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Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση του ρόλου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε
προγράμματα Ειδικής Αγωγής με έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  Βασικές
Συμβουλευτικές ικανότητες με έμφαση σε μορφές αποτελεσματικής επικοινωνίας αξιοποιούνται
για τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η κοινωνική ικανότητα αντανακλά τη δυνατότητα
του ατόμου να προσαρμόζει τη σχολική γνώση και τη συμπεριφορά του σε διαφορετικές
κοινωνικές συνθήκες (προσαρμοστική συμπεριφορά).  Στην περίπτωση των ατόμων με μέτρια
νοητική υστέρηση, οι διεθνείς και εγχώριες έρευνες καταγράφουν σημαντικές ελλείψεις στην
ικανότητα ανταπόκρισης σε ποικίλες κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν και τη γενικότερη
λειτουργικότητα των ατόμων στην καθημερινότητά τους.  Στην Ειδική Αγωγή, η υποστήριξη των
ατόμων με νοητική υστέρηση εστιάζεται και στη βελτίωση της καθημερινής κοινωνικής
συναναστροφής, με συμμετοχή σε οργανωμένα θεωρητικά και βιωματικά προγράμματα.  Σε αυτή
την εισήγηση περιγράφεται η υποστήριξη των ατόμων με μέτρια νοητική υστέρηση στα πλαίσια
Προγράμματος Εκμάθησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων.  Οι συμμετέχοντες σε αυτό έχουν τη
δυνατότητα, μέσα από παρακολούθηση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων- κύκλων
(διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία, εικόνα εαυτού, υπευθυνότητα) να εξοικειωθούν με απλές,
καθημερινές πτυχές της ανθρώπινης επικοινωνίας και κοινωνικής ζωής.  Στη συνέχεια καλούνται
να εφαρμόσουν τα σχετικά ερεθίσματα και συμπεριφορές σε προγραμματισμένες και μεθοδευμένες
επισκέψεις σε χώρους καθημερινής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας της περιοχής τους. Σκοπός
αυτών των επισκέψεων είναι η εφαρμογή των βασικών δεξιοτήτων, η αύξηση της κοινωνικότητας
και η ενίσχυση της αυτονομίας των συμμετεχόντων.  Πρόκειται για μια διαθεματική προσέγγιση,
με θεωρία και πρακτική που μπορεί να κινητοποιήσει περισσότερα αισθητηριακά κανάλια για μια
καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών της επικοινωνίας και της συναναστροφής με τους άλλους.
Προγράμματα μέσα από το πρίσμα αυτό της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας μπορεί να αποτελέσουν
το προθάλαμο για τη διαδικασία ένταξης των ατόμων αυτών στο παραγωγικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική ορίζεται ως ο τρόπος συνάντησης και επικοινωνίας με ένα άλλο πρόσωπο, κατά

τη διάρκεια της οποίας ο Ψυχολόγος/ Σύμβουλος βοηθά τον Πελάτη/ άτομο να εξερευνήσει τις

σκέψεις του, τα συναισθήματά του, τη συμπεριφορά του, ώστε να φθάσει σε μια καθαρότερη

κατανόηση του εαυτού του…και να μάθει να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του, έτσι ώστε να

αντιμετωπίζει περισσότερο αποτελεσματικά τη ζωή του, με το να παίρνει τις κατάλληλες

αποφάσεις, ή με το να ενεργεί κατάλληλα. (British Association for Counselling- B.A.C, 1995, p.iii).

Στη συνέχεια το άτομο βοηθιέται να βρει, και να μάθει να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του έτσι

ώστε να αντιμετωπίζει περισσότερο αποτελεσματικά τη ζωή του, με το να παίρνει τις κατάλληλες

αποφάσεις ή με τον να ενεργεί κατάλληλα.

Είναι λοιπόν κατανοητό πως ο Πελάτης/ άτομο στη Συμβουλευτική ενθαρρύνεται ώστε να έχει

έναν ενεργητικό ρόλο (Russell et al, 1992, p. 3)

Άτομα με Νοητική Αναπηρία- Το Νομικό Πλαίσιο

Ο Νόμος 3699/2008- «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές

Εκπαιδευτικές Ανάγκες» ορίζει πως «μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές

δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών, ψυχικών και

νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη

διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης» (άρθρο 3- «Μαθητές με Αναπηρία και με

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»).  Το άρθρο αυτό συνεχίζει με αναφορές στις επιμέρους

ιδιαιτερότητες και συγκαταλέγει «τα άτομα με νοητική αναπηρία».

Ο προηγούμενος Νόμος, ο 2817/2000, στον ορισμό για τα Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές

Ανάγκες, αναφέρεται σε «άτομα με νοητική ανεπάρκεια και ανωριμότητα»  (άρθρο 1- «Έννοια,

σκοπός και καθεστώς»). Στο Νόμο αυτό ορίζεται πως «στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση…επιδιώκει ιδιαίτερα:

Α. την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους

Β. τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή

τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο

Γ. την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία

Δ. την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη»



Το Νομικό αυτό πλαίσιο επικεντρώνεται στις Εκπαιδευτικές Ανάγκες των Ατόμων με Νοητική

Αναπηρία, με προσπάθειες μέσα σε εκπαιδευτικές δομές, οι οποίες θα ενθαρρύνουν τόσο το

γνωστικό όσο και το συμπεριφορικό και συναισθηματικό κομμάτι.

Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή- Τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς

μπορεί ενισχύσει το άτομο.  Η Συμβουλευτική στην εφαρμογή της εστιάζει στις ανάγκες του

ατόμου ή μιας ομάδας, με σκοπό «την παροχή μιας ευκαιρίας για το άτομο/τον πελάτη να δουλέψει

με τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγηθεί σε έναν τρόπο ζωής που θα είναι πιο ικανοποιητικός» (Βritish

Association for Counselling, 1998, p 1).  Βασική λοιπόν αξία «η δέσμευση για ενθάρρυνση του

ατόμου ή της ομάδας προς την προσωπική/ομαδική ανάπτυξη και αυτονομία σε ένα ευρύτερο

πλαίσιο, όπως ο καθορισμός στόχων καθώς και η διαδικασία…της εξέτασης των πραγμάτων με

έναν ευέλικτο και ανοικτό τρόπο…» (Charles- Edwards, 1988, p 10).

Έχοντας ως βάση αυτό το παραπάνω σύστημα αξιών η Συμβουλευτική μπορεί να δημιουργήσει το

κατάλληλο κλίμα συνεργασίας ανάμεσα σε Άτομο/ Ομάδα με οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα, όπως

αυτή της Νοητικής Αναπηρίας, και στο Ψυχολόγο/ Συντονιστή.  Και αυτό γιατί προσαρμόζει αυτή

την επαγγελματική σχέση στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ατόμου.

Οι Συμβουλευτικές αυτές εφαρμογές- προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν αρχικά με

προσωποκεντρικό προσανατολισμό με σκοπό:

 τον εντοπισμό και την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ατόμου

 την όσο τον δυνατόν καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών αυτών από το ίδιο το

άτομο

και στη συνέχεια μέσα σε συνθήκες συνεργατικότητας- σε Ομάδα- με σκοπό:

 την ενθάρρυνση για αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ατόμου με Νοητική Αναπηρία, τόσο

στο επίπεδο της συμπεριφοράς, για βελτίωση της καθημερινότητάς του,

 την κατανόηση και βελτίωση των ποικίλων συναισθηματικών εκφάνσεων του ίδιου του

Ατόμου και των άλλων γύρω του, για βελτίωση της κοινωνικής ικανότητας και ενίσχυση της

κοινωνικής του εικόνας

Μια μεθοδευμένη προσπάθεια για τη βελτίωση της κοινωνικής ικανότητας των Ατόμων με

Αναπηρία αποτελεί το ακόλουθο πρόγραμμα.



Το Πρόγραμμα «Ομάδες Εκμάθησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων»

Το Πρόγραμμα αυτό προέκυψε ως μια ανάγκη να βελτιωθεί η κοινωνική ικανότητα των Ατόμων με

Αναπηρία. Γενικά, «η κοινωνική ικανότητα αντανακλά την ικανότητα του ατόμου να

ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες και αφετέρου την αυτοδραστηριοποίηση και

προσωπική ανάπτυξη». (http://www.pi-schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-

elafria-kathisterisi-02b.pdf- 28-4-2010) Στα άτομα με νοητική υστέρηση αυτή η κοινωνική

ικανότητα, η δυνατότητα να προσαρμόζουν τη σχολική και ευρύτερη γνώση σε διαφορετικές

κοινωνικές συνθήκες (προσαρμοστική συμπεριφορά) δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Τα Άτομα

αυτά «παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες…ελλείψεις στη

διαπροσωπική τους συμπεριφορά, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητικά κίνητρα επίτευξης.  Η

κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όμως, είναι μια αναγκαιοτήτα…» (http://www.pi-

schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-kathisterisi-02b.pdf- 28-4-2010).

Με αφορμή τις παραπάνω κατευθύνσεις και θεματικές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο

«Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικών Δεξιοτήτων για Μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά

Νοητική Καθυστέρηση» οργανώθηκε το Πρόγραμμα με τίτλο «Ομάδες Εκμάθησης Κοινωνικών

Δεξιοτήτων»

Πρόκειται για μια παιδαγωγική εφαρμογή, σε σχολική δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας του

Ημαθίας).  Υλοποιείται κατά τη σχολική χρονιά 2009- 2010 με συμμετέχοντες μαθητές με μέτρια

Νοητική υστέρηση.

Οι συμμετέχοντες, αρχικά, στις Ομάδες αυτές έχουν τη δυνατότητα, μέσα από κύκλους

συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, να εξοικειωθούν με απλές, καθημερινές πτυχές της

ανθρώπινης επικοινωνίας και κοινωνικής ζωής.  Στη συνέχεια καλούνται να εφαρμόσουν τα

σχετικά ερεθίσματα και συμπεριφορές σε προγραμματισμένες και μεθοδευμένες επισκέψεις σε

χώρους καθημερινής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας.

Το Πρόγραμμα «Ομάδες Εκμάθησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων» στην Πράξη

Η Πρώτη Φάση

Η φάση αυτή της εξοικείωσης και εξάσκησης βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα

σημαντική.  Σε αυτή οι συμμετέχοντες, συγκεντρώνονται σε σταθερό κάθε φορά χώρο και, με την

καθοδήγηση και ενθάρρυνση των Διεκπεραιωτών- Ψυχολόγων, καλούνται να μελετήσουν και να

δράσουν βιωματικά.  Αρχικά, προκύπτει η ανάγκη για καθορισμό των συνθηκών συνεργασίας



«Συμβόλαιο».  Στη συνέχεια, η Ομάδα προχωρά με την εξέταση των παρακάτω θεματικών- κύκλων

εκμάθησης.   ΛΕΙΠΕΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι Θεματικές- Κύκλοι Εκμάθησης

1ος ΚΥΚΛΟΣ: Διαπροσωπικές σχέσεις

Η συνύπαρξη με άλλα άτομα, μέσα στην Ομάδα με συνθήκες και μεθοδευμένους κανόνες για τη

συνεργασία αποτελεί μια μικρογραφία της καθημερινότητας και μπορεί να βελτιώσει στοιχεία της

κοινωνικότητας, με τη δημιουργία σχέσεων φιλίας.  Μέσα από τη μικρή Ομάδα προετοιμάζεται η

ένταξη των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα.

2ος ΚΥΚΛΟΣ: Επικοινωνία

Σε αυτό τον κύκλο τα άτομα μέσα στην Ομάδα εξοικειώνονται αρχικά με βασικές επικοινωνιακές

δεξιότητες και διόδους επικοινωνίας, του λεκτικού- αυτό που λέμε και του μη λεκτικού- αυτό που

φαίνεται στο σώμα και στις σχετικές εκφράσεις.  Στη συνέχεια μέσα από οργανωμένες βιωματικές

ασκήσεις, καλείται να πειραματισθεί, μέσα στην Ομάδα και με την κατάλληλη υποστήριξη των

συντονιστών, σε σχέση με αυτά τα επικοινωνιακά κανάλια.

3ος ΚΥΚΛΟΣ: Υπευθυνότητα

Η εξάσκηση σε ποικίλες συναισθηματικές καταστάσεις, με αναγνώριση συναισθημάτων, συζήτηση

για ενεργητικό χειρισμό διαφόρων συναισθηματικών εκφάνσεων, μπορεί να βελτιώσει την ατομική

και κοινωνική εικόνα των συμμετεχόντων, να τα βοηθήσει να είναι πιο υπεύθυνα και να μειώσει/

αποτρέψει επεισόδια θυματοποίησης και εξάρτησης. (ΔΙΑΦΑΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓ.ΑΓΑΠΗ)

4ος ΚΥΚΛΟΣ: Εικόνα εαυτού (Αυτό- εκτίμηση, Αυτό- αντίληψη, Αυτό- αποδοχή)

Η συζήτηση για την έννοια της διαφορετικότητας, και της ιδιαιτερότητας του κάθε ατόμου μπορεί

να βελτιώσει την αυτό- εικόνα και να συμβάλλει στην καλύτερη αποδοχή της κατάστασης που

βιώνει το άτομο.

Σε αυτή την προσπάθεια πολύτιμα εργαλεία είναι και η επιλογή των κατάλληλων υλικών, με βάση

τις δυνατότητες και τη δυναμική της κάθε Ομάδας. Στην περίπτωση των Ατόμων με Νοητική

Αναπηρία αξιοποιήθηκαν:

 Πίνακας Ανακοινώσεων (Καταγραφή βασικών κανόνων λειτουργίας της συγκεκριμένης

μορφής της Ομάδας)

 Γραφική Ύλη και υλικό χειροτεχνίας, κατασκευών/ ζωγραφικής και κολάζ.

 Εννοιολογικός Πίνακας- Χαρτόνι με τις βασικές πτυχές/ ορολογία των αρχών συνεργασίας

«ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» και των θεματικών του κάθε Κύκλου

 Υλικό για διαμόρφωση «Γωνιών»- μικρογραφίες κοινωνικών συνθηκών και χώρων.

 Χρήση Ηλεκτρονικών μέσων (Η/Υ, DVD- προβολή σχετικών ταινιών, χρήση

βιντεοκάμερας)



 Κούκλες/ μινιατούρες για δραματοποίηση και αναπαράσταση καθημερινών κοινωνικών

συνθηκών (ανθρώπινες φιγούρες- χαρακτήρες, ήρωες παιδικών σειρών π.χ. ο Καραγκιόζης

και η παρέα του)

Η Δεύτερη Φάση- «Η Προσομοίωση»

Η Ομάδα καλείται να εξασκηθεί σε μια σειρά από βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Τα Άτομα, μέσα

στη μικρογραφία της κοινωνίας- Ομάδα λειτουργούν βιωματικά (Βιωματική Δράση) και μαθαίνουν

να συνυπάρχουν με τα άλλα μέλη της Ομάδας (τη συνύπαρξή τους στην Ομάδα).  Έτσι

προετοιμάζονται σταδιακά για την ένταξη στο ευρύτερο Κοινωνικό σύνολο.

Στην Ομάδα αξιοποιούνται ποικίλες τεχνικές Οι συμμετέχοντες, καλούνται να βιώσουν και

αναπαράγουν - μέσα από «Παιχνίδι Ρόλων» («Role- Playing») -συνθήκες επικοινωνίας ανάλογες με

αυτές της καθημερινότητας. Σε μια συνθήκη προσομοίωσης, τα μέλη της Ομάδας ακολουθούν

ορισμένα σενάρια δράσης- ιστορίες με συγκεκριμένους ήρωες και ενθαρρύνονται να γίνουν οι

πρωταγωνιστές.  Η εμπειρία αυτή τους παρέχει τη δυνατότητα σε ένα ασφαλές πλαίσιο να

επεξεργαστούν το κομμάτι της συμπεριφοράς, των σχετικών συναισθημάτων και αντιδράσεων.

Οι Βασικές Συμβουλευτικές Δεξιότητες

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ομάδας ο Ψυχολόγος/ Συντονιστής αξιοποιεί βασικές  δεξιότητες

με σκοπό τη:

 Δημιουργία κατάλληλου κλίματος για συνεργασία, όπου θα ξεκαθαριστούν οι ρόλοι των

εμπλεκομένων στη Συμβουλευτική συνεργασία και θα διευκρινιστούν οι βάσεις για την

επαγγελματική αυτή συνάντηση/ συναντήσεις («Συμβόλαιο»).

 Προσεκτική Ακρόαση και παρακολούθηση τόσο των λεκτικών μηνυμάτων όσο και των μη

λεκτικών που το άτομο επικοινωνεί.

 Ενσυναίσθηση, ικανότητα του ειδικού να δείχνει στο άτομο πως είναι κοντά του και του

δίνει προσοχή,  το καταλαβαίνει, το αποδέχεται, διατηρώντας την αντικειμενικότητα, χωρίς

όμως να ταυτίζεται με το πρόβλημά του.

Ορισμένα Παραδείγματα

Με αφορμή τα ερεθίσματα από πηγή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πηγές από το διαδίκτυο:

(http://www.pi-schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-kathisterisi-02b.pdf)

δομήθηκε μια Αντζέντα προσαρμοσμένη στο προφίλ & τις ανάγκες των μελών των Ομάδων.

Οι συμμετέχοντες καλούνταν να αλληλεπιδράσουν μέσα από ομαδικές και βιωματικές ασκήσεις,.

Ένα παράδειγμα από το τον 1ο Κύκλο, Διαπροσωπικές Σχέσεις παρουσιάζεται στους Πίνακα 1, 2,

3, 4, 5 και 6. Και για τον 3ο Κύκλο, Υπευθυνότητα, στο επίπεδο της συναισθηματικής κατανόησης-

συνειδητοποίησης το παράδειγμα με τις Καρτέλες περικλείει την εξέταση των εννοιών ΕΓΩΙΣΜΟΣ

και ΑΓΑΠΗ, σε κάρτες, αποτέλεσμα κολάζ και επεξεργασίας των παιδιών της Ομάδας.



Πίνακας 1. Διαπροσωπικές Σχέσεις: Δεξιότητες Ακρόασης και Ανταπόκρισης

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β. ΣΤΟΧΟΙ Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαπροσωπικές Σχέσεις Ι Δεξιότητες

Ακρόασης &
Ανταπόκρισης
Α. Κατάλληλοι
Τρόποι
Ακρόασης

Το παιδί μαθαίνει
βασικούς
κανόνες
ακρόασης
(ακούω
προσεκτικά, δε
διακόπτω τον
άλλον)

Βιωματικές Ασκήσεις σε δυάδες:
Μορφές Επικοινωνίας
1η Άσκηση:

Οι Συνθήκες της Ακρόασης στην
Επικοινωνία
Το ένα παιδί μιλά και το άλλο ακούει-
Παρακολούθηση της άσκησης, Συζήτηση-
Παρατήρηση της συμπεριφοράς στην
επικοινωνία
ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ (Στάση του σώματος με
κλίση προς τα εμπρός, βλεμματική επαφή,
εκφράσεις του προσώπου, ρυθμός της
αναπνοής)
ΛΕΚΤΙΚΑ (Σχετική Εμπειρία: η περιγραφή,
Σχετική Συμπεριφορά: τι κάνει/ δεν κάνει,
Το συναίσθημα)
ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: «ανοικτές
ερωτήσεις, α’ πρόσωπο, κάθε φορά ένα
μήνυμα)

Β. Ακατάλληλοι
Τρόποι
Ακρόασης
Το παιδί
εκπαιδεύεται να
αποφεύγει το να
μην ακούει.

Βιωματικές Ασκήσεις σε δυάδες:
Μορφές Ακατάλληλης Επικοινωνίας
2η Άσκηση:

Τα Τυπικά Λάθη της Ακρόασης στην
Επικοινωνία

Μη προσεκτική παρακολούθηση,
αποσπάται η προσοχή  π.χ τηλεόραση
 Διάθεση για κριτική,«είναι ανοησία αυτό
που κάνεις»
 Ηθικολογία, με εκφράσεις όπως «τα παιδιά
στην ηλικία σου πρέπει…»
 Επιρροή από τις δικές μας συνήθειες,
με αναφορές σε δικά μας βιώματα. «εγώ
στην ηλικία σου»
 Ταμπελοποίηση, «είσαι κακό παιδί»
 Πολλές- άστοχες ερωτήσεις, από δική
μας περιέργεια
 Τάση να διακόπτουμε, μη δίνοντας
χρόνο στον άλλον να εκφρασθεί, να πει
αυτά που θέλει
Το ένα παιδί μιλά και το άλλο δεν ακούει

Ασκήσεις για εξοικείωση με τις συνθήκες της επικοινωνίας
(αξιοποίηση εικόνων, κολάζ, παντομίμα, ζωγραφική με σχετική θεματολογία)

Προετοιμασία για πρακτική σε Συνθήκες Επικοινωνίας
Σύνδεση των βασικών εννοιών με καθημερινές συνθήκες



Πίνακας 2. Διαπροσωπικές Σχέσεις: Συναισθηματική Αναγνώριση και Έκφραση
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β. ΣΤΟΧΟΙ Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαπροσωπικές Σχέσεις ΙΙ Συναισθήματα

(Αναγνώριση &
Έκφραση)
Α.Συναισθήματα Βιωματικές Ασκήσεις:

 1η Παρατήρηση εικόνων με πρόσωπα
(εκφράσεις,μορφασμοί
συναισθημάτων)

 2η Ζωγραφική (με θεματολογία
συναισθηματικών εκφράσεων)

 3η Παντομίμα:Μίμηση
συναισθηματικών εκφράσεων (χαρά,
λύπη)

Β.Προσωπικά
Συναισθήματα

Βιωματικές Ασκήσεις:
 1η Εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών

με συναισθήματα (π.χ. χαράς, λύπης,
επεισόδια θυμού- εκρήξεων,
αναγνώριση σωματικών αντιδράσεων)

Ασκήσεις για εξοικείωση με τα συναισθήματα
(αξιοποίηση εικόνων, κολάζ, παντομίμα, ζωγραφική με σχετική θεματολογία)

Προετοιμασία για πρακτική σε Συναισθηματικές Εκφράσεις
Σύνδεση των βασικών εννοιών/ συναισθημάτων με την καθημερινότητα.

Πίνακας 3.  Διαπροσωπικές Σχέσεις: Δημιουργία και Διατήρηση Στενών Σχέσεων
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β. ΣΤΟΧΟΙ Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαπροσωπικές Σχέσεις ΙΙΙ Δημιουργία &

Διατήρηση
στενών σχέσεων
Α. Οικογένεια
και οι Συγγενείς
μας

Χαρακτηριστικά
των ανθρώπων
που μας αγαπούν

Βιωματικές Ασκήσεις:
 1η Άσκηση με θέμα: Η Οικογένειά μας-

Οι Σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας
 2η Φωτογραφίες με στιγμές από την

Οικογένειά μας- τα αγαπημένα μας
πρόσωπα

 3η  Κούκλες-δραματοποίηση
(συμπεριφορές με ανθρώπους που
αγαπάμε)

 4η Παρακολούθηση ταινιών (ιστορίες με
ανθρώπους και με ζώα με στιγμές

 5η («Ζωγραφίζω την Οικογένειά μου»)-
Συζήτηση

Β. Συνύπαρξη
ανθρώπων

Η Μοναδικότητα
του Άλλου-
Οι Ομοιότητες
και οι Διαφορές
μεταξύ μας

Βιωματικές Ασκήσεις
 1η Τα παιδιά καλούνται μέσα στην

Ομάδα να βρουν ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ τους (π.χ. χρώμα
μαλλιών, δέρματος)

Προετοιμασία για πρακτική σε Συνθήκες Επικοινωνίας
Σύνδεση των βασικών εννοιών με καθημερινές συνθήκες



Πίνακας 4. Διαπροσωπικές Σχέσεις: Δημιουργία και Διατήρηση Φιλικών Σχέσεων
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β. ΣΤΟΧΟΙ Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαπροσωπικές Σχέσεις ΙΙΙ Δημιουργία &

Διατήρηση
φιλικών  σχέσεων
Α. Συστήνομαι-
Η Αρχή για τη
δημιουργία
φιλικής σχέσης

Βιωματικές Ασκήσεις:
 Άσκηση: Δυο Άτομα συστήνονται-

Παρατήρηση και Συζήτηση
 Συλλογή/ Κολάζ από εικόνες με

διαπροσωπικές σχέσεις
 Άσκηση με κούκλες- δραματοποίηση.
 Κούκλες- δραματοποίηση (συμπεριφορές

με ανθρώπους που αγαπάμε)
 Παρακολούθηση ταινιών (ιστορίες με

ανθρώπους- φίλους)
Β. Διατήρηση
της φιλίας

Μοιράζομαι
πράγματα,
εμπειρίες,
συναισθήματα

Βιωματικές Ασκήσεις
 Άσκηση: Μιλώ για το φίλο μου/

συγγενείς- χρόνος που περνάμε μαζί

Προετοιμασία- συνθήκες ανάπτυξης φιλιών

Πίνακας 5.  Διαπροσωπικές Σχέσεις: Αρχές συνεργασίας(κατανόηση της σημασίας της και
εφαρμογή)
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β. ΣΤΟΧΟΙ Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαπροσωπικές Σχέσεις ΙV Αρχές

συνεργασίας(κατανόηση
της σημασίας της και
εφαρμογή)
Α.Μοιράζομαι
πράγματα και βοηθώ

Βιωματικές Ασκήσεις:
 1η Μοιράζομαι στην Ομάδα

πράγματα που βρίσκονται στο χώρο
 2η Ένα παιδί με μουσική υπόκρουση

κινείται στο χώρο και οι υπόλοιποι
ακολουθούν και μιμούνται

 3η Στολισμός/ Καθαριότητα του
χώρου με συνεργασία (Συζήτηση για
το αποτέλεσμα)

 4η Συνεργατικά παιχνίδια-
Βιντεοσκόπηση και Παρακολούθηση
(παρατήρηση)

Β. Περιμένω τη σειρά
μου και σέβομαι ό,τι
ανήκει σε άλλον

Βιωματικές Ασκήσεις
 1η Παίρνω το παιχνίδι που έχει ο

άλλος της Ομάδας με τη σειρά μου-
ζητώ την άδεια

Προετοιμασία- συνθήκες ανάπτυξης μοιράσματος/ σεβασμού προς τον άλλον



Πίνακας 6.  Διαπροσωπικές Σχέσεις: Κατάλληλες συμπεριφορές σε διάφορες κοινωνικές
συνθήκες
Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β. ΣΤΟΧΟΙ Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαπροσωπικές Σχέσεις V Κατάλληλες

συμπεριφορές σε
διάφορες
κοινωνικές
συνθήκες
Α. Χαιρετισμός
γνωστών
ενηλίκων και
συνομιλήκων

Βιωματικές Ασκήσεις:
 1η «Χαιρετώ με κατάλληλο τρόπο-

ανάλογα με την ηλικία του ατόμου»
(Άσκηση μίμησης της συμπεριφοράς με
πρότυπο από το διεκπεραιωτή)

 2η Παρακολούθηση ταινιών με σχετικές
συμπεριφορές

 3η Εικόνες/ Σκίτσα με χαιρετισμούς

Β. Χρήση
κατάλληλου
λεξιλογίου
«Ευχαριστώ»
«Παρακαλώ»

Βιωματικές Ασκήσεις
 1η Εικόνες/ σκίτσα/ Κούκλες με θέμα

«ζητώ κάτι από κάποιον» και
χρησιμοποιώ κατάλληλο λεξιλόγιο

Προετοιμασία- συνθήκες χαιρετίσματος με γνωστούς/ αγνώστους σε κάποια υπηρεσία και χρήση του
κατάλληλου λεξιλογίου



3oς ΚΥΚΛΟΣ: Καρτέλα για

Επεξεργασία Συναισθηματικών Εκφάνσεων

Σε ένα πρώτο επίπεδο τα παιδιά καλούνται βιωματικά να ορίσουν τις έννοιες, να συζητήσουν για

αυτές και να επεξεργαστούν τους εναλλακτικούς χειρισμούς με σκοπό την εφαρμογή στην

καθημερινότητά τους για τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων.

Τα Άτομα λοιπόν καλούνται μέσα από την παρατήρηση όλων, συμμετεχόντων και συντονιστών να

αξιοποιήσουν βασικές δεξιότητες και να εφαρμόσουν τα ερεθίσματα αυτά στα πλαίσια

προγραμματισμένων επισκέψεων.

Η Τρίτη Φάση- Οι Επισκέψεις

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν σε μεθοδευμένες επισκέψεις σε χώρους που

συνδέονται με την καθημερινότητά τους (σούπερ- μάρκετς ,βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων,

δημόσιες υπηρεσίες). Σκοπός αυτών των επισκέψεων είναι η εφαρμογή των βασικών δεξιοτήτων, η

αύξηση της κοινωνικότητας και η ενίσχυση της αυτονομίας των συμμετεχόντων. Τα άτομα

γίνονται πιο συνειδητοποιημένα και υπεύθυνα με αποτέλεσμα



 να είναι σε θέση να βελτιώσουν την ατομική και κοινωνική εικόνα τους

 να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και

 να μειώνουν τα επεισόδια θυματοποίησης και εξάρτησης.

Μετά από την κάθε επίσκεψη γινόταν αξιολόγηση του κάθε ατόμου, με ειδική φόρμα αξιολόγησης

των κοινωνικών δεξιοτήτων, με σκοπό την κατανόηση των δυνατοτήτων και τον

επαναπροσδιορισμό των παιδαγωγικών στόχων του για την επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη.

Η εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος

Ως μια συνέχεια του προγράμματος οι Γονείς/Κηδεμόνες ενημερώνονται για την πορεία των

συναντήσεων-Ομάδων των παιδιών τους, τηλεφωνικά αλλά και μέσα από το τετράδιο επικοινωνίας

με την οικογένεια, και ενθαρρύνονται να ενισχύσουν ανάλογες συμπεριφορές και στο σπίτι.

Επίλογος

Στα Άτομα με Νοητική Αναπηρία η ανάγκη για βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς αποτελεί

μια πρόκληση.  Με αυτό το σκεπτικό και με οδηγό τις ανάγκες του ατόμου για:

Α. την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων της προσωπικότητάς του

Β. την εκπαίδευση σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες

Γ. τις εφαρμογές και την ενθάρρυνση για κοινωνική ζωή

δομήθηκε το Πρόγραμμα «Ομάδες Εκμάθησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων», με θεωρητική (σε

Ομάδες) και πρακτική διάσταση (επισκέψεις σε χώρους καθημερινής αλληλεπίδρασης και

ψυχαγωγίας).  Σκοπός η προσπάθεια του Ατόμου να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις και να

υπερασπιστεί το δικαίωμά του στην κοινωνική ένταξη και συμβίωση με το σχολικό και ευρύτερο

κοινωνικό σύνολο.

Αυτό το Πρόγραμμα, με τη διαθεματική προσέγγιση μπορεί να κινητοποιήσει περισσότερα

αισθητηριακά κανάλια για μια καλύτερη κατανόηση βασικών εννοιών της επικοινωνίας και της

συναναστροφής με τους άλλους και αποτελεί, μέσα από το πρίσμα αυτό της Συμβουλευτικής

Ψυχολογίας, έναν προθάλαμο για τη διαδικασία ένταξης των ατόμων αυτών στο παραγωγικό και

κοινωνικό γίγνεσθαι.
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