεζε κε ην δηθό ηνπ ηξόπν. 

Μηιήζακε γηα ηελ αλάγθε ύπαξμεο θαλόλσλ θαη όινη καδί πξνρσξήζακε ζηε 

δηαηύπσζή ηνπο. Βνεζεηηθά ηνπνζεηήζεθαλ εηθνλίδηα γηα ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνύλ 

λα δηαβάζνπλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ θαλόλσλ βαζίζηεθε ζηε ζεηηθή πξνβνιή ησλ 

ελεξγεηώλ κε ζπζηεκαηηθή απνθπγή ηεο απαγόξεπζεο. 

Αληίζηνηρεο νδεγίεο δόζεθαλ θαη ζηνπο γνλείο γηα λα θηηάμνπλ καδί κε ηα παηδηά 

ηνπο, θαλόλεο πνπ αθνξνύζαλ ελδννηθνγελεηαθά δεηήκαηα (γνλετθή ζπκκεηνρή) 

Με βάζε ηνπο θαλόλεο ,ζπληάρζεθε ην ζπκβόιαην θαη ππνγξάθεθε από όια ηα 

κέιε ηεο νκάδαο, κε ηελ ππόζρεζε λα ηεξνύληαη ζε θάζε ζπλάληεζε. 

Κιείζακε ηελ ελόηεηα απηή κε ην όλνκα θαη ην έκβιεκα ηεο νκάδαο. Γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζην όλνκα ηεο θάζε νκάδαο, αθνινπζεζήθαλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη βίσζαλ ηα παηδηά ηελ εκπεηξία ηεο ςεθνθνξίαο. Γξάςακε δει. ζηνλ πίλαθα ηα 

πξνηεηλόκελα νλόκαηα γηα ηελ νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ςήθηδαλ απηό πνπ 

πξνηηκνύζαλ. Ζ ςεθνθνξία ήηαλ κπζηηθή. Καηακεηξήζεθαλ νη ςήθνη θαη ηελ 

πιεηνςεθία ζηελ κελ πξώηε νκάδα είρε ην όλνκα «ΦΗΛΑΡΑΚΗΑ», ζηε δε δεύηεξε , 

«ΑΣΔΡΑΚΗΑ». Σα παηδηά ράξεθαλ πάξα πνιύ ηε δηαδηθαζία πνπ ήηαλ 

πξσηόγλσξε γηα απηά. 

ηε ζπλέρεηα εμεγήζακε ηη ζεκαίλεη ΔΜΒΛΖΜΑ θαη έθηηαμε ε θάζε νκάδα ην 

δηθό ηεο. Έλα θύθιν κε ηηο παιάκεο ηνπο ηα «ΦΗΛΑΡΑΚΗΑ» θαη έλα θύθιν κε 

«ΑΣΔΡΑΚΗΑ» ε δεύηεξε νκάδα, ζπκβνιίδνληαο ηελ ελόηεηα θαη ηελ θηιία κεηαμύ 

ηνπο. 

 



 

 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΝΟΣΖΣΑ:  ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ηόρνη: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, όηη είλαη άηνκα κνλαδηθά θαη μερσξηζηά. 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο αιιαγέο,  πνπ ζπκβαίλνπλ θαζώο κεγαιώλνπλ. 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλεη ηνλ θαζέλα  κνλαδηθό. 

 

Ξεθίλεζε κε θσηνγξαθίεο ησλ παηδηώλ από ηε βξεθηθή ειηθία σο ζήκεξα Σν 

θάζε παηδί παξνπζίαδε ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ νκάδα ,κε ηε ρξήζε ησλ θσηνγξαθηώλ, 

θαη όινη καδί παξαηεξνύζακε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ όζν κεγαιώλνπκε. 

πκπιεξσκαηηθά, έιεγαλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ νλόκαηόο ηνπο πνπ ηελ είραλ γξάςεη κε 

ηνπο γνλείο ηνπο. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά έθεξαλ ην όλνκα ησλ παππνύδσλ γεγνλόο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ή νλόκαηα κε άιινπο ζπκβνιηζκνύο, όπσο 

αγίσλ.(Ακπαηδόγινπ,2002) Έηζη ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηόηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή 

κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ησλ ζπκκαζεηώλ 

ηνπο. Με ην πιηθό απηό θηηάμακε ην πξνζσπηθό θνιιάδ ηνπ θαζελόο.  

Δπίζεο θηηάμακε άιιν έλα νκαδηθό θνιιάδ κε θσηνγξαθίεο από πεξηνδηθά πνπ 

αλαδείθλπαλ ηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ.(βξεθηθή, παηδηθή, εθεβηθή, ελήιηθε θαη 

γεξνληηθή ειηθία) 

 Φηηάμακε ηελ θνύθια ηνπ εαπηνύ καο. ην ζώκα γξάςακε ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο(αγαπεκέλν ρξώκα, θαγεηό, κάζεκα, ζπνξ, ρξώκα 

καηηώλ, καιιηώλ θ.α.). Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή ηνπο βνήζεζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, εληζρύνληαο έηζη ηε ζέζε ηνπο ζηελ νκάδα θαη ζηε 

δηακόξθσζε ζεηηθήο απηνεηθόλαο. 

Παξνπζηάζακε ζηελ νκάδα θύιιν εξγαζίαο κε ην νηθνγελεηαθό δέληξν πνπ 

δόζεθε γηα ζπκπιήξσζε ζην ζπίηη κε ηνπο γνλείο.(ζπκκεηνρή γνλέσλ) Με ηνλ ηξόπν 

απηό γλσξίζηεθαλ θαιύηεξα κεηαμύ ηνπο , «γλώξηζαλ» ηα αδέιθηα, ηνπο γνλείο,  ηνπο 

παππνύδεο θαη ηηο γηαγηάδεο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο , αθεγήζεθαλ πξνζσπηθέο ζηηγκέο 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αιιά θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία κνηξάζηεθαλ κε ηελ νκάδα  

ΣΡΗΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ηόρνη: 

 Να βνεζεζνύλ ηα παηδηά λα απνδερηνύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο. 

 Να εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ην πώο ηε  βηώλνπλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ν θαζέλαο από καο είλαη δηαθνξεηηθόο. 

 



Ζ ελόηεηα απηή μεθίλεζε κε ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ: «Σν θηεξσηό 

βαγνλάθη», (Μεληάδνπ,2001), έλα παξακύζη πνπ κηιά γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα.  

ην ηαμίδη πνπ μεθηλάλε ηα όκνξθα θαη δπλαηά βαγνλάθηα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ 

θόζκν δελ ζέινπλ λα πάξνπλ καδί ηνπο ην δηαθνξεηηθό βαγνλάθη. Όηαλ όκσο ηνπο 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ην γλσξίζνπλ αιιάδνπλ γλώκε θαη ην δέρνληαη ζηελ παξέα 

ηνπο κε ραξά! 

Ζ ηζηνξία απηή ηνπο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό βαγνλάθη θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιεη γηα λα πξνρσξά ζηε δσή ηνπ θαη λα θαηαθέξλεη πνιιά πξάγκαηα. Έγηλε 

πξνζπάζεηα αλαγλώξηζεο θαη ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δπζθνιηώλ κε πνιύ δηαθξηηηθό 

ηξόπν θαη επηβξάβεπζε γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ λα ηηο βειηηώζνπλ. 

Δπηζεκάλζεθε όηη ν θαζέλαο καο είλαη κνλαδηθόο θαη ηνλ απνδερόκαζηε όπσο είλαη. 

Αθνινύζεζε νκαδηθή εξγαζία κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξέλνπ ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο. Σν θάζε βαγνλάθη αληηζηνηρνύζε ζε έλα παηδί ηεο νκάδαο θαη 

κέζα ζε απηό έγξαςαλ απηά πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ θαιά θαη απηά ηα νπνία 

δπζθνιεύνληαη .Με ηνλ ηξόπν απηό ήξζαλ αληηκέησπνη  κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο αιιά 

θαη κε ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία. Γξακαηνπνηήζακε ην παξακύζη. 

ηνπο γνλείο, δόζεθε ζρεηηθό θύιιν εξγαζίαο πνπ ζπκπιήξσζαλ καδί κε ην παηδί 

ηνπο, γηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη θαιά θαη πξάγκαηα ζηα νπνία δπζθνιεύεηαη. 

Σνλίζηεθε, λα επηβξαβεύζνπλ  ηα παηδηά ηνπο γηα απηά πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη 

λα λνηώζνπλ πεξήθαλνη, εληζρύνληαο έηζη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηώλ.  

ΣΔΣΑΡΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ :ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ 

ηόρνη: 

 Να κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα δηθά 

ηνπο θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. 

 Να απνδέρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηόζν ηα ζεηηθά όζν θαη ηα 

αξλεηηθά. 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη ηα δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα πξνθαινύλ θαη 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

  Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο κε 

έκθαζε ζην ζπκό θαη ην θόβν. 

 

Πξνζεγγίζακε ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ: «Σν 

πξώην κνπ βηβιίν γηα ηα ζπλαηζζήκαηα» (Καλειιόπνπινο,2010) 

Μάζακε ηη είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, πνηα είλαη ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιύπε 

ζπκόο θόβνο), πόηε ηα λνηώζνπκε θαη πσο νιόθιεξν ην ζώκα καο ζπκκεηέρεη ζε 

απηό. Υξεζηκνπνηήζακε έλα θαζξέθηε θαη έβιεπε ν θαζέλαο ην πξόζσπό ηνπ 

κηκνύκελνο έλα ζπλαίζζεκα Υξεζηκνπνηήζακε ηηο κάζθεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

παίμακε ην παηρλίδη «Βξέρεη ζπλαηζζήκαηα». Ο θαζέλαο έπαηξλε από κηα θάξηα θαη 



κηκνύληαλ ην ζπλαίζζεκα πνπ ήηαλ γξακκέλν ζηελ θάξηα. Γηα ηα παηδηά πνπ δελ 

κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ ππήξρε αληίζηνηρν εηθνλίδην. πκπιεξώζακε αθξνζηηρίδεο 

θαη ιύζακε θξππηόιεμα  Βάιακε ρξώκα ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη παξαηεξήζακε όηη 

γηα ηα ραξνύκελα ζπλαηζζήκαηα ρξεζηκνπνηνύζαλ θσηεηλά ρξώκαηα θαη ζθνύξα γηα 

ηα θαηαζιηπηηθά.  Μηιήζαλε  ηα παηδηά γηα ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ θάζε θνξά ηα λνηώζνπλ. Μέζα από roll play αλαγλώξηδαλ  ην ζπλαίζζεκα 

πνπ ηνπο πξνθαινύζε ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ ππνδπόηαλ. 

Με έλαπζκα ην παξακύζη «Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα» (Σξηβηδάο,1994) ,ηα παηδηά 

αλαγλώξηζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαδύνληαη κέζα από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

βηώλνπλ νη ήξσεο ηνπ παξακπζηνύ.  Αγσλία όηαλ ε κεηέξα ηνπο αλαθνηλώλεη όηη 

πξέπεη λα δήζνπλ κόλα ηνπο, Υαξά όηαλ θηηάρλνπλ ην ζπηηάθη ηνπο θαη παίδνπλ 

ραξνύκελα, Φόβν όηαλ εκθαλίδεηαη ην θαθό γνπξνύλη, Θπκό όηαλ ηνπο θαηαζηξέθεη 

ην ζπίηη θαη ηέινο Υαξά, Αγάπε θαη Δπηπρία όηαλ γίλνληαη όινη θίινη. Σνλίζακε όηη 

νη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

ηνπο γνλείο δόζεθε θύιιν εξγαζίαο πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξώζνπλ καδί κε ηα 

παηδηά ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα.  

Αθνινύζεζε ε δεύηεξε ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο κε ζηόρν λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε νκάδα. Σνπο δόζεθε ε επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο 

θαη λα ηα δνπλ πσο ιεηηνπξγνύλ ζην ζρνιηθό πιαίζην. Φηηάμακε όινη καδί ηνλ θήπν 

ηεο θηιίαο θαη ζηα πέηαια ηνπ θάζε ινπινπδηνύ έγξαθαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θάζε παηδηνύ. Δθείλν πνπ αλαδύζεθε από θάπνηνπο γνλείο ήηαλ ε δπζθνιία ηνπ λα 

πνπλ θάηη ζεηηθό γηα ην παηδί ηνπο, θαζώο πην εύθνια εθθξάδνληαη γηα ηηο δπζθνιίεο 

πνπ βηώλνπλ. Δπίζεο θάπνηα παηδηά ήηαλ παξαπάλσ ζπλεζηαικέλα ελώ θάπνηα άιια 

ήηαλ ραξνύκελα θαη πεξηζζόηεξν ζπλεξγάζηκα. 

 Αθηεξώζακε κηα ζπλάληεζε όπνπ ζπδεηήζακε γηα ηελ αγάπε θαη ηε ραξά 

Γηαβάζακε ην παξακύζη «Μάληεςε πόζν ζε αγαπώ» (SamMcBratney,1996) θαη 

εθθξάζηεθαλ θαη ηα ίδηα γηα ηελ αγάπε πνπ λνηώζνπλ γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο. Δπίζεο επεζήκαλαλ πόζν ραξνύκελα λνηώζνπλ όηαλ ε κακά ή ν κπακπάο ηνπο 

εθθξάδνπλ ηελ αγάπε ηνπο. Γνύιεςαλ δηάθνξα θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

αγάπε. 

 Σν επόκελν ζπλαίζζεκα κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε ήηαλ απηό ηνπ θόβνπ. 

πδεηήζακε ηη είλαη ν θόβνο, πνηα πξάγκαηα ηνπο θνβίδνπλ (θεξαπλόο, ζθνηάδη, 

επίζθεςε ζην γηαηξό, θαληάζκαηα, δώα ), πσο αληηδξνύλ όηαλ θνβνύληαη (θιάκα, 

θσλέο, ηξέκνπιν), ηη ηνπο βνεζάεη όηαλ θνβνύληαη. Πξνζπαζήζακε λα μερσξίζνπκε 

ηνπο θαληαζηηθνύο θόβνπο από ηνπο πξαγκαηηθνύο. Δδώ ζπλαληήζακε αξθεηέο 

δπζθνιίεο γηαηί εξρόκαζηαλ αληηκέησπνη κε ηηο δηαθνξεηηθέο  πιεξνθνξίεο πνπ είραλ 

ηα παηδηά από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζε ζρέζε κε θνβηθά πξόζσπα ή θαηαζηάζεηο. 

Παξαηεξήζακε επίζεο όηη αξθεηά παηδηά είραλ βξεη κε ηνπο γνλείο ηνπο ηερληθέο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θόβσλ ηνπο, όπσο γηα ην ζθνηάδη ρξεζηκνπνίεζαλ κηθξό 

θσηάθη. 



Γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ εηθαζηηθά ηνπο θόβνπο ηνπο κηιήζακε 

γηα ην δξάθν ηεο Κίλαο πνπ ζπκβνιίδεη ηε δύλακε θαη δηώρλεη καθξηά θαζεηί θαθό. 

Σνπο παξνηξύλακε λα δσγξαθίζνπλ ζην ζώκα ηνπ δξάθνπ ην θόβν ηνπο θαη λα ηνλ 

δηώμνπκε καθξηά (Κάληδνπ,2009). 

Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο γηα ηε 

ζηνκαηηθή πγηεηλή, θηηάμακε κηα θνηλσληθή ηζηνξία κε ηε κνξθή παξακπζηνύ όπνπ 

πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα ηελ επίζθεςε ζηνλ νδνληίαηξν , κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ 

άγρνπο θαη ηνπ  θόβνπ γηα ην άγλσζην.  

ηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

παηδηθώλ θόβσλ, πξνηείλακε ζηνπο γνλείο λα βνεζνύλ ηα παηδηά ζηελ έθθξαζε ησλ 

θόβσλ ηνπο θαη ηερληθέο αληηκεηώπηζήο ηνπ. 

 Κιείζακε ηελ ελόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνύ θαη     

ηε δηαρείξηζε ηνπ.  

Με έλαπζκα ην πνίεκα ηεο Γακειάθε «Ση είλαη ζπκόο;» (Κάληδνπ,2009), 

κηιήζακε γηα ηα πξάγκαηα πνπ καο ζπκώλνπλ, ηη αηζζαλόκαζηε όηαλ είκαζηε 

ζπκσκέλνη, πσο αληηδξνύκε θαη ηειηθά πσο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ην ζπκό θαη λα 

εξεκήζνπκε. 

Αλαθεξζήθακε ζε ηερληθέο πνπ  βνεζάλε λα εξεκήζνπλ όπσο: 

 Φεύγσ καθξηά από όηη κνπ πξνθαιεί ζπκό. 

 Μεηξώ σο ην δέθα. 

 Αγθαιηάδσ έλα  ινύηξηλν  θνπθιάθη πνπ αγαπώ. 

 Εεηώ βνήζεηα από έλα κεγάιν.  

 Εσγξαθίδσ ή παίδσ κε πιαζηειίλε. 

 Αθνύσ κνπζηθή. 

Πξνζπαζήζακε λα εθπαηδεύζνπκε ηα παηδηά ζην λα δηαρεηξίδνληαη ην ζπκό ηνπο, 

κε ηελ ηερληθή δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνύ, «Σν Φαλάξη» θαη ηελ «Σερληθή Ζξεκίαο Σεο 

Υειώλαο». (Κάληδνπ, 2009) 

1.Σερληθή Γηαρείξηζεο ηνπ Θπκνύ: ΣΟ ΦΑΝΑΡΗ 

 ΚΟΚΚΗΝΟ: ΣΑΜΑΣΧ ηνλ θαβγά. (Γε ζέισ λα ηνλ ράζσ από θίιν ). 

 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ: ΚΔΠΣΟΜΑΗ  ΚΑΗ  ΓΔΝ ΜΗΛΑΧ. ΤΕΖΣΧ ΜΔ 

ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΟΤ ΑΓΑΠΧ (γηα λα βξσ ηε ιύζε). 

 ΠΡΑΗΝΟ: ΓΗΝΧ ΛΤΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΛΤΠΖ ΔΥΧ ΑΦΖΔΗ 
  

2.Σερληθή Ζξεκίαο ηεο Υειώλαο   

 Γξακαηνπνηήζακε ηελ ηερληθή εξεκίαο ηεο ρειώλαο, όπσο παξαθάησ: (Αθήγεζε 

από ηηο ζπληνλίζηξηεο θαη ε δξακαηνπνίεζε από ηα παηδηά) 



«Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό,  κηα ρειώλα πεξπαηνύζε ζην ιηβάδη ηξώγνληαο δξνζεξά 

ρνξηαξάθηα ελώ πην καθξηά ν θίινο ηεο ν Πέηξνο έπαηδε κε ηε κπάια ηνπ… »(Όια ηα 

παηδηά έρνπλ ην ξόιν ηεο ρειώλαο θαη αξρίδνπλ λα παίδνπλ ) 

  « Ξαθληθά ε κπάια  ρηππάεη ηελ ρειώλα ζην θεθάιη. Γπξίδεη ε ρειώλα θαη βιέπεη 

ηνλ θίιν ηεο ηνλ Πέηξν λα ηελ θνηηά ζηελνρσξεκέλνο. Ζ ρειώλα λεπξηαζκέλε  

εηνηκάδεηαη λα καιώζεη απζηεξά ην παηδί γηα ηελ απξόζεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 Σόηε όκσο ζθέθηεηαη ηελ Σερληθή εξεκίαο ηεο ρειώλαο θαη ιέεη STOP δελ πξέπεη 

λα ραιάζσ ηε ζρέζε κνπ κε ην θίιν κνπ. Μπαίλεη ινηπόλ κέζα ζην θαβνύθη ηεο, 

κεηξάεη σο ην ηξία γηα λα εξεκήζεη, παίξλεη κηα βαζηά αλαπλνή θαη ιέεη κε ζηαζεξή 

θσλή ζηνλ Πέηξν:  - Πέηαμεο ηε κπάια ζνπ ζην θεθάιη κνπ θαη πόλεζα πάξα πνιύ. 

Άιιε θνξά λα πξνζέρεηο.  -πγλώκε ρειώλα πνπ ζε ρηύπεζα κε ηε κπάια κνπ. Γελ 

ην ήζεια.  Από ζήκεξα ζα είκαη πην πξνζεθηηθόο, ηεο απάληεζε ν Πέηξνο ». 

Κιείζακε ιέγνληαο όηη ν ζπκόο είλαη κελ θάηη θπζηνινγηθό, αιιά πξέπεη λα ηνλ 

εθθξάδνπκε κε ηξόπνπο πνπ καο νδεγνύλ ζε ιύζεηο θαη όρη ζε θαπγάδεο. 

Γόζεθαλ ζηνπο γνλείο θύιια εξγαζίαο κε ηερληθέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπκνύ. 

 

ΚΛΔΗΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Κιείλνληαο ηελ νκάδα, επραξηζηήζακε ηα παηδηά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην όιν 

πξόγξακκα θαη απνθαζίζακε λα ηειεηώζνπκε, κε ηη άιιν, κε παηρλίδηα! -παηρλίδηα 

αμηνιόγεζεο, όπσο ηα νλνκάζακε. Με παηγληώδε ηξόπν, πξνζπαζήζακε λα  

αμηνινγήζνπκε αλ έγηλαλ θαηαλνεηέο έλλνηεο όπσο απηέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ 

αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ησλ θαλόλσλ θ.α. Με ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα 

γίλεηαη εύθνιν αληηιεπηό απηό πνπ θάλακε. 

 Α.. ΒΓΑΛΔ ΔΞΩ ΤΟ ΛΑΘΟΣ : Από κία ζεηξά ιέμεσλ ηα παηδηά πξνζπαζνύλ λα 

βξνπλ ηε ιάζνο ιέμε θαη λα ηε θσλάμνπλ δπλαηά. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ιέμεηο:  

 ΥΑΡΑ, ΘΤΜΟ, ΠΔΣΡΑ ΑΓΑΠΖ. Σα παηδηά έπξεπε λα θσλάμνπλ δπλαηά ηε 

ιέμε ΠΔΣΡΑ 

Β. ΝΑΙ – ΟΦΙ. ΠΑΙΦΝΙΓΙ ΜΔ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΔΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ : Σα παηδηά κπήθαλ 

ζε δύν παξάιιειεο ζεηξέο. Μπξνζηά ηνπο ηνπνζεηήζακε δύν θαξέθιεο, πνπ ζηε κία 

βάιακε ηε ηακπέια ΝΑΗ θαη ζηελ άιιε ΟΥΗ. Σν πξώην δεπγάξη ηεο θάζε νκάδαο, 

κόιηο άθνπγε ηε θξάζε π.ρ. «Μηιάσ ρσξίο λα δεηήζσ ηελ άδεηα: ΝΑΙ Ή ΟΦΙ;»  

Έπξεπε  λα ηξέμεη λα  θαζίζεη ζηελ θαξέθια κε ηελ ηακπέια ΟΦΙ Όπνηνο θαζόηαλ 

πξώηνο ήηαλ ν ληθεηήο θαη ε νκάδα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ληθεηέο ήηαλ ε ληθήηξηα 

νκάδα.  

Δπίζεο δεηήζακε από ηα παηδηά λα καο πνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα όια απηά πνπ θάλακε, 

ηη ηνπο άξεζε θαη ηη όρη, αλ πεξλνύζαλ επράξηζηα. πγθεληξώζακε ηηο απόςεηο ηνπο 



θαη ηηο παξαζέηνπκε παξαθάησ. Κιείζακε κε ηελ ππόζρεζε  όηη ζα ην επαλαιάβνπκε 

ηελ επόκελε ρξνληά. 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Γηα ηε αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεζήθακε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε εκεξνιόγην θαηαγξαθήο κεηά  ην πέξαο ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ζηελ 

αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηελ πξνζσπηθή καο αμηνιόγεζε, ησλ 

παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ. 

 

 1.Από ηηο ζπληνλίζηξηεο. 

Αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. 

Λόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ καο, πξνζπαζήζακε λα 

πξνζεγγίζνπκε ηηο ελόηεηεο πνπ επηιέμακε κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν. 

Υξεζηκνπνηήζακε ζπρλά ην παηρλίδη θαη ηα παηρλίδηα ξόισλ, γηαηί παξαηεξήζακε όηη 

απηόο ν ηξόπνο ήηαλ πην απνδνηηθόο θαη θξαηνύζε  ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ. 

Αθόκε θαη ηα παξακύζηα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηα παξνπζηάδακε απινπζηεπκέλα  ζε 

ειεύζεξε αθήγεζε Όζεο θνξέο μεθύγακε από απηό ηνλ θαλόλα βξηζθόκαζηαλ 

αληηκέησπνη κε ηηο δηακαξηπξίεο ηνπο , ηελ άξλεζή ηνπο λα δνπιέςνπλ θαη ηελ 

εθδήισζε ζηεξενηππηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ηνπο. Αξθεηέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα 

αλαπξνζαξκόζνπκε ηόζν ηνπο ζηόρνπο καο όζν θαη ηηο ηερληθέο πξνζέγγηζεο.  

Κίλεηξν  γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο   απνηέιεζε ε επηβξάβεπζε πνπ είρε λα θάλεη είηε 

κε βξαβεία πνπ ηνπο δίλακε ζην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ , είηε κε ην λα παίμνπκε 

θάπνην αγαπεκέλν ηνπο παηρλίδη. 

 Γεληθόηεξνο ζηόρνο καο ήηαλ ηα παηδηά, κε επράξηζην ηξόπν, λα θαιιηεξγήζνπλ 

πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν. Χζηόζν, εδώ ζέισ λα επηζεκάλσ όηη επηηπρία γηα ηελ έθβαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δελ ζεσξήζεθε ε θαηάθηεζε όισλ ησλ ζηόρσλ πνπ ζέζακε. Σέηνηνπ 

είδνπο απνηειέζκαηα δελ κπνξνύλ άκεζα λα γίλνπλ νξαηά γηαηί ρξεηάδεηαη 

επαλάιεςε, θαζνδήγεζε θαη ζεβαζκόο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ πνπ 

βαδίδεη κε ην δηθό ηνπ ξπζκό θαη όρη κε ην δηθό καο Γηα καο ζεκαληηθό ήηαλ ην όηη ηα 

παηδηά θαηάθεξαλ λα δνπιέςνπλ νκαδηθά, λα αιιειεπηδξάζνπλ, λα κηιήζνπλ γηα 

πξάγκαηα πνπ λνηώζνπλ θαη λα θάλνπλ κηα κηθξή έζησ πξνζπάζεηα λα βειηηώζνπλ 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οπνηαδήπνηε άιιε εθηίκεζε γηα  κείσζε ησλ αξλεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ θαη θαηάθηεζε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζα ήηαλ επηηεδεπκέλε κηα θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ παξεκβάζεσλ είλαη καθξνπξόζεζκα θαη ζπλδένληαη 

άξξεθηα θαη κε ην λνεηηθό επίπεδν ηνπ θάζε παηδηνύ.  



ρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηά καο από ηα απνηειέζκαηα ησλ παηρληδηώλ αμηνιόγεζεο, 

δηέθεξαλ αλάινγα κε ην λνεηηθό επίπεδν ηνπ παηδηνύ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, αλαγλσξίδνληαλ από ηα παηδηά κε πςειόηεξε λνεηηθή ηθαλόηεηα, ελώ 

γηα  ηα ππόινηπα ππήξραλ δπζθνιίεο αλαγλώξηζεο ηνπ ιάζνπο. Όηαλ όκσο 

ρξεζηκνπνηήζακε εηθόλεο από κάζθεο ζπλαηζζεκάησλ γηλόηαλ πην εύθνια θαηαλνεηό 

από ηνπο πεξηζζόηεξνπο. Αληίζηνηρεο δπζθνιίεο ππήξραλ θαη ζηηο  έλλνηεο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

Οη έλλνηεο ησλ θαλόλσλ, θαηλόηαλ κέζα από ην παηρλίδη λα έγηλαλ θαηαλνεηνί, ρσξίο 

βέβαηα απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ παξαβηάδνληαλ, όπσο  είλαη θαη αλακελόκελν. 

πλνπηηθά  ζηα ζεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 Δληζρύζεθε ε κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη γλώξηζαλ θαιύηεξα ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Βνεζήζεθαλ ζην λα απνδερζνύλ νη παιηόηεξνη καζεηέο ηνπο θαηλνύξγηνπο. 

 Βνεζήζεθαλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό. 

 Αλέπηπμαλ ελζπλαίζζεζε. 

 Αλαγλώξηζαλ ηνπο θόβνπο ηνπο θαη δνύιεςαλ ζε ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζή 

ηνπο. 

 Έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνύ ηνπο. 

 Βειηίσζαλ, σο έλα βαζκό, ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην δηάιεηκκα    

(Γηα όια ηα παξαπάλσ ππήξρε ζπλερή θαζνδήγεζε από όιν ην πξνζσπηθό θαη ηα 

παξαπάλσ απνηεινύζαλ θνηλό καο ζηόρν.) 

  Ζ πξνζπάζεηα  πνπ έγηλε λα εληάμνπκε ζηελ νκάδα καζεηή κε απηηζκό, πέηπρε 

σο έλα βαζκό. πλππήξμαλ ρσξίο  ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, έγηλε απνδεθηόο ζηελ 

νκάδα θαη αληηκεησπίζηεθε κε ζεβαζκό ζηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Σν ηαιέλην ζηε δσγξαθηθή ην αμηνπνηήζακε ζηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Δκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ όιε δηαδηθαζία. 

 

εκαληηθή ππήξμε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα, ιόγσ ηεο πξνζσπηθή ηνπο 

εκπινθήο ζην πξόγξακκα. Με ηα θύιια εξγαζίαο πνπ ηνπο ζηέιλακε ,από ηε κηα 

ελεκεξώλνληαλ γηα ην ηη δνπιέςακε ζηελ νκάδα-πάγην αίηεκα ησλ γνληώλ ησλ 

παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο-θαη από ηελ άιιε ηνπο δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα λα 

δνπιέςνπλ καδί κε ην παηδί ηνπο θαη ζε άιιν αληηθείκελν από απηό ησλ καζεκάησλ. 

Οη ζπλαληήζεηο ζην ζρνιείν ήηαλ επίζεο επνηθνδνκεηηθέο γηαηί ππήξμε αληαιιαγή 

απόςεσλ θαη πξνηάζεσλ. ε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ γνληώλ ζα 

κπνξνύζε λα είλαη πεξηζζόηεξνο. πκκεηείραλ νη κηζνί από ηνπο 14 γνλείο θαη δελ 

αληαπνθξίζεθαλ κε ζπλέπεηα ζηελ αληαιιαγή ησλ θύιισλ εξγαζίαο.  

2.Απόςεηο ησλ παηδηώλ. 

Γεληθά ηα παηδηά έξρνληαλ ζηελ νκάδα ραξνύκελα θαη εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ηελ 

όιε δηαδηθαζία.  



Μεηά από ζπδήηεζε (έγξαςαλ όζνη κπνξνύλ θαη νη ππόινηπνη καο ηα ππαγόξεπαλ.) 

«Μνπ αξέζεη πάξα πνιύ ε νκάδα γηαηί παίδνπκε θαη δηαβάδνπκε παξακύζηα» 

(Υάξεο) 

«Βαξηέκαη όηαλ κηιάκε πνιύ. Μνπ άξεζε ε ηπθιόκπγα» (Νίθνο)  

«Δκέλα κνπ άξεζε πνπ δσγξαθίζακε ην θόβν καο γηα λα κε θνβάκαη άιιν». 

(Θενδώξα) 

3. Απόςεηο γνλέσλ 

Οη γνλείο εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γηα ην όιν πξόγξακκα .Σνπο άξεζε  πνπ είραλ 

ελεκέξσζε αιιά θαη εκπινθή κέζα από ηα θύιια εξγαζίαο. Θεσξνύλ ρξήζηκε ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εκπινθή καο ζην πξόγξακκα αγσγήο πγείαο ππήξμε κηα ζεηηθή εκπεηξία ηόζν γηα 

καο όζν θαη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο.  

Μαο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζνπκε λέεο ηδέεο, λα ςάμνπκε γηα θαηλνύξγην 

πιηθό θαη λα ζθεθηνύκε λέεο ηερληθέο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηώλ καο, ώζηε λα 

αλαδηαηππώζνπκε ηελ άπνςε ηεο Dolto (2006): «Όια ηα παηδηά είλαη ηθαλά γηα θάηη». 
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