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Περίληυη 

Οη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο απνηεινύλ έλαλ από ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο πνπ πιήηηνληαη άκεζα από 

ηε Γηαηαξαρή ηεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηαο (ΓΔΠ-Υ). Γηα δεύηεξε ζπλερόκελε 

ρξνληά, θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηαηξείνπ ηεο ππεξθηλεηηθόηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Ιαηξνπαηδαγσγηθό ηνπ 

λνζνθνκείνπ Παπαληθνιάνπ, δεκηνπξγήζεθε κία νκάδα εθπαίδεπζεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κε 

ζπκκεηέρνληεο παηδηά ειηθίαο 6 έσο 8 εηώλ, πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε ΓΔΠ-Υ από ην ηαηξείν, θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο. Τν πξόγξακκα δηήξθεζε 7 κήλεο θαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ηόζν νη γνλείο όζν 

θαη ηα παηδηά, έδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκκεηείραλ κε 

ελζνπζηαζκό ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη απέθηεζαλ γλώζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ ζηελ 

θαηαλόεζε θαη ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. 

Διζήγηζη 

Τα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ εκθαλίδνπλ ζπρλά επηζεηηθόηεηα, πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηάζε λα 

δηαζπνύλ ηελ πξνζνρή ηεο νκάδαο κε ζπλέπεηα ηελ απόξξηςε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε από ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο. Τα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, όκσο, ησλ παηδηώλ κε ΓΔΠ-Υ δελ νθείινληαη κόλν ζε 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο αιιά πξνθύπηνπλ αξρηθά από ηηο ίδηεο ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ θαη ηε θύζε 

ηεο δηαηαξαρήο.  

Τν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα είρε ζαλ ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ παηδηώλ κε 

ΓΔΠ-Υ εθκεηαιιεπόκελν ηα νθέιε θαη ην δπλακηθό κηαο νκάδαο ζπλνκειίθσλ.  

Οη νκαδηθέο ζπλεδξίεο γίλνληαλ ζην Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν ηνπ Γ.Ν.Γ. Παπαληθνιάνπ δύο φορές 

το μήνα (αλά δεθαπέληε κέξεο) από ηνλ Ννέκβξην έσο ηνλ Απξίιην (ζπλνιηθή δηάξθεηα 12 ζπλεδξίεο). Η 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 6 κήλεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηώλ ήηαλ: 

 λα έρνπλ δηαγλσζηεί από ην ηαηξείν ηνπ ηκήκαηνο κε ΓΔΠ-Υ 

 ε ειηθία ηνπο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 6 θαη 8 εηώλ 

 λα έρνπλ αλαθεξζεί πξνβιήκαηα ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο     δηαγλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο από γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο  

 λα είλαη δπλαηή ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηόζν από ηα παηδηά όζν θαη από 

ηνπο γνλείο. 

  

 



Τν πξόγξακκα ρσξίζηεθε ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο: 

• ε αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ  

• ε έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ  

• ε είζνδνο ζε νκάδα  

• ε νξγάλσζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη  

• ε ζπλεξγαζία. 

  Κάζε ζεκαηηθή ελόηεηα πεξηειάκβαλε 2 ζπλεδξίεο. Σηόρνο ηεο νκάδαο ήηαλ λα εληζρύζεη ηηο παξαπάλσ 

δεμηόηεηεο εθκεηαιιεπόκελε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο κηαο κηθξήο (ζε αξηζκό) νκάδαο παηδηώλ, 

ζε έλα ειεγρόκελν θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κε ηελ θαζνδήγεζε εηδηθώλ επηζηεκόλσλ.  

  Πέξα από ηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηώλ ε νκάδα ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε ζπλεξγαζία ησλ 

αηόκσλ λα κεηαβεί ζηαδηαθά από παξάιιειε εξγαζία ζε εξγαζία ζε κηθξόηεξεο νκάδεο (ππννκάδεο ησλ 

δύν αηόκσλ) θαη ηειηθά λα θαηαιήμεη ζε ζπλνιηθή νκαδηθή εξγαζία.  

  Παξάιιειε ήηαλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο ζηελ πξώηε ζπλεδξία ηεο θάζε 

ελόηεηαο είραλ ηελ επθαηξία λα επεμεξγαζηνύλ, ζε ζπκβνπιεπηηθό πιαίζην, ηα ζεσξεηηθά ζέκαηα θαζώο 

θαη ηηο εκπεηξίεο ή ηηο απνξίεο ηνπο, ελώ ζε θάζε δεύηεξε ζπλάληεζε παξαθνινπζνύζαλ ηελ νκάδα ησλ 

παηδηώλ από κνλόδξνκν θαζξέθηε.  

  Η νκάδα ηειηθά ζπγθξνηήζεθε κε 4 αγόξηα πνπ πιεξνύζαλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ηελ αληίζηνηρε 

παξνπζία ελόο από ηνπο δπν γνλείο ηνπο.  

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα ζέηνληαη ζπλνπηηθά νη ζθνπνί, νη δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηηο θάζε 

ζεκαηηθήο ελόηεηαο. 

Θεμαηική ενόηηηα κοπός Γραζηηριόηηηες Δργαζίες για 

ηο ζπίηι 

Παραηηρήζεις 

Αλαγλώξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ  

Η αλαγλώξηζε 

ιεθηηθώλ θαη 

εμσιεθηηθώλ 

ηξόπσλ έθθξαζεο, 

δηεύξπλζε ηνπ 

«ζπλαηζζεκαηηθνύ

ιεμηινγίνπ»  

Σπδήηεζε, 

εηθόλεο, 

απηνζρέδηνο 

πίλαθαο 

ζπλαηζζεκάησλ, 

δσγξαθηθή  

Απηνζρέδηνο 

πίλαθαο 

ζπλαηζζεκάησλ

, δσγξαθηθή  

Πεξηνξηζκέλν 

εύξνο 

ζπλαηζζεκάησλ, 

δπζθνιίεο ζηε 

κε ιεθηηθή 

έθθξαζε  



Έθθξαζε θαη 

δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ  

Δμάζθεζε ζηε κε 

ιεθηηθή έθθξαζε, 

δηαρείξηζε ζπκνύ, 

καηαίσζεο θηι.  

Σπδήηεζε, 

παληνκίκα, role 

playing  

Σπδήηεζε, 

παληνκίκα, 

κειέηε 

αληίζηνηρνπ 

παηδηθνύ 

βηβιίνπ  

Γπζθνιίεο ζηε 

κε ιεθηηθή 

έθθξαζε, 

θαηαθπγή ζε 

επηζεηηθνύο 

ηξόπνπο 

δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπκνύ, ηεο 

καηαίσζεο θηι.  

Δηζρώξεζε θαη 

ζπκκεηνρή ζε νκάδα  

Αλαγλώξηζε 

ζσζηώλ θαη 

ιαλζαζκέλσλ 

ηξόπσλ 

πξνζέγγηζεο κηαο 

νκάδαο, 

ζπκκόξθσζε 

ζηνπο θαλόλεο ηεο 

νκάδαο, 

δηαρείξηζε ξόισλ 

θαη ζπγθξνύζεσλ  

Σπδήηεζε, 

εηθόλεο, role 

playing 

(ρξεζηκνπνηήζεθ

αλ θαη 

πξνζσπηθέο 

ηζηνξίεο ησλ 

παηδηώλ)  

Σπδήηεζε, 

κειέηε 

αληίζηνηρνπ 

παηδηθνύ 

βηβιίνπ  

Βειηίσζε ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, 

θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ 

ζπλζεθώλ θαη 

ησλ θαλόλσλ 

κηαο νκάδαο  

Οξγάλσζε θαη 

επίιπζε 

πξνβιήκαηνο  

Δθκάζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ 

βεκάησλ ζηελ 

νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ, 

εύξεζε πηζαλώλ 

ιύζεσλ ζε 

θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο  

Σπδήηεζε, πιάλν 

νξγάλσζεο 

δξαζηεξηόηεηαο,

«κηζή» ηζηνξία 

(εύξεζε ηνπ 

ηέινπο κέζσ ηεο 

επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο), 

role playing  

Δπηινγή κηαο 

αγαπεκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο 

θαη νξγάλσζή 

ηεο, ζπδήηεζε 

γηα ηελ επίιπζε 

θαζεκεξηλώλ 

πξνβιεκάησλ  

Μεγάιεο 

δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ 

βεκάησλ 

νξγάλσζεο 

θαζώο θαη ζηελ 

εύξεζε ιύζεσλ  



Σπλεξγαζία  Δθπαίδεπζε ζε 

βαζηθνύο θαλόλεο 

ζπλεξγαζίαο  

Σπδήηεζε, θνηλή 

δξαζηεξηόηεηα 

αξρηθά ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ 

ζπληνληζηώλ θαη 

έπεηηα κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ 

ζπληνληζηώλ  

Κνηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

κε ηελ 

νηθνγέλεηα ή κε 

ζπλνκειίθνπο 

κε παξνπζία 

θαη ζπκκεηνρή 

ηνπ γνλέα 

(νξγάλσζε, 

πξαγκαηνπνίεζ

ε θαη 

αμηνιόγεζε)  

Γπζθνιία ζηελ 

εθαξκνγή ησλ 

θαλόλσλ 

απνπζία θάπνηνπ 

ζπληνληζηή, 

θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο παξνπζία 

ηνπ ηειεπηαίνπ  

 

σμπεράζμαηα-Προηάζεις 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά, νη γνλείο αιιά θαη νη εηδηθνί πνπ ζπκκεηείραλ 

αμηνιόγεζαλ ην πξόγξακκα κέζα από κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηνπο ζπληνληζηέο. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηώλ δηαπηζηώζεθε όηη:  

 Τα παηδηά ζπκκεηείραλ κε πξνζπκία θαη ελζνπζηαζκό ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Δίραλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα role playing.  

 Δμέθξαδαλ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο ζε ιηγόηεξν δνκεκέλεο εξγαζίεο. 

 Δίραλ δπζθνιίεο ζηελ αθνκνίσζε θαη γελίθεπζε ησλ λεναπνθηεζεηζώλ γλώζεσλ.  

 Ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο γηα ηα ίδηα νη δξαζηεξηόηεηεο όπνπ νη ζπλνκήιηθνη δξνύζαλ σο 

«δάζθαινη» ππήξρε όκσο αλάγθε γηα νξηνζέηεζε από ηνπο ελειίθνπο. 

 Γπζθνιεύηεθαλ κε ηελ απνρώξεζε ελόο παηδηνύ δηόηη άιιαμε ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ, όινη νη γνλείο δηαηύπσζαλ ζεηηθέο θξηηηθέο γηα ην πξόγξακκα θαη 

δήισζαλ όηη κέζα από απηό ηνπο δόζεθε ε επθαηξία λα εθθξαζηνύλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο, ελώ ε ηξνθνδόηεζε πνπ ιάκβαλαλ από άιινπο γνλείο θαη ε «εθπαίδεπζε» πνπ 

βίσλαλ βιέπνληαο ηε ζεσξία λα γίλεηαη πξάμε (παξαθνινύζεζε πίζσ από ηνλ θαζξέπηε) ήηαλ 

θαηαιπηηθόο παξάγνληαο γηα ηε ζεηηθή αιιαγή ζηηο δηθέο ηνπο αληηδξάζεηο/ζπκπεξηθνξέο (εαπηόο, 

παηδηά, αιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο). Ωο «αξλεηηθά» ζηνηρεία αλέθεξαλ ηε ρξνληθή δηάξθεηαο ηεο νκάδαο, 

ην ρξόλν δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηώλ (πξσί), ην κεγάιν γηα ηνπο ίδηνπο αξηζκό ησλ παηδηώλ θαη ηελ 

αδπλακία ζπλέρεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Από ηελ εκπεηξία ησλ ζπληνληζηώλ πξνθύπηνπλ ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ όζν θαη ησλ γνλέσλ ζην πξόγξακκα, ηε δξάζε ησλ 

πνιιαπιώλ θαη θπξίσο βησκαηηθώλ κεζόδσλ κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ αιιά θαη ηελ 

πξσηόηππε, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ κέζσ κνλόδξνκνπ θαζξέθηε.  

Παξόια απηά, γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη ε καγλεηνζθόπεζε θαη ε 

αλάιπζε ησλ ζπλεδξηώλ από ηνπο εηδηθνύο, ε εκπινθή ηνπ ζρνιείνπ ζηε γελίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ πξνγξακκάησλ επαλεθηίκεζεο (follow-up). 
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