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Κοινωνικές δεξιότητες 

Δεξιότητες που βοηθούν στη γνωστική και 
την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη ενός ατόμου, 
οι οποίες ασκούν επίδραση σε αυτό καθ' όλη 

τη διάρκεια της ζωής του. 



Οι κοινωνικές δεξιότητες επιτρέπουν στο παιδί: 



Οι κοινωνικές δεξιότητες στις οποίες 
θα εστιάσει η σημερινή μας παρουσίαση είναι:  



Αυτοαντίληψη 

O όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
αναγνώριση των ατομικών χαρακτηριστικών 
μας, των ικανοτήτων και των επιτευγμάτων 
μας από εμάς τους ίδιους. 



Αυτοεκτίμηση 

O όρος αναφέρεται στην εμπιστοσύνη και στη 
θετική εικόνα  για τον εαυτό μας, στην 
ικανότητά μας να θέτουμε στόχους για το 
μέλλον καθώς στην εκτίμηση της προσωπική 
μας αξία.  



Γιατί είναι σημαντικό να αποκτήσουν  
τα παιδιά αυτοαντίληψη και υψηλή αυτοεκτίμηση;  

Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση ασκούν επιρροή στον τρόπο 
που αισθάνονται τα παιδιά για τους εαυτούς τους και επηρεάζουν 
το πως πράττουν. 



Προτάσεις  για την ενίσχυση  
της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης (1/3) 

 Δείξτε την αγάπη σας και μιλήστε στα παιδιά με θετικό τρόπο και 
σεβασμό. 

 Πείτε πόσο θαυμάσια και ξεχωριστά είναι για εσάς. 

 Ενθαρρύνετέ τα να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις νέες 
προκλήσεις. 

 Υπενθυμίστε ότι είναι αποδεκτό να κάνουμε λάθη και ότι αυτό 
αποτελεί μέρος της  ανάπτυξης. 



Προτάσεις  για την ενίσχυση  
της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης (2/3) 

 Αναθέστε τους αρμοδιότητες στις οποίες μπορούν να 
ανταποκριθούν ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. 

 Αναγνωρίστε τα συναισθήματά τους και βοηθήστε ώστε αυτά να 
εκφράσουν τα δικά τους. 

 Χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητά τους και βοηθήστε στο να 
εκφραστεί.  

 Βοηθήστε  να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. 



Προτάσεις  για την ενίσχυση  
της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης (3/3) 

 

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να θέσουν ορισμένους προσωπικούς 
στόχους.  

 Αποφύγετε τις συγκρίσεις με άλλα άτομα. 
 



Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Η χρήση του λόγου με σκοπό την  έκφραση 
των συναισθημάτων, των επιθυμιών και 
προτιμήσεών μας καθώς και η κατανόηση 
της σχέσης μεταξύ λεκτικών και μη λεκτικών 
μηνυμάτων. 



Προτάσεις  για την ενίσχυση  
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (1/2) 

 Πείτε στα παιδιά πώς να συμμετέχουν σε μία συζήτηση. 

 Εξηγείστε τους τη σημασία των μη λεκτικών μηνυμάτων στην 
επικοινωνία. 

 Εξηγείστε τους ότι θα πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους χωρίς 
να διακόπτουν τον άλλο.  

 Δώστε τη δυνατότητα να εκφράσουν την γνώμη τους και τα όσα 
νιώθουν.  

 Ενθαρρύνετε να περιγράψουν τις εμπειρίες τους.   

 Αφιερώστε ποιοτικό χρόνο για αλληλεπίδραση μαζί τους. 



Προτάσεις  για την ενίσχυση  
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (2/2) 

 Εφαρμόστε στην πράξη αυτό που ζητάτε ή αυτό που περιμένετε να 
κάνει το παιδί  και γίνετε πρότυπο για το ίδιο. 

 Ενθαρρύνετε τη μεταξύ σας επικοινωνία χωρίς να ασκείτε κριτική.  

      Εάν είσαστε δυσαρεστημένοι με κάποια συμπεριφορά του παιδιού 
εκφράστε αυτό το συναίσθημα εστιάζοντας στην πράξη.  

 

 



Διαπροσωπικές σχέσεις  

Μιλώντας για διαπροσωπικές σχέσεις 
εννοούμε τη συνδιαλλαγή με άλλα άτομα 
και τη δημιουργία και διατήρηση φιλικών 
σχέσεων. 



Η σημασία των φιλικών σχέσεων στην ζωή των παιδιών συνδέεται από 
τα ίδια με τα εξής: 

 

 

   

 

ευτυχία 

υγεία 

ενήλικη  
Κοινωνικο- 

συναισθηματική υγεία 

επιτυχία 

Γιατί είναι σημαντικές οι διαπροσωπικές σχέσεις;  



Προτάσεις  για την ενίσχυση  
των διαπροσωπικών σχέσεων (1/2) 

 Ενθαρρύνετε και υποστηρίξτε φιλικές σχέσεις που έχει αναπτύξει 
το παιδί.  

 Ενισχύστε τις κοινωνικές συναναστροφές, τις επαφές και το 
παιχνίδι με νέα πρόσωπα. 

 Απομακρυνθείτε όταν το παιδί είναι με τους συνομηλίκους του 
και επεμβείτε εάν αισθανθείτε ότι κάποιος αδικείται συνεχώς, 
κινδυνεύει κλπ. 



Προτάσεις  για την ενίσχυση  
των διαπροσωπικών σχέσεων (2/2) 

 Βοηθείστε το παιδί να διαχειριστεί προβλήματα που έχει στις 
σχέσεις με τους συνομηλίκους του.  

     Εξηγείστε ότι είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να θυμώνουμε ή και 
να διαφωνούμε με τους φίλους μας. Πρέπει να εκφράζουμε τα 
συναισθήματά μας με σκοπό την επίλυση των διαφορών μεταξύ 
μας.  

 Υπενθυμίστε ότι σε περίπτωση που έχουμε πληγώσει κάποιον 
ζητάμε συγνώμη.  



Ενσυναίσθηση 

H σύνθετη ικανότητα του παιδιού να 
αναγνωρίζει, να κατανοεί τα αισθήματα των 
άλλων και ταυτόχρονα να δείχνει 
ενδιαφέρον για αυτά. 



Η ενσυναίσθηση συνδέεται: 

Με θετικές διαπροσωπικές 
σχέσεις σε όλους τους τομείς 

της ζωής ενός ατόμου 

Με τον περιορισμό των 
διακρίσεων και του 

αποκλεισμού 



Προτάσεις  για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (1/3) 

 Συμπεριφερθείτε με ενσυναίσθηση και καλύψτε τις 
συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών, γιατί τότε αυτά γίνονται 
πιο ικανά να αναπτύξουν συμπόνια. 

 Σκεφτείτε και συζητήστε μαζί με τα παιδιά για το τι μπορεί να 
προηγήθηκε μιας συμπεριφοράς.  

 Δημιουργείστε σενάρια και ζητήστε να σας πουν πως θα 
αντιδρούσαν στην κάθε περίσταση. 

  



Προτάσεις  για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (2/3) 

 Συζητήστε για τον ήρωα μίας ταινίας ή ενός βιβλίου που 
διαβάσατε μαζί, ώστε να τα εκπαιδεύεστε να βλέπουν την οπτική 
των άλλων. 

 Καθοδηγείστε, υποστηρίξτε και βοηθείστε στην επίλυση 
προβλημάτων. 

 Αναγνωρίστε τα συναισθήματα που προκάλεσε και δώστε του 
βοήθεια ώστε να “δει” τις συνέπειες της συμπεριφοράς του.  

 



Προτάσεις  για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (3/3) 

 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκέφτονται τους άλλους. 

 Δημιουργείστε τις ευκαιρίες να εμπλακούν σε δράσεις με σκοπό 
την παροχή βοήθειας.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν  κοινωνικές δεξιότητες 
Σύνοψη 



Μην ξεχνάτε να φροντίζετε τον εαυτό σας για να είσαστε 
αποτελεσματικότεροι στον ρόλο σας! 



Τα παιδιά δεν διαφέρουν πολύ από τους χαρταετούς. Είναι 
φτιαγμένα να πετάνε.  

Χρειάζονται όμως τον αέρα- απεριόριστη αγάπη, εμπιστοσύνη 
και ενθάρρυνση. 
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

 
ΚΕΣΥ Δράμας 

Επικοινωνία: 2521076511  

 mail@kesy.dra.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://kesy.dra.sch.gr/ 

 

https://www.facebook.com/kesydramas/ 


