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 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί  πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε 

– ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ 

πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο 

κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό.  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
Αχαΐας 
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Η πποεηοιμαζία επαθήρ 

 

 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί, πνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή 

αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. Μεξηθέο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά  ε ζπλεξγαζία απηή. Χσξίο νηθεία 

ζρέζε κπνξεί ε ζπζηεκαηηθά εμειηζζόκελε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξεκπνδηζηεί ή θαη 

λα αλαηξαπεί εληειώο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά, ζηα 

νπνία θαη αλαθέξνληαη νη αζθήζεηο καο δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ. Η ζρέζε ινηπόλ ζα πξέπεη λα 

εμειηρζεί κέζα από άιια «επηθνηλσληαθά θαλάιηα», πέξα από ηε γιώζζα. Τν πώο ζα γίλεη απηό , 

αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – ζεξαπεπηή. Καη ηειηθά εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζ’ απηόλ. 

Σην βαζκό, πνπ έρεη επηηεπρζεί ε επαθή, ν εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη κε 

πξνζνρή ηα κέηξα,, ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη ζρεδηάζεη. 

Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ή 

κνπζηθά όξγαλα γηα λα εληζρύζεη ηηο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ελίζρπζε επηηπγράλεηαη , 

όηαλ ην παηδί βηώζεη ηελ επηηπρία. (Σνύιεο 1999) 

 

 Σηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξαζηεξηόηεηεο γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαηαθηώληαη 

πξννδεπηηθά, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, θαη ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα 

επαλαιακβάλνληαη. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

(ΚΕΑ) 

 

 
 

 

Σςγγπαθική επιμέλεια 

 

Κολλύπος Ανδπιάννα – ΠΕ 2 Φιλόλογορ 

Τζιλιγιάννη Χπύζα – ΠΕ 2.50 Φιλόλογορ 
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Σην κάζεκα ησλ Κνηλσληθώλ θαη Επαγγεικαηηθώλ Δεμηνηήησλ νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ καο εθπαηδεύνληαη ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πξαθηηθήο δηαρείξηζεο δηαθόξσλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη πάιη κε ζηόρν ηελ θαζεκεξηλή ηνπο απηνλνκία. 

 

 Ε π α γ γ ε λ μ α η ι κ ή    Α γ ω γ ή   

 

Ανηικειμενικόρ ζηόσορ 

 Οη καζεηέο κέζα από ην κάζεκα ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ ηα επαγγέικαηα, 

λα κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ησλ ρξεκάησλ 

 

 Αλαθνξά ησλ επαγγεικάησλ πνπ πνιύ πηζαλά λα ρξεηαζζνύλ νη καζεηέο 

 Χξεζηκόηεηα ηνπ θαζελόο επαγγέικαηνο 

 Απηό εμππεξεηεί ώζηε, ρξεηαδνύκελνη βνήζεηα, λα κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζηνλ 

θαηάιιειν επαγγεικαηία. Γη’ απηό ζην πιαίζην απηνύ ηνπ καζήκαηνο αλαιύνληαη όια ηα 

επαγγέικαηα πνπ είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλόλ λα ρξεηαζηνύλ νη καζεηέο/ηξηεο (δηάθνξεο 

εηδηθόηεηεο γηαηξώλ, ειεθηξνιόγνο, πδξαπιηθόο, νδεγόο ιεσθνξείνπ θαη ηαμί, 

ηαρπδξόκνο θηι..). 

 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλώλεηαη ην κάζεκα είλαη πξσηαξρηθά κε βάζε ηελ ίδηα 

ηελ εκπεηξία θάπνησλ από ηνπο καζεηέο, ε νπνία αμηνπνηείηαη θαη επεθηείλεηαη. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ αλ κηιάκε γηα γηαηξνύο θάζε καζεηήο κπνξεί λα κεηαθέξεη κηα δηθηά 

ηνπ εκπεηξία θαη λα ζπδεηεζεί πνηνο γηαηξόο ζπγθεθξηκέλα ήηαλ θαηάιιεινο γηα ηελ 

πεξίζηαζε. Αλ πάιη αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη νη επηδηνξζώζεηο θαη πάιη κε 

αθνξκή ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ κπνξνύλ λα ζπδεηεζνύλ ηα επαγγέικαηα ηνπ 

πδξαπιηθνύ, ηνπ ειεθηξνιόγνπ, ηνπ κεραληθνύ απηνθηλήηνπ, ηεο κνδίζηξαο θαη νύησ 

θάζε εμήο. 

 

 Χξήζε εγρεηξηδίσλ κε θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ απεηθνλίδνπλ αλζξώπνπο ζε αλάγθε θαη 

θαινύληαη νη καζεηέο/ηξηεο λα εληνπίζνπλ πνηνο είλαη ν πην θαηάιιεινο λα πξνζθέξεη 

βνήζεηα (π.ρ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία εηθόλα πνπ δείρλεη ηνπνζεζία όπνπ έρεη 

μεζπάζεη θσηηά θαη άηνκα παληθόβιεηα λα ηξέρνπλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ζθέπηνληαη θαη 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνπο ππξνζβέζηεο, ηνπο νδεγνύο γηα ηα αζζελνθόξα, ηνπο 

ηξαπκαηηνθνξείο θαη ηνπο αζηπλόκνπο) 

 Τα εγρεηξίδηα κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ζηγά ζηγά από έληππν πιηθό εθεκεξίδσλ 

αιιά θαη από απιέο θσηνγξαθίεο από ην ίληεξλεη πνπ όκσο πξνζθέξνληαη γηα ην ζθνπό 

απηό. 

 

 Καηεγνξηνπνηήζεηο επαγγεικάησλ 

 ηνπ παξειζόληνο  θαη ηνπ παξόληνο 

 ρεηξνλαθηηθά θαη κε 

 πγείαο – θαηαζθεπώλ – ηερλνινγίαο Κέα 

 

 Σπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ ρξεκάησλ 

 

 Τήξεζε ηνπ σξαξίνπ (εθπαηδεύνληαη κέζα από ηελ έγθαηξε πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν) 

 

 Φξνληίδα ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ (θαζεκεξηλή ηαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο) 

 

 Εππξεπήο εκθάληζε 

 

 Καιή ζπκπεξηθνξά ζην ρώξν εξγαζίαο 
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 Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ρ   Δ ε ξ ι ό η η η ε ρ  
 

Ο όξνο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο  είλαη έλαο επξύο όξνο πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο ηθαλόηεηεο 

πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο κε απώηεξν μαλά ζηόρν ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο. Σπλδένληαη άκεζα κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

θάζε καζεηή δηόηη πξνσζεί κηα θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη γη’ απηό θαη εληάζζεηαη 

ηεο θνηλσληθήο επαγγεικαηηθήο αγσγήο. 

 

Ανηικειμενικόρ ζηόσορ 

Ο καζεηήο λα αλαπηύμεη πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ  κε ηα άιια άηνκα, 

λα αλαγλσξίδεη ηηο δπζθνιίεο ηόζν ηηο δηθέο ηνπ όζν θαη ησλ άιισλ θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

θαηαζηάζεηο.  

 

 Επίγλσζε θαη απνδνρή ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε καζεηήο/ηξηα 

Απηό ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαζόηη εληζρύεη κηα ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε δπζθνιία θαη δελ ππξνδνηεί άζρεκε ζπκπεξηθνξά. Έρεη παξαηεξεζεί όηη 

θάπνηνη καζεηέο/ηξηεο όηαλ αηζζάλνληαη όηη κεηνλεθηνύλ ζε θάπνην ηνκέα γεληθόηεξα ή ζε 

θάπνηα ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα, αλαπηύζζνπλ κε απνδεθηέο θνηλσληθά ζπκπεξηθνξέο κε 

αξλεηηθέο βέβαηα ζπλέπεηεο γηα ηνπο ίδηνπο/ηηο ίδηεο.  

 

 Απνδνρή ησλ άιισλ πξνζώπσλ θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο κε ηξόπν θηιηθό θαη όκνξθν   

Απηό έρεη εθαξκνγή θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ όπνπ νη καζεηέο/ηξηεο ζην ζύλνιό 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ελνρινύλ ηνπο ππόινηπνπο αιιά 

θαη εθηόο ζρνιείνπ όπνπ ε θαιή ζπκπεξηθνξά γεληθόηεξα εθηηκάηαη ηδηαίηεξα. 

 

 Δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκία ηνπ/ηεο όηαλ απνηπγράλεη ζε θάηη θαη  ζεηηθή αληηκεηώπηζή  

ρσξίο λα ζπκώλεη, λα δπζαλαζρεηεί ή λα θιαίεη. Επίζεο, ν καζεηήο/ηξηα δηδάζθεηαη λα 

αλαγλσξίδεη ηελ επηηπρία ηνπ, λα ραίξεηαη κε απηή θαη λα αμηνινγεί ην ηξόπν πνπ πέηπρε 

θάηη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ην επαλαιάβεη.  

 

 Σπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

 

 Χαιάξσζε κε ζπκκαζεηέο 

 

 Αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θηιηθώλ ζρέζεσλ θ.α. 

 

 Εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ δηαιόγνπ 

Να αζθεζνύλ ζε απηόλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αθόκε θαη γηα ηελ επίιπζε πεξίπινθσλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Γη, απηό θαη ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κία θάξηα θόθθηλε θαη κία πξάζηλε πνπ ππνδεηθλύεη πνηνο κηιάεη 

θαη πνηνο πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ.   

 

 Χξήζε ηεο κεζόδνπ ησλ Κνηλσληθώλ Θζηνξηώλ (Social Stories) όπνπ κε ηε κνξθή κηαο 

ηζηνξίαο εμηζηνξείηαη έλα πεξηζηαηηθό (ζπλήζσο αξλεηηθό) ην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο 

θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ‘απνθαηαζηήζνπλ’. Τέηνηνπ είδνπο θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο δηαηίζεληαη ζην εκπόξην ή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη επηιεγκέλα 

ινγνηερληθά θείκελα πνπ εμππεξεηνύλ ην ζηόρν δηδαζθαιίαο. Γηα παξάδεηγκα αλ ζηόρνο 

είλαη λα δηδαρζεί ε απνθπγή ηνπ ςέκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κηθξό θαη εύθνιν 

απόζπαζκα από ην «Ψέκα» ηεο Ζσξδ Σαξή. 
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 Δηαρείξηζε επηηπρώο δηάθνξσλ πεξηζηάζεσλ 

Εμαζθνύληαη ζηε ηάμε, ώζηε λα αληηιεθζνύλ όηη δηαθνξεηηθόο ζα είλαη ν δηάινγνο 

γηα παξάδεηγκα ζην πεξίπηεξν όπνπ ζα αγνξάζνπλ λεξό θαη πεξηνδηθά θαη δηαθνξεηηθόο 

ζε έλα καγαδί κε ξνύρα όπνπ πεξηκέλνπλ λα ηνπο εμππεξεηήζνπλ. Σηελ ηάμε ινηπόλ, 

γίλεηαη εμάζθεζε κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα γηα ηνπο 

ηξόπνπο δηαιόγνπ θαη ζπκπεξηθνξάο ζε θαηαζηάζεηο όπσο: ε ιατθή αγνξά, ην θαηάζηεκα 

κε ηα ξνύρα, ην πεξίπηεξν, ε ηξάπεδα, ην θπηώξην, ην ζνππεξ κάξθεη, ην θνκκσηήξην, ε 

εθθιεζία, ην ιεσθνξείν θηι.  

 

 Τν κίλη κάξθεη πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν 

 Είλαη πνιύ θαιόο ρώξνο γηα εμάζθεζε ζε πνιιά επίπεδα θαη είλαη κηα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηαηί ζπλδπάδεη πνιιέο δεμηόηεηεο. Οη καζεηέο 

ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο πνπ θξαηνύλ ε θαζεκηά από έλα θηλεηό ηειέθσλν πνπ όπσο 

πξναλαθέξζεθε δηαζέηεη ην ζρνιείν. Η κηα νκάδα πεγαίλεη ζην κίλη κάξθεη κε θάπνηνλ 

καδί γηα επηηήξεζε θαη βνήζεηα θαη ε άιιε κέλεη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό. Η ηειεπηαία 

γξάθεη ύζηεξα από ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνηα πξντόληα ζέινπλ λα ηνπο 

αγνξάζεη ε άιιε νκάδα. Εθόζνλ θαηαιήμνπλ, ηειεθσλνύλ ζηελ νκάδα πνπ βξίζθεηαη ζην 

κίλη κάξθεη ηνπο αλαθέξνπλ ηα πξντόληα θαη ν καζεηήο/ηξηα πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα ηα 

θαηαγξάθεη ζε έλα ραξηί. Σπλεξγάδεηαη θαη απηή ε νκάδα γηα λα εληνπίζεη ηα πξντόληα 

ζηα ξάθηα θαη λα ηα πιεξώζεη ζην ηακείν. Τα ρξήκαηα είλαη ςεύηηθα θαη κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί ε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηα ξέζηα. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

θέξλνπλ ηα πξντόληα ζηε ηάμε θαη γίλεηαη έιεγρνο ηεο επηηπρίαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Οη παξαπάλσ δεμηόηεηεο δνπιεύνληαη πην πνιύ κε βησκαηηθό ηξόπν. Επίζεο ππεξεηνύληαη όρη 

κόλν κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο αιιά θαη κέζσ όισλ ζρεδόλ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

ζρνιείνπ απνηειώληαο έηζη κηα πνιύ θαιή επθαηξία γηα ζπλδηδαζθαιία – δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

Η θαζεκεξηλόηεηα ζην ζρνιείν θαζώο θαη εκπεηξίεο πνπ κεηαθέξνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαζεκεξηλά 

απνηεινύλ άξηζηεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


