
 

3.3.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ- ΑΥΤΟΕ-
ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

 

3.3.1.  Αναγκαιότητα απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο του Σχο-
λείου  

 
Αποτελεί πλέον γεγονός αναµφισβήτητο, όπως προκύπτει από τα ευρήµατα διαφόρων 

ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών ερευνών, ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που 
αποκτά το άτοµο κατά την αναπτυξιακή του περίοδο καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό το εί-
δος των σχέσεων του µε τους άλλους, καθώς και την ποιότητα συνολικά της ζωής του ως 
ενήλικα.  

Το άτοµο όµως µε βαριά νοητική καθυστέρηση, καθώς παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες 
κατά τις γνωστικές διαδικασίες (όπως παραδείγµατος χάριν αδυναµίες αντιληπτικότητας, συ-
σχέτισης, γενίκευσης, µνήµης, προσοχής, κλπ.) αδυνατεί, εφόσον δεν του παρασχεθεί εξειδι-
κευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης, να κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες, να διαχειριστεί κοι-
νωνικές καταστάσεις, να αποτυπώσει κοινωνικές συµπεριφορές από το περιβάλλον και εντέλει 
να προσαρµοστεί σε αυτό. Παράλληλα, το στενό οικογενειακό και ευρύτερο συγγενικό του 
περιβάλλον, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν του παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες (ποιο-
τικά και ποσοτικά) για κοινωνική προσαρµογή και ένταξη. Έτσι, το παιδί µε βαριά νοητική κα-
θυστέρηση παρουσιάζει αυξηµένα προβλήµατα όσον αφορά τη φροντίδα και προστασία του 
εαυτού του, την αυτονοµία του, την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου του, την αποδεκτή 
κοινωνική του συµπεριφορά, τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και τη συµµετοχή του 
στην κοινότητα.  

Για τους λόγους αυτούς, το Σχολείο οφείλει πρωτίστως να το τροφοδοτεί µε οργανωµέ-
νες εµπειρίες κοινωνικού περιεχοµένου και να του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δε-
ξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Η απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης αποτελούν βασική 
προϋπόθεση προκειµένου το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση να κατακτήσει κοινωνικές 
δεξιότητες. Καλείται δηλαδή ο εκπαιδευτικός αφενός να το ασκήσει σε δεξιότητες αυτοεξυ-
πηρέτησης και αφετέρου να το εκπαιδεύσει σε δεξιότητες κοινωνικής επάρκειας. ∆ιαµορφώ-
νοντας τις κατάλληλες συνθήκες, σκόπιµα και µεθοδευµένα, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται συ-
στηµατικά να διευκολύνει την πρόσκτηση από το παιδί κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συµµε-
τοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Για το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέρηση, δηλαδή, η 
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων διαµορφώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειµένου να 
επιτύχει αφενός την αυτονοµία του, (στο βαθµό που του επιτρέπει η κατάστασή του), και 
αφετέρου την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Όσο µεγαλύτερος δηλαδή είναι ο βαθµός 
κοινωνικής ετοιµότητας και επάρκειας που παρουσιάζει το άτοµο µε βαριά νοητική καθυστέ-
ρηση, τόσο περισσότερο γίνεται αποδεκτό από τον περίγυρό του και διασφαλίζει την κοινω-
νική και επαγγελµατική του ένταξη, την προσωπική του ύπαρξη.  

Στα πλαίσια των προαναφεροµένων, καθίσταται σαφές ότι η απόκτηση κοινωνικών δεξιο-
τήτων οφείλει να αποτελεί κεντρική θεµατική της εκπαίδευσης των παιδιών µε βαριά νοητική 
καθυστέρηση.  
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3.3.2. Γενική ενότητα Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 
 
1. Αποδεκτή 
Επικοινωνία/ 
Εκφραστική 
Γλώσσα 
 

 Το παιδί να µάθει να επικεντρώ-
νει το βλέµµα του σε ένα ερέθι-
σµα. 
 
 
Το παιδί να αντιδρά όταν φωνά-
ζουν το όνοµά του. 
 
 
 
 
Να ανταποκρίνεται στην οδηγία 
“σταµάτα” ή “όχι”.  
 
 
 
 
 
Να γνωρίζει το όνοµα του εκπαι-
δευτικού και των συµµαθητών 
του. Να παρακολουθεί και να κα-
τανοεί συζητήσεις.  
 
Να γνωρίζει χώρους και αντικεί-
µενα που καθηµερινά  
χρησιµοποιεί ( σχολείο, τάξη, 
τουαλέτα, θρανίο, χαρτί κ.α.).  
 
Να αναγνωρίζει τα µέλη της οικο-
γένειάς του.  

► Ζητούµε από το παιδί, µε τη βοήθεια 
µιας φωτεινής δέσµης που εκπέµπεται από 
ένα φακό, να επικεντρώνει το βλέµµα του 
σε συγκεκριµένα σηµεία του χώρου.  
 
► Παίζουµε το παιχνίδι της τυφλόµυγας 
και αυτός που έχει δεµένα τα µάτια, όταν 
πιάσει ένα παιδί, πρέπει να το αναγνωρίσει 
και να πει το όνοµά του. Σε περίπτωση 
που κάνει λάθος το όνοµα η υπόλοιπη ο-
µάδα προσφωνεί το παιδί. 
  
► Στα πλαίσια ενός παιχνιδιού «τα αγάλ-
µατα», λέµε στο παιδί να σταµατήσει να 
κάνει µία κίνηση ή µία ενέργεια όταν στα-
µατήσει να παίζει η µουσική από το κασε-
τόφωνο. 
 
 
► Καθισµένοι σε κύκλο µαθητές και εκ-
παιδευτικός φωνάζουν δυνατά το όνοµα 
του παιδιού που κρατά ένα µαντίλι. Το 
παιχνίδι επαναλαµβάνεται µέχρις ότου όλα 
τα παιδιά κρατήσουν το µαντίλι και ακου-
στεί το όνοµά τους. 
 
► Επισκεπτόµαστε τους χώρους και τα 
παιδιά τους ονοµάζουν.  
 
► ∆είχνουµε οικογενειακές φωτογραφίες 
και το παιδί αναγνωρίζει τα πρόσωπα και 
τους ρόλους τους. 

2. Χρήση λει-
τουργικού, 
κοινωνικού 
λεξιλογίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να αναγνωρίζει λέξεις – σύµβολα 
όπως: 
Κίνδυνος 
Φωτιά Ζεστό  
Κρύο 
Τουαλέτα γυναικών 
Τουαλέτα ανδρών 
∆ηλητήριο 
Ηλεκτρικό Ρεύµα 
OFF 
ON 
SOS 
STOP 
 

► ∆είχνουµε καρτέλες µε τις ανάλογες 
λέξεις ή µε σύµβολα από το λειτουργικό 
λεξιλόγιο και ζητούµε από το παιδί να τις 
αναγνωρίσει. 
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Χρήση λει-
τουργικού, 
κοινωνικού 
λεξιλογίου 
(συνέχεια) 

Να αναγνωρίζει λέξεις – σύµβολα 
που συναντώνται στην κοινότητα 
όπως: 
Είσοδος 
Έξοδος 
Μέσα 
Έξω 
Ωθήσατε 
Έλξατε 
Ταµείο 
Ηµεροµηνία Λήξεως 
Τηλέφωνο 
Απαγορεύεται η είσοδος 
Μην σκύβετε 
∆ιάβαση πεζών 
Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει. 
Σουπερµάρκετ 
Γαλακτοµικά-Τυριά 
Φρούτα-Λαχανικά 
Αρτοποιείο-Φούρνος 
Κρεοπωλείο 
Ταχυδροµείο 
Τράπεζα 
Φαρµακείο 
Αφετηρία 
Αποβάθρα 
Ασανσέρ 
Μετρό 

► ∆ίνοντας καρτέλες, στις οποίες ανα-
γράφονται λέξεις ή σύµβολα από το κοι-
νωνικό λεξιλόγιο ζητούµε από το παιδί να 
τις αντιστοιχίσει µε εικόνες που παρουσιά-
ζουν ανάλογους χώρους.  
 
 
 
► Τα παιδιά µιµούνται καταστάσεις στις 
οποίες χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν το 
κοινωνικό λεξιλόγιο. 
 

 

3.3.3.  Γενική ενότητα ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κατάκτηση δε-
ξιοτήτων µα-
γειρικής.  
 

Να αναγνωρίζει τα µαγειρικά 
σκεύη. 
Ετοιµάζει ένα σάντουιτς  
Χρησιµοποιεί την ηλεκτρική κου-
ζίνα  
Μπορεί να ετοιµάσει ένα ζεστό 
ρόφηµα (τσάι) Ετοιµάζει το πρωι-
νό του Φτιάχνει καφέ σε µπρίκι 
Χρησιµοποιεί καφετιέρα Φτιάχνει 
τοστ σε τοστιέρα Τρίβει τυρί  
Καθαρίζει πατάτες  
Υπολογίζει ποσότητες υλικών σε 
υγρή και στέρεα µορφή 
Ανοίγει κονσέρβα µε διάφορα α-
νοιχτήρια  

► ∆είχνοντάς του τα µαγειρικά σκεύη τα 
ονοµάζει.  
 
► Παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια της 
κάθε εργασίας µε εικόνες ανακατεµένες και 
καλείται το παιδί να τις βάλει σε χρονική 
αλληλουχία. 
 
► Η τάξη µετατρέπεται σε κουζίνα, όπου ο 
εκπαιδευτικός υποδύεται τον σεφ και οι 
µαθητές τους βοηθούς. Όλοι µαζί ετοιµά-
ζουν το πρωινό που στη συνέχεια θα γευ-
τούν. 
 
► Όλοι µαζί οι µαθητές µε τη βοήθεια του 
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εκπαιδευτικού γράφουν ένα βιβλίο συντα-
γών.  

2. Συµµετοχή 
σε µαστορέµα-
τα στο σπίτι.  

Να κλείνει το γενικό διακόπτη πα-
ροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.  
Να κλείνει το γενικό διακόπτη νε-
ρού. 
Να χρησιµοποιεί σωστά:  
το σφυρί 
το κατσαβίδι  
το πριόνι 
την τανάλια. 
Να βιδώνει µε το κατσαβίδι. 
Να κόβει συγκεκριµένα µήκη ξύ-
λου. 
Να λειαίνει ξύλα µε γυαλόχαρτο 
Να καρφώνει µε ασφάλεια ένα 
καρφί. 
Να τηρεί κανόνες ασφαλείας 

► Οι µαθητές υποδυόµενοι τους ξυλουρ-
γούς, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους µα-
θαίνουν να χρησιµοποιούν τα αντίστοιχα 
εργαλεία. 
 
 
► Ο εκπαιδευτικός διοργανώνει διάφορους 
διαγωνισµούς 
βιδώµατος, καρφώµατος, κοψίµατος. 
 
 
 
► Οι µαθητές, µε τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού, γράφουν µε σύµβολα τους κανό-
νες ασφαλείας 

 

3.3.4.  Γενική ενότητα ΙΙΙ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1.Απόκτηση 
∆εξιοτήτων 
Μετακίνησης 
 
 
 
 
 
 
 

Να διασχίζει  
µονόδροµο  
δρόµο διπλής κατεύθυνσης  
διασταύρωση 
διάβαση πεζών  
 
Να κυκλοφορεί στη πόλη µε α-
σφάλεια  
 
Να µετακινείται ανεξάρτητα µε το 
λεωφορείο, χωρίς να τηρεί απο-
κλειστικά το αναγραφόµενο ωρά-
ριο των δροµολογίων στις στά-
σεις. 

► Οι µαθητές ασκούνται συστηµατικά σε 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. 
► Οι µαθητές υποδύονται τον τροχονόµο 
και “παρατηρούν” τον εκπαιδευτικό που 
υποδύεται τον απρόσεκτο διαβάτη. 
 
 
► Οι µαθητές ασκούνται στις πραγµατικές 
συνθήκες καθηµερινά. 
 
► Oι µαθητές µετακινούνται µε το λεωφο-
ρείο, ενώ ο εκπαιδευτικός έχει διακριτική 
παρουσία. 

 
 
 
2. Απόκτηση 
Συµπεριφορών 
Μετακίνησης 
 
 
 
 
 
 

Να έχει κατάλληλη συµπεριφορά 
στα µέσα συγκοινωνίας (δε 
σπρώχνει, κρατιέται από τις χει-
ρολαβές, δε µιλά υπερβολικά 
στους συνεπιβάτες, δε φωνάζει 
κ.α.) 
Να έχει ευγενική συµπεριφορά σε 
δηµόσιο περιβάλλον (δεν µπαίνει 
στη στάση µπροστά από τους άλ-
λους, δεν πέφτει επάνω τους 
κ.α.)  
Να προµηθεύεται και να ακυρώνει 
το εισιτήριό του στα µηχανήµατα 
εισόδου στο τραίνο, στο µετρό, 

► Παίζοντας σχετικά παιχνίδια, τα παιδιά 
µαθαίνουν να ρυθµίζουν την ένταση της 
φωνής τους, να περιµένουν τη σειρά τους, 
να µη σπρώχνονται, να αγοράζουν εισιτή-
ριο και να το ακυρώνουν, κλπ. 
 
 
 
► Παίζοντας το παιχνίδι των ερωτοαποκρί-
σεων, όλα τα παιδιά (εναλλάσσοντας τους 
ρόλους του επιβάτη, του οδηγού, του συ-
νεπιβάτη) θέτουν ερωτήσεις ή δίνουν απα-
ντήσεις σχετικά µε το πώς µπορεί να µετα-
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Απόκτηση Συ-
µπεριφορών 
Μετακίνησης 
(συνέχεια) 
 

στο λεωφορείο. 
Να ζητά βοήθεια στα µέσα συ-
γκοινωνίας, όταν είναι απαραίτη-
το (χάνεται, µπερδεύεται κ.α) 
 
Να κυκλοφορεί µε ασφάλεια κά-
νοντας χρήση των µέσων συγκοι-
νωνίας (δε χάνεται).  

κινηθούν από µια περιοχή σε κάποια άλλη.  
 
 
 
 
► Τα παιδιά αναλαµβάνουν να γράψουν 
(υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό) ή να έ-
ναν οδηγό µετακίνησης στην περιοχή ή 
στην πόλη. 
► Η τάξη επιλέγει να µετακινείται µε τα 
µέσα µαζικής µεταφοράς και χρησιµοποιώ-
ντας συνδυασµό διάφορων µέσων µετακί-
νησης (π.χ. λεωφορείο και µετρό). 
► Ζωγραφίζουν πινακίδες ασφαλούς µετα-
κίνησης ή πινακίδες διαδροµής.  

 
 
3. Απόκτηση 
∆εξιοτήτων 
που συνδέο-
νται µε τα ψώ-
νια. 

Να βρίσκει το κατάλληλο µαγαζί, 
ανάλογα µε το προϊόν που θέλει 
να προµηθευτεί. 
Να βρίσκει τα πράγµατα που θέ-
λει να αγοράσει. 
Να χρησιµοποιεί γραπτή λίστα ή 
λίστα µε εικόνες αγορών.  
 
Να ζητά βοήθεια όταν δε βρίσκει 
κάτι  
  
 
Να πληρώνει µε βοήθεια  
Να αγοράζει ένα αντικείµενο. Να 
αγοράζει πράγµατα φθηνότερα 
από 5 ευρώ.  
Να αγοράζει πράγµατα ακριβότε-
ρα από 5 ευρώ.  
Να αναµένει ρέστα, όταν δίνει 
παραπάνω χρήµατα.  
Να αναγνωρίζει που αναγράφο-
νται οι τιµές των προϊόντων.  
Να αναγνωρίζει την ηµεροµηνία 
λήξης ενός προϊόντος. 
 
Να καταλήγει στην πιο συµφέ-
ρουσα αγορά (συγκρίνει τις τιµές 
των προϊόντων )  
 
Να συγκρίνει τις τιµές διαφορετι-
κών µαγαζιών 
 

► Τα παιδιά κάνει αντιστοιχίες προϊόντων 
µε εικόνες που παρουσιάζουν καταστήµατα 
(π.χ. κουτί γάλα σε σουπερµάρκετ, πορτο-
κάλι σε µανάβικο κ.λπ.). 
► Η τάξη επισκέπτεται τα καταστήµατα 
► Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, χρη-
σιµοποιώντας ετικέτες από τα προϊόντα, οι 
µαθητές φτιάχνουν λίστες αγορών. 
► Επισκεπτόµενοι τα παιδιά τους φυσικούς 
χώρους, ζητούν πληροφορίες για προϊόντα 
από τους πωλητές.  
 
►Στη τάξη οργανώνεται και λειτουργεί µι-
κρό κυλικείο προκειµένου τα παιδιά να κα-
τακτήσουν έννοιες όπως ρέστα, τιµές, αξία 
προϊόντων κλπ.  
 
 
 
 
► Με µαρκαδόρο, µαρκάρουν τα παιδιά τις 
τιµές και την ηµεροµηνία λήξης ενός προϊό-
ντος. 
 
 
► Τα παιδιά επισκέπτονται διαφορετικά 
σουπερµάρκετ και διαπιστώνουν ότι για τα 
ίδια προϊόντα υπάρχουν διαφορετικές τιµές. 
 
► Ρωτούν την τιµή µιας σοκολάτας ή ενός 
πακέτου πατατάκια σε ένα περίπτερο και σε 
ένα σουπερµάρκετ. 

4. Απόκτηση 
∆εξιοτήτων 
που συνδέο-
νται µε τη 
χρήση του τη-
λεφώνου 

Να µιλάει καθαρά στο τηλέφωνο. 
Να απαντάει στο τηλέφωνο και 
να µπορεί να δώσει ένα µήνυµα. 
 
Να µπορεί να χρησιµοποιήσει συ-

► Επαναλαµβάνοντας φράσεις – κλισέ του 
εκπαιδευτικού (όπως π.χ. ορίστε…, παρα-
καλώ…, Με λένε…, Ο πατέρας µου δεν είναι 
εδώ, Πάρτε αργότερα….) µαθαίνουν να δί-
νουν ή να παίρνουν ένα τηλεφωνικό µήνυ-
µα. 
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σκευή τηλεφώνου σε περίπτερο. 
Να µπορεί να χειριστεί καρτοτη-
λέφωνο. 
 
Να ξεχωρίζει τους διάφορους ή-
χους του τηλεφώνου (απασχολη-
µένο, βλάβη )  
 
Να καλεί νούµερα πρώτων βοη-
θειών και να γνωρίζει τη λειτουρ-
γία τους (100, 199, 166, κ.α.) 

 
 
► Τα παιδιά, αρχικά, σε παιχνίδι συσκευή 
τηλεφώνου µαθαίνουν τη χρήση του. 
Στη συνέχεια, σε πραγµατικές συνθήκες, 
πραγµατοποιούν τηλεφωνήµατα  
 
► Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πρώτων 
βοηθειών, τα παιδιά τις καλούν από το 
Σχολείο, ενώ ο εκπαιδευτικός διορθώνει 
λανθασµένους χειρισµούς.  

 
5. Απόκτηση 
∆εξιοτήτων 
χρήσης Κοινο-
τικών Μέσων 

Να χρησιµοποιεί κυλιόµενες σκά-
λες. 
Να χρησιµοποιεί ασανσέρ µε α-
σφάλεια. 
 
Να κρατάει τη πόρτα για τον ε-
πόµενο. 
Να χρησιµοποιεί περιστρεφόµενη 
πόρτα  
 
Να µπορεί να ζητά βοήθεια από 
αστυνοµικό 

► Τα παιδιά επισκέπτονται χώρους, όπου 
διαθέτουν κυλιόµενες σκάλες, ασανσέρ, 
περιστρεφόµενες πόρτες κλπ, και ασκού-
νται στη χρήση τους. 
 
 
 
 
 
► Τα παιδιά επισκέπτονται το αστυνοµικό 
Τµήµα της περιοχής.  

 
 
6. Απόκτηση 
∆εξιοτήτων 
που συνδέο-
νται µε την 
παρουσία του 
σε Καφετέρια 
ή Εστιατόριο  

Να βρίσκει µέρος να καθίσει ή 
περιµένει να του υποδείξουν.  
 
Να διαλέγει φαγητό και ποτό σε 
σύντοµο χρόνο. 
Να δίνει παραγγελία µε ευκρίνεια  
Να φωνάζει διακριτικά το σερβι-
τόρο. 
Να τρώει και να πίνει µε ευπρέ-
πεια.  
Να πληρώνει (σωστά) τον λογα-
ριασµό.  
 
Αν το µαγαζί είναι σελφ-σέρβις να 
παίρνει δίσκο, µαχαιροπήρουνα, 
χαρτοπετσέτες.  

► Με παιχνίδια ρόλων, όπου η τάξη µετα-
τρέπεται σε χώρο εστιατορίου, τα παιδιά 
άλλοτε υποδύονται τους σερβιτόρους και 
άλλοτε τους πελάτες.  
 
► Κάνοντας κολλάζ φτιάχνουν έναν κατά-
λογο φαγητών- τιµών (µενού). 
 
► Κάθε πρωί όλοι οι µαθητές µαζί παίρ-
νουν πρωινό, ώστε τα παιδιά να ασκηθούν 
κατάλληλα στις αντίστοιχες δεξιότητες.  
 
 
► Η τάξη επισκέπτεται χώρους σελφ-
σέρβις.  

 
7. Απόκτηση 
κοινωνικά α-
ποδεκτής σε-
ξουαλικής συ-
µπεριφοράς 

Να µη µιλά ανάρµοστα για το 
σεξ/ να µη λέει σόκιν ανέκδοτα  
Να µη χρησιµοποιεί ανάρµοστη 
γλώσσα, να µη βωµολοχεί στο 
σχολείο, στο δρόµο ή στο σπίτι.  
Να µην αγγίζει τους άλλους α-
νάρµοστα  
Να µη στυλώνει άπρεπα το βλέµ-
µα του.  
Να µην εµπλέκεται σε ανάρµοστη 
σεξουαλική συµπεριφορά.  
Να µην παραµένει πολύ ώρα στη 
τουαλέτα 

► Οι µαθητές ασκούνται να χρησιµοποιούν 
λέξεις κλισέ αντί βωµολοχιών. 
 
► Με παιχνίδια σωµατογνωσίας τα παιδιά 
εκπαιδεύονται σε κατάλληλες σεξουαλικές 
συµπεριφορές. 
► Τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες video 
αγωγής υγείας (σεξουαλικής διαπαιδαγώ-
γησης).  
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3.3.5. Γενική ενότητα ΙV: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ  
ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ  

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1. Απόκτηση 
θετικού αυτο-
συναισθήµα-
τος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Να γνωρίζει, να αποδέχεται και 
να αντιµετωπίζει το πρόβληµά 
του. 
Να παρουσιάζει τον εαυτό του µε 
επιτυχία στους άλλους. 
Να αποδέχεται και να συνεργάζε-
ται µε τους άλλους. 
Να κατανοεί τις αποτυχίες του. 
 
 
 
 
Να χαίρεται µε τις επιτυχίες του. 

► Παρουσιάζονται οι οµοιότητες και οι δι-
αφορές ανάµεσα στους ανθρώπους (ατοµι-
κές διαφορές) και σχολιάζεται η αξία του 
κάθε ανθρώπου. 
► Μαζί µε τον εκπαιδευτικό σηµειώνει κάθε 
παιδί “τι καταφέρνει” και “τι δεν µπορεί να 
καταφέρει”. 
► ∆ιαρκώς επιβραβεύονται οι επιτυχίες. 
► Όταν αποτυγχάνει σε κάτι το παιδί, δη-
µιουργούνται από τον εκπαιδευτικό οι κα-
τάλληλες συνθήκες προκειµένου αυτό να 
επιτύχει σε κάτι άλλο.  
 
► Παρέχονται οι ευκαιρίες στο παιδί να ο-
λοκληρώσει κάποιο έργο προκειµένου να 
αισθανθεί την επιτυχία.  

 
2. Απόκτηση 
Αυτοπεποίθη-
σης- Ωριµότη-
τας 

Να σέβεται τους άλλους και την 
περιουσία τους. 
 
Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους. 
 
 
Να µη φοβίζει τους άλλους. 
Να µην καβγαδίζει. 
Να ελέγχει το θυµό και τα νεύρα 
του. 
Να εκφράζει τα συναισθήµατά 
του µε κοινωνικά αποδεκτό τρό-
πο. 
Να έχει καλή συµπεριφορά και 
εκτός σχολείου.  

► Γίνεται κατάλογος ιδιοκτησίας µε τα α-
ντικείµενα του κάθε παιδιού. 
 
► Κάθε πρωί, σηµειώνονται σε καρτέλα για 
το κάθε παιδί ξεχωριστά οι στόχοι της σχο-
λικής ηµέρας. 
► Ενισχύοντας θετικά εναλλακτικούς τρό-
πους αποδεκτής συµπεριφοράς, το παιδί 
τους υιοθετεί. 

3. Απόκτηση  
∆εξιοτήτων 
που διευκολύ-
νουν τη 
“Ζωή µε τους  
 Άλλους” 
(∆εξιότητες 
∆ιαβίωσης) 

Να τηρεί τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις του. 
Να συνεργάζεται για την επίτευξη 
ενός στόχου. 
Να είναι πρόθυµος να βοηθά. 
Να έχει υποµονή να αναµένει 
“κάτι”. 
Να προσπαθεί να κάνει το σω-
στό. 
Να είναι πρόσχαρος και να µην 
πληγώνει τους άλλους. 
Να έχει κάποιον να εµπιστεύεται. 
 
Να χρησιµοποιεί την τεχνολογία 

► Γίνεται κατάλογος υποχρεώσεων του 
παιδιού και σε κάθε επιτυχή ανταπόκρισή 
του, δέχεται ενισχυτή (κονκάρδα κλπ) 
  
► ∆ίνονται οι δυνατότητες στο παιδί να 
συµµετέχει σε οµαδική εργασία (π.χ. συµ-
µετοχή σε θεατρικό δρώµενο) 
 
► Παρουσιάζονται µέσω θεατρικού παιχνι-
διού, στάσεις που οφείλει το παιδί να απο-
κτήσει. (π.χ. µπορούν να αξιοποιηθούν οι 
µύθοι του Αισώπου κλπ)  
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προκειµένου να διευκολύνει την 
επικοινωνία µε τους άλλους.  
 
 
Να διαχειρίζεται επιτυχώς κατα-
στάσεις και να επιλύει προβλήµα-
τα. 
 

► Επιδιώκεται η συνεχής επαφή του παι-
διού µε την τεχνολογία, προκειµένου να 
κατακτήσει το παιδί, τη λειτουργική της 
χρήση. 
 
► Παρουσιάζονται διάφορα προβλήµατα τα 
οποία καλείται το παιδί να διαχειριστεί (π.χ. 
κλειδώνεσαι έξω από το σπίτι σου τι θα κά-
νεις, κλπ).  

 

Παρατηρήσεις: 
• Στο σηµείο, αυτό, χρειάζεται να επισηµανθεί, ότι αρκετές από τις προτεινόµενες κοι-

νωνικές δεξιότητες και τις προεπαγγελµατικές δεξιότητες που παρουσιάστηκαν, παρα-
πέµπουν στο γνωστικό αντικείµενο “ Επικοινωνιακές ∆εξιότητες -Γλώσσα”. Για αυτό ο 
ειδικός Παιδαγωγός καλείται, να εντάσσει τις προτεινόµενες δεξιότητες, ανάλογα µε το 
επίπεδο των µαθητών του και τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει. 

• Με τον όρο “λειτουργικό, κοινωνικό λεξιλόγιο” περιγράφεται η οµάδα εκείνων των λέ-
ξεων ώστε το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση να µπορεί να εκφράζει τις βιολογι-
κές και κοινωνικές του ανάγκες και να επιτυγχάνει ένα µίνιµουµ επικοινωνίας µε το 
κοινωνικό του περιβάλλον. Σε αυτό ανήκουν παραδείγµατος χάριν λέξεις ή φράσεις 
όπως: Κίνδυνος, Φωτιά, Ζεστό, Κρύο, Τουαλέτα γυναικών, Τουαλέτα ανδρών, ∆ηλη-
τήριο, Ηλεκτρικό Ρεύµα, OFF, ON, SOS, STOP, Είσοδος, Έξοδος, Μέσα, Έξω, Ταµείο, 
Ηµεροµηνία Λήξεως, Τηλέφωνο, Απαγορεύεται η είσοδος, Μη σκύβετε, ∆ιάβαση πε-
ζών, Προσοχή ο σκύλος δαγκώνει, Φαρµακείο, Ασανσέρ, κλπ. 

 

3.4. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

3.4.1.  Αναγκαιότητα απόκτησης προεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και στοι-
χείων  επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο του σχολείου  

 
Η αυτόνοµη διαβίωση του ατόµου µε νοητική καθυστέρηση είναι συνυφασµένη µε την 

οικονοµική ανεξαρτησία του. Η απόκτηση όµως οικονοµικής αυτοτέλειας προϋποθέτει την 
επαγγελµατική κατάρτιση. Ιδιαίτερα για τα άτοµα µε βαριά νοητική καθυστέρηση, τα οποία 
λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, ουδέποτε θα καταφέρουν στον επαγγελµατικό 
τοµέα να δραστηριοποιηθούν αυτόνοµα, η απόκτηση προεπαγγελµατικών δεξιοτήτων και 
στοιχείων επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο του σχολείου, δρα παιδαγωγικά, συµβάλλο-
ντας στην εν γένει προαγωγή του ατόµου. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση, δηλαδή, 
κατακτώντας προεπαγγελµατική και επαγγελµατική ετοιµότητα, όσο αυτό είναι δυνατό, θα 
οδηγηθεί στην αυτοπραγµάτωση, καθώς βιώνει µία από τις ουσιαστικότερες διαστάσεις του 
“ανθρώπινου”, τη διάσταση του “εργάζεσθαι”.  
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3.4.2.  Γενική ενότητα Ι: ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ  ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1.Απόκτηση 
∆εξιοτήτων 
Υγιεινής-
Υγείας απα-
ραίτητων  
στον επαγγελ-
µατικό χώρο  
 
 
 
 
 

Να έχει καθαρά µαλλιά. 
Να έχει καθαρή αναπνοή  
Να κάνει συχνά µπάνιο  
Να φοράει καθαρά ρούχα  
Να φοράει τα κατάλληλα ρούχα 
για τη δουλειά  
Να φορά κατάλληλα για την επο-
χή ρούχα  
Να µένει σπίτι όταν είναι άρρω-
στος  
Να επισκέπτεται τον γιατρό όταν 
είναι απαραίτητο  
Να ακολουθεί την κατάλληλη ια-
τρική αγωγή όταν χρειάζεται. 

► Καθηµερινά, τα παιδιά µε τον εκπαι-
δευτικό εφαρµόζουν κανόνες υγιεινής. 
► Φτιάχνουν κατάλογο µε τα είδη υγιει-
νής και πώς πρέπει να τα χρησιµοποιούν. 
► Αντιστοιχούν φωτογραφίες ρούχων µε 
χώρους εργασίας, καθώς και µε τις επο-
χές. 
► Συγκρίνουν τα ρούχα δουλειάς µε τα 
ρούχα της βόλτας. 
 

 
2. Απόκτηση 
∆εξιοτήτων 
Επικοινωνίας 
απαραίτητων  
στον επαγγελ-
µατικό χώρο  
 

Να µιλά καθαρά. 
Να έχει καλή επαφή µε τα µάτια. 
 
Να ακούει, ενώ µιλάνε οι άλλοι 
Να καταλαβαίνει το τέλος µιας 
συζήτησης  
Να µην αγγίζει συνεχώς τους άλ-
λους όσο συνεργάζεται µαζί τους 
 
Να µην κάνει προφανείς ή αδιά-
κριτες ερωτήσεις. 

► Παίζουν παιχνίδια προσήλωσης της 
προσοχής. 
 
► Καθισµένα σε έναν κύκλο τα παιδιά 
ακούνε τον εκπαιδευτικό να διηγείται. 
Όταν αυτός τελειώνει τις σκέψεις του, τα 
παιδιά σηκώνονται όρθια. Το παιχνίδι ε-
παναλαµβάνεται και το ρόλο του εκπαι-
δευτικού παίρνουν µε τη σειρά τα παιδιά. 
 
► Τα παιδιά θέτουν ερωτήσεις. Για κάθε 
εύστοχη ερώτηση επιβραβεύονται, ενώ 
στις άστοχες ερωτήσεις “κάτι” χάνουν 

 
3. Απόκτηση  
∆εξιοτήτων 
που αναφέρο-
νται στην 
προεπαγγελ-
µατική και ε-
παγγελµατική 
ετοιµότητα 

Να εκτελεί οδηγίες 
 
Να τηρεί το ωράριο εργασίας 
Να τηρεί κανόνες ασφαλείας 
Να χρησιµοποιεί απλά εργαλεία 
 
 
Να συνεργάζεται µε τους άλλους 
κατά την εργασία.  
 
 
Να γνωρίζει ότι η εργασία αµεί-
βεται.  

► ∆ίνοντας κλιµακωτής δυσκολίας οδηγί-
ες ο εκπαιδευτικός, τα παιδιά προσπα-
θούν να τις εκτελέσουν. 
► Σηµειώνουν µε κολλάζ το ωράριο λει-
τουργίας του σχολείου. 
► Χρησιµοποιούν σε πραγµατικές συνθή-
κες διάφορα εργαλεία. 
► Ο εκπαιδευτικός οργανώνει µία οµαδι-
κή εργασία όπου κάθε παιδί πρέπει να 
συµµετέχει (να κάνει κάτι), ώστε να βγει 
το τελικό αποτέλεσµα. 
► Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει διάφορες 
εργασίες, και αµείβει τα παιδιά που τις 
εκτελούν.  
► Οι µαθητές επισκέπτονται διάφορους 
χώρους εργασίας.  
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3.5.  ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΦΡΑΣΗ 
 

3.5.1.  Φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι  
Η αισθητική αγωγή για τα παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση αποσκοπεί στην παροχή 

ερεθισµάτων και εµπειριών που θα ενισχύσουν την αντιληπτική και εκφραστική του ικανότη-
τα. Το παιδί µαθαίνει να αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µε µια διαφορετική διάσταση, 
καθώς γίνεται συν-δηµιουργός και συν-εκφραστής του «κόσµου των αισθήσεων». Άλλωστε η 
διατύπωση του γνωστικού αντικειµένου ως «∆ηµιουργία και Έκφραση» δεν προάγει µια «θε-
ωρία του ωραίου» αλλά µια παιδαγωγική προοπτική υποστήριξης του παιδιού µε βαριά νοητι-
κή καθυστέρηση στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η δηµιουργικότητα αποβλέπει 
στην ενίσχυση της σκέψης µέσα από τις προσωπικές επιλογές και προτιµήσεις. Η ιδιαιτερότη-
τα της κατάστασης των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση καθιστά αναγκαία την οργά-
νωση δραστηριοτήτων αισθητικής αγωγής, καθώς για παράδειγµα οι µουσικές και ρυθµικές 
δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να βιώσει τον εαυτό του µέσα από ατοµικές 
και οµαδικές δραστηριότητες. Απώτερος σκοπός είναι το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση 
να γνωρίσει και να προσανατολίζεται στο άµεσο και ευρύ περιβάλλον, να αποκτήσει την αί-
σθηση του ελεύθερου χρόνου και να µπορέσει να τον οργανώσει επιτυγχάνοντας έτσι τη δια-
µόρφωση της προσωπικότητάς του. Προκειµένου να υπάρχει µια συνοχή µε το αντίστοιχο 
γνωστικό αντικείµενο της προσχολικής ηλικίας κατά µεγάλο ποσοστό τηρούνται οι θεµατικές 
ενότητες, ενώ παράλληλα προστίθενται κάποιες άλλες αποβλέποντας στη διεύρυνση των ο-
ρίων ανάπτυξης του παιδιού. 
Λειτουργικές καταστάσεις στην καθηµερινή ζωή: Η µάθηση συνδέεται άµεσα µε 

καταστάσεις των οποίων χαρακτηριστικά είναι το παιχνίδι, η χαρά, το βίωµα και η ελευθερία 
των επιλογών. Το παιδί µε βαριά νοητική καθυστέρηση έχει ανάγκη όπως κάθε άλλο παιδί να 
αφήσει το «σηµάδι» του µέσα από απλά έργα. Οι δραστηριότητες προσανατολίζονται στα 
ενδιαφέροντα, στις ιδιαιτερότητες και στις εµπειρίες των παιδιών, ώστε να διευρυνθεί το ήδη 
γνωστό του πλαίσιο δράσης του παιδιού σε καθηµερινή βάση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαφυ-
λάττεται το δυναµικό αντίληψης και έκφρασης του παιδιού µέσα από την αποκωδικοποίηση 
και αναγνώριση της πραγµατικότητας (προσώπων, αντικειµένων, καταστάσεων) µε εργαλείο 
τον τοµέα της αισθητικής αγωγής υπό µια ευρεία έννοια. Επειδή το παιδί µε βαριά νοητική 
καθυστέρηση µπορεί µόνο επιφανειακά να αντιληφθεί αντικείµενα, καταστάσεις και χώρους, 
µέσα από αισθητικές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ενισχυθεί στην πα-
ρατήρηση και στη διαφοροποίηση µέσα από καταστάσεις που ζει και από εικόνες που παρα-
τηρεί. 

  
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1. Βίωση του 
φυσικού και τε-
χνητού περι-
βάλλοντος µέσα 
από τις αισθή-
σεις 

Να αποκτήσει εµπειρίες µε υλικά και 
αντικείµενα του φυσικού και τεχνη-
τού περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, 
µέσα από παρατήρηση, συλλογή, περι-
πλάνηση στο φυσικό περιβάλλον και 
επίσκεψη σε χώρους αντίστοιχους, δί-
νεται η δυνατότητα να αποκτήσει ε-
µπειρίες µε φυσικό υλικό (νερό, άµµο, 
πηλό, ξύλο, πέτρες, χαρτί). Τα υλικά 
αυτά είναι κατάλληλα λόγω της ποιότη-
τάς τους, της µορφής και των ιδιοτή-
των τους προκειµένου να προσφέρουν 
βασικές εµπειρίες στο παιδί. Το παιδί 
καλείται να ανακαλύψει τι µπορεί να 
κάνει µε το νερό την άµµο. Πού µπορεί 
να βρει πέτρες, ξύλο.  
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Να αποκτήσει εµπειρίες από καθηµε-
ρινές καταστάσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες µε τα αντι-
κείµενα σε σχέση µε τον εαυτό του 
στο χώρο 
 
 
 
 
 
 
 

► Να αποκτήσει εµπειρίες για τις ιδιό-
τητες και τη χρήση αντικειµένων (τε-
χνητό περιβάλλον). Τα αντικείµενα εί-
ναι καθηµερινής χρήσης. Το παιδί κα-
λείται να ανακαλύψει πού και πώς µπο-
ρεί να τα χρησιµοποιήσει. Για παρά-
δειγµα διπλώνει πετσέτα 
 
► Να γνωρίσει τη χρήση των αντικει-
µένων σε καθηµερινές καταστάσεις: 1) 
Χρήση του µαχαιριού, του πιρουνιού 
κ.λπ. 2) Να αντιληφθεί τη διαφορά α-
νάµεσα στον ήχο του κουδουνιού για 
διάλειµµα και τον ήχο του τηλεφώνου 
► Να αντιλαµβάνεται τη λειτουργία 
των αντικειµένων στο χώρο: 1) Το παι-
δί παρατηρεί τι συµβαίνει στο δρόµο 2) 
Το παιδί αναγνωρίζει τα αντικείµενα 
από εικόνες π.χ. διαφορές ανάµεσα στο 
λεωφορείο και το ταξί 
 
► Να βιώσει τη λειτουργικότητα των 
αντικειµένων στο χώρο: τι κρέµεται 
στους τοίχους, σε ποιο θρανίο κάθεται. 
► Να συµµετάσχει στη διαµόρφωση 
του χώρου: αλλάζει τη θέση των αντι-
κειµένων σύµφωνα µε τις ανάγκες του, 
τοποθέτηση στο χώρο ενός καθρέφτη 
προκειµένου να βιώσει τη διαφορά της 
πραγµατικής υπόστασης του αντικειµέ-
νου και της εικονικής υπόστασης µέσα 
από τον καθρέφτη κ. λ.π. 

 
Βίωση του φυ-
σικού και τε-
χνητού περι-
βάλλοντος µέσα 
από τις αισθή-
σεις (συνέχεια) 

Να αναγνωρίζει και να δηµιουργεί ί-
χνη 
 
 
 
 
 
 
Να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τα 
χρώµατα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Ασκήσεις ιχνογραφήµατος µε διάφο-
ρα υλικά: δαχτυλοµπογιές, πινέλα, 
µαρκαδόρους, πάνω σε επιφάνεια µε 
άµµο µε το δάχτυλο κ. λ.π. 
► Να δηµιουργεί τυπώµατα: µε διάφο-
ρα είδη σφραγίδας, µε χαρτί καρµπόν 
κ. λπ.  
 
► Να αναγνωρίζει ότι τα αντικείµενα 
είναι χρωµατιστά: προσωπικά αντικεί-
µενα (ρούχα, ποτήρι) 
► Να γνωρίζει ότι µπορεί να χρωµατί-
σει αντικείµενα: βάφει άχρηστα αντι-
κείµενα, πάνω σε χαρτί χρησιµοποιεί 
διάφορα χρώµατα 
► Να διαχωρίζει και να ταξινοµεί τα 
βασικά χρώµατα: οµαδοποιεί φρούτα 
σύµφωνα µε το χρώµα τους (αρχικά 
ένα χρώµα, κατόπιν δύο κ. λ.π.),  
► Να πειραµατιστεί µε τη µείξη χρω-
µάτων: αναµειγνύει µέσα σε ένα κύ-
πελλο/ κουτί δύο χρώµατα από τέµπε-
ρες, βουτά το χέρι του σε ένα χρώµα 
δαχτυλοµπογιάς και αφήνει τύπωµα 
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Να παρατηρεί εικόνες 
 
 
 
 

πάνω σε χαρτί και κατόπιν βουτά το 
χέρι του σε άλλο χρώµα και το φέρνει 
σε επαφή µε το αρχικό τύπωµα παρα-
τηρώντας την αλλαγή του χρωµατι-
σµού. 
 
► Να παρατηρήσει εικόνες/ φωτογρα-
φίες/ σχήµατα που συνδέονται µε το 
περιβάλλον: παρατηρεί φωτογραφίες 
από οικεία πρόσωπα, παρατηρεί τις ει-
κόνες από ένα παραµύθι κ. λ.π. (η εξέ-
λιξη ανάλογων δραστηριοτήτων εξαρ-
τάται άµεσα από το επίπεδο του παι-
διού) 

 
Βίωση του φυ-
σικού και τε-
χνητού περι-
βάλλοντος µέσα 
από τις αισθή-
σεις (συνέχεα) 

Να γνωρίσει τα µέσα και τα υλικά της 
χειροτεχνίας 
 

► Το παιδί γνωρίζει τα υλικά και µέσα 
χειροτεχνίας: πινέλο (διάφορα µεγέθη), 
µαρκαδόροι, ψαλίδι, κηροµπογιές, δα-
χτυλοµπογιές, διάφορα είδη χαρτιού, 
υφάσµατα, νήµατα, πηλός, πλαστελίνη, 
κόλλα. ∆ίνεται χρόνος στο παιδί να α-
σχοληθεί και να πειραµατιστεί µε ή χω-
ρίς βοήθεια µε τα υλικά προκειµένου να 
βιώσει τις διαφορές και τις ιδιότητες 
τους. 

 
2. Χειροτεχνικές 
δραστηριότητες 

Να αποκτήσει εµπειρίες από τη χρήση 
διάφορων τεχνικών επεξεργασίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει εµπειρίες µέσα από τη 
χρήση των χρωµάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να κατασκευάσουν µε διάφορα υλικά 
 
 
 
 
 
 
 

► Το παιδί αποκτά εµπειρίες από τις 
διάφορες τεχνικές επεξεργασίας, από 
τις πιο απλές βασικές µέχρι πιο σύνθε-
τες, ανάλογα µε τις δυνατότητες του 
παιδιού: ζωγραφική – ιχνογραφία (ε-
λεύθερο σχέδιο, πειραµατισµοί µε χρώ-
µατα), πλαστική (πλαστελίνη, ζυµάρι, 
πηλό), κολλάζ (χρήση κόλλας και ά-
χρηστων υλικών από εφηµερίδες, περι-
οδικά, όσπρια), χαρτοκοπτική (κόψιµο 
ή σκίσιµο χαρτιού), τυπώµατα κ. λπ. 
 
► Αρχικά γίνεται χρήση χρωµάτων (τέ-
µπερες, δαχτυλοµπογιές) που προά-
γουν την αδρή κίνηση και σταδιακά ε-
νισχύεται η λεπτή κίνηση φτάνοντας 
στη χρήση υλικών όπως το πινέλο. 
► Με τη συνοδεία µουσικής το παιδί 
παροτρύνεται να µεταφέρει την κίνηση 
στο χαρτί. Η/ Ο εκπαιδευτικός απλώνει 
χαρτί στο πάτωµα και τα παιδιά ξυπό-
λυτα, αφού βουτήξουν τα πόδια τους 
σε χρώµα χορεύουν. 
 
► Κατασκευές µε τουβλάκια (ξύλινα, 
πλαστικά) διάφορα (σπίτια, πύργους, 
γέφυρες) 
► Κατασκευές µε φυσικό υλικό (πέ-
τρες, άµµο, χιόνι κ. λ.π.) 
► Κατασκευές µε άχρηστο υλικό (εφη-
µερίδες, κουτιά, τενεκεδάκια κ. λ.π.) 
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Να βιώσει τις χειροτεχνικές δραστη-
ριότητες ως µια µορφή επικοινωνίας 
και έκφρασης 
 

► Το παιδί συνδέει τις δραστηριότητες 
µε καταστάσεις της ζωής: χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή, γενέθλια, απόκριες κ. 
λ.π. Μέσα από αυτές τις δραστηριότη-
τες έχει το παιδί τη δυνατότητα να 
συµµετάσχει στο στολισµό και διαµόρ-
φωση του χώρου της τάξης ή του σχο-
λείου και να αποκτήσει εµπειρίες έκ-
φρασης και επικοινωνίας (οµαδικές 
δραστηριότητες) 

 
3. Μουσική και 
Ρυθµική Αγωγή 

Να αποκτήσει µουσικές εµπειρίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να ακούει συνειδητά µουσική 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να γνωρίσει τα βασικά στοιχεία της 
µουσικής 
 
 
 
 
 
 
 

► Να συµµετάσχει σε µουσικά βιώµα-
τα: χτυπά παλαµάκια στη µουσική 
► Να αναγνωρίσει µουσικές δοµές: 
σταµατά να χορεύει µόλις σταµατήσει η 
µουσική (παύση – stop) 
► Να νιώσει την ασφάλεια του µουσι-
κού βιώµατος: µουσικός χαιρετισµός 
καλωσορίσµατος ή αποχαιρετισµού 
► Να αντιδρά σε µουσικά ερεθίσµατα: 
µε λάλισµα ή µε κάποιον άλλο φθόγγο/ 
ήχο συνοδεύει ένα τραγούδι 
 
► Να ηρεµεί προκειµένου να ακούσει 
µουσική: το παιδί κάθεται στην αγαπη-
µένη του θέση, χαµηλώνει ο φωτισµός 
στο χώρο ή κάθεται κοντά στην/ στον 
εκπαιδευτικό επιζητώντας τη σωµατική 
επαφή προκειµένου να ακούσει µουσι-
κή είτε ζωντανά (η/ ο εκπαιδευτικός 
παίζει στη φλογέρα ένα τραγούδι) είτε 
ηχογραφηµένη 
► Να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει 
ακουστικά ερεθίσµατα: ακούει φωνές 
ζώων και τις µιµείται ή δείχνει την εικό-
να του ζώου κ.λπ. 
► Να αποκτήσει µουσικές επιθυµίες και 
να κάνει µουσικές επιλογές: αντιδρά σε 
µουσική που δεν του αρέσει ή χαλαρώ-
νει µε κάποια συγκεκριµένη.  
 
► Να αποκτήσει εµπειρίες της µελωδί-
ας: ανάλογα µε τη µελωδία να προσαρ-
µόζει τη φωνή του 
► Να αποκτήσει εµπειρίες του ρυθµι-
κού µοτίβου: ανάλογα µε το τραγούδι 
να παράγει κινήσεις µε ή χωρίς µουσικά 
► Να αποκτήσει εµπειρίες από διαφο-
ρετικά τέµπο: γρήγορα/ αργά, να α-
κούσει και να κινηθεί σε διαφορετικούς 
χορευτικούς ρυθµούς  
► Να αντιληφθεί την έννοια της διάρ-
κειας και της παύσης: παράγει µε τη 
φωνή του έναν κοφτό (αααααα) ή δι-
αρκή ήχο (α –α – α – α –α)  
► Να αποκτήσει εµπειρίες έντασης: 
αλλάζει την ένταση της φωνής του α-
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νάλογα µε το πόσο δυνατά ή σιγά α-
κούει ένα τραγούδι 

 
Μουσική και 
Ρυθµική Αγωγή 
(συνέχεια) 

Να γνωρίσει τα µουσικά όργανα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τη µουσική ως µέσο έκ-
φρασης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να αποκτήσει κοινωνικές εµπειρίες 
µέσα από µουσικές – ρυθµικές δρα-
στηριότητες 
 
 
 
 
 

► Να πειραµατιστεί µε το σώµα ως όρ-
γανο του «κόσµου των ήχων»: µέσα 
από τραγουδοπαιχνίδια (Το Παζάρι, Χα-
ρωπά τα δύο µου χέρια) 
► Να πειραµατιστεί µε τα µουσικά – 
ρυθµικά όργανα (Σύστηµα Orff): δια-
φορετική χρήση των οργάνων π.χ. µε ή 
χωρίς µπαγκέτα  
► Να κάνει χρήση κάποιου µουσικού 
οργάνου: χτυπά ρυθµικά το ταµπουρί-
νο ως συνοδεία σε κάποιο τραγούδι  
 
► Η µουσική ως µέσο ενεργοποίησης 
και χαλάρωσης: το παιδί ενεργοποιείται 
στην κίνηση και στη χαλάρωση  
► Να εκφράζεται µέσα από κινήσεις: 
µιµείται χορευτικές ή αυτοσχέδιες κινή-
σεις π.χ. µουσικά κοµµάτια µε απλές 
ρυθµικές δοµές δίνουν τη δυνατότητα 
για εκµάθηση απλών κινήσεων (π.χ. 
ένα βήµα µπροστά ένα πίσω, παλιν-
δροµική κίνηση του σώµατος) 
► Να συνοδεύει ηχητικά κάποιο τρα-
γούδι: Ανάλογα µε τους ήχους, συλλα-
βές που παράγει το παιδί µαθαίνει να 
συνοδεύει ηχητικά ένα αγαπηµένο τρα-
γούδι, αλλάζοντας το χρώµα ή την έ-
νταση ή τη διάρκεια της φωνής του 
 
∆ιαθεµατική σύνδεση µε: Γλώσσα 
(να εξασκήσει τα όργανα οµιλίας)  
Αυτοεξυπηρέτηση (πλένω τα δόντια 
µου), κ.λπ. 
 
► Οµαδικές µουσικές δραστηριότητες 
προκειµένου τα παιδιά να συµµετά-
σχουν σε ένα µουσικό δρώµενο, συνο-
δεύοντας για παράδειγµα ρυθµικά ένα 
τραγούδι. Στα πλαίσια διαφόρων εορ-
τών (σχολικών, θρησκευτικών, εθνι-
κών) και πολιτιστικών εκδηλώσεων ορ-
γανώνονται διάφορες µουσικές δρα-
στηριότητες ή η µουσική πλαισιώνει 
ένα µέρος των εκδηλώσεων αυτών 

 
4. Μορφές θεα-
τρικής έκφρα-
σης 

Να αποκτήσει εµπειρίες µε αντικείµε-
να, πρόσωπα και καταστάσεις µέσα 
από το παιχνίδι (µιµητικό, ρόλων) 
 
 
 
 
 
 

► Να χρησιµοποιεί διάφορα µέσα/ υλι-
κά ως µια µορφή έκφρασης: γυαλιά, 
καπέλα, ρουχισµός πάνω στο σώµα του 
και παρατηρεί τον εαυτό του στον κα-
θρέφτη  
► Να µιµείται κινήσεις µε ή άνευ προ-
τύπου 
► Να µιµείται ήχους και φωνές ζώων 
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Να γνωρίσει το κουκλοθέατρο και το 
παιχνίδι µε τις κούκλες ως µέσο έκ-
φρασης 
 
 
Να γνωρίσει το θέατρο σκιών και τις 
αλλαγές στις διάφορες µορφές 
 
 
 
 
 
 
Να βιώσει τις διάφορες µορφές θεα-
τρικής έκφρασης ως κοινωνικό γεγο-
νός 

► Να χρησιµοποιεί τις διάφορες κού-
κλες του κουκλοθέατρου 
► Να παρακολουθεί µια παράσταση 
κουκλοθέατρου 
 
► Να πειραµατιστεί µε τα φώτα: 1) Να 
αποκτήσει εµπειρίες της σκιάς του σώ-
µατός του και άλλων αντικειµένων 2) 
Να αντιληφθεί κινήσεις και χρωµατι-
σµούς των φώτων  
► Να παρακολουθήσει και να συµµε-
τάσχει σε µια παράσταση θεάτρου 
σκιών 
 
► Στα πλαίσια διαφόρων εορτών (σχο-
λικών, θρησκευτικών, εθνικών) και πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων οργανώνονται 
διάφορες δραστηριότητες θεατρικής 
έκφρασης κατά τις οποίες δίνεται η δυ-
νατότητα στο παιδί να συµµετάσχει µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 
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