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Στόχοι Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ)

Ανάπτυξη Κοινωνικών και Συναισθηματικών 

Δεξιοτήτων καθώς και Δεξιοτήτων Ζωής μέσω 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, 

εκπαιδευτικών υλικών και μέσων, 

δραστηριοτήτων, οργανωμένων σχεδίων 

δράσης και άλλων εκπαιδευτικών πρακτικών.



Βασικοί άξονες Περιεχομένου

1ο μέρος

Θεωρητικό μέρος 

Ορισμός

Συγγραφή των ΚΙ

Αξιοποίηση στη 
μαθησιακή διαδικασία 

2ο μέρος

Τι περιλαμβάνει ο 
οδηγός

Είδη, μορφή και δομή ΚΙ 
Οδηγού

Προσωπική και Κοινωνική 
Ανάπτυξη και την κατανόηση 

κοινωνικών καταστάσεων

Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων 
για την ασφάλεια και υγεία των 

μαθητών



Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες (ΚΙ)

Μια σύντομη ιστορία (μικρό κείμενο), με 

συγκεκριμένη μορφή, χαρακτηριστικά και 

ιδιαίτερο στυλ και τρόπο γραφής.



Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες (ΚΙ)

Κοινωνικές καταστάσεις

Γεγονότα

Συμπεριφορές

Γενικές ιδέες και αντιλήψεις

Κοινωνικές Δεξιότητες

Συναισθήματα

Μια ΚΙ περιγράφει και παρουσιάζει 



Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες

Μια ΚΙ παρουσιάζει με οπτικό τρόπο 

Φωτογραφίες

Σκίτσα

Εικόνες



Στόχοι των Κοινωνικών Ιστοριών

η βαθύτερη κατανόηση μιας κοινωνικής κατάστασης

η διδασκαλία κατάλληλων κοινωνικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών

η διαχείριση και επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών

η τήρηση κανόνων

η εκμάθηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης

η κατανόηση της συμπεριφοράς των άλλων

η ενσυναίσθηση



Στόχοι των Κοινωνικών Ιστοριών

η  προετοιμασία των μαθητών για νέα γεγονότα 
και εμπειρίες, όπως οικογενειακές διακοπές, 
επίσκεψη στον γιατρό, κ.ά. (μείωση άγχους)

η διαχείριση και επίτευξη αλλαγών στη ζωή του 
μαθητή

η διδασκαλία θετικών συμπεριφορών, ρουτινών
και εισαγωγή νέων ρουτινών στο σχολείο, στο σπίτι 
ή στην κοινότητα

η διαχείριση των σχολικών προγραμμάτων

η απόκτηση γνώσεων σε διάφορους τομείς



Ιστορία

Οι Κοινωνικές Ιστορίες δημιουργήθηκαν το 1991
από την Carol Gray και δόθηκαν για πρώτη 

φορά σε μαθητές με αυτισμό, στο Λύκειο του 
Jenison στην Αμερική. Σύντομα η χρήση τους 
υιοθετήθηκε από πολλούς εκπαιδευτές και 

γονείς σε ολόκληρη την Αμερική. 



Τίτλος

Εισαγωγή

Κυρίως θέμα

Επίλογος

Η δομή των ΚΙ



ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



Απλές Κοινωνικές Ιστορίες

Περιγραφικές Προοπτικής Καθοδηγητικές Επιβεβαίωσης



Περιγραφικές προτάσεις

Παρέχουν πληροφορίες και απαντούν στις 
ερωτήσεις: «ποιος», «πού», «πότε», «πώς», 

«τι» και «γιατί». 



Προτάσεις Προοπτικής

Περιγράφουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και
τις αντιδράσεις των άλλων σε μια συγκεκριμένη 

περίσταση (αναφέρονται σε εσωτερικές 
καταστάσεις)



Καθοδηγητικές προτάσεις

Περιγράφουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά 
καθοδηγώντας το παιδί για το ποια 

συμπεριφορά είναι επιθυμητή και κατάλληλη 
σε μια δεδομένη στιγμή



Προτάσεις επιβεβαίωσης

Περιγράφουν κοινές κοινωνικές αξίες, 
εκφράζουν πολιτισμικές απόψεις και κοινά 

συναισθήματα. Δίνεται έμφαση σε έναν 
κανόνα, νόμο ή έθιμο και κώδικες 

συμπεριφοράς. 



Κοινωνική Ιστορία απλής μορφής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Περιγραφική 2-5 (πλήρεις ή και με κενή γραμμή)

Προοπτική 2-5 (πλήρεις ή και με κενή γραμμή)

Καθοδηγητική 0-2 (πλήρεις ή με κενή γραμμή)

Επιβεβαίωσης 2-5 (πλήρεις ή και με κενή γραμμή)



Εκτεταμένες Κοινωνικές Ιστορίες

Προτάσεις 
ελέγχου 

Συνεργατικές 
προτάσεις 

Κενή πρόταση



Προτάσεις ελέγχου

Οι προτάσεις είναι γραμμένες από το ίδιο το 
παιδί, προκειμένου να θυμηθεί τεχνικές και 

στρατηγικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει για 
να βοηθηθεί να θυμηθεί την πληροφορία σε 

μια κοινωνική ιστορία.



Συνεργατικές προτάσεις ή προτάσεις συνεργασίας

Οι συγκεκριμένες προτάσεις περιγράφουν τι θα 
κάνουν οι άλλοι που βρίσκονται εκείνη τη 

στιγμή δίπλα στο παιδί, για να το βοηθήσουν.  



Πρόταση με κενή γραμμή 

Ενθαρρύνουν το παιδί να μαντέψει το επόμενο 
βήμα σε μια περίσταση. Οι προτάσεις είναι 
ελλειπτικές, με κενό, δηλαδή, κάποιο τμήμα 
τους, το οποίο καλείται να συμπληρώσει το 

παιδί. 



Κοινωνική Ιστορία Εκτεταμένης μορφής

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ελέγχου 0-1 (πλήρεις ή με κενή γραμμή)

Συνεργασίας 2-5 (πλήρεις ή και με κενή γραμμή)

Κενή Γραμμή 0-1 με κενή γραμμή



Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΩΝ



ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
και των ειδικοτήτων

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Ψυχολόγοι

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Θεραπευτές (λογοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, 
φυσιοθεραπευτές)

Γιατροί 

Γονείς 

Όλοι όσοι δουλεύουν ή ζουν με το 
παιδί



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΚΙ

Καθορισμός του 
στόχου/θέματος

Εντοπισμός της 
συμπεριφορά ή της 

κατάστασης που 
προκαλεί «σύγχυση» 

στο παιδί  

Ανάγκη για 
διαφοροποίηση της εν 
λόγω συμπεριφοράς 

μέσω της ΚΙ



Συλλογή πληροφοριών

Παρατήρηση συμπεριφοράς 

(πού, πότε,  ποιος & πώς, τι, πώς & γιατί)

Καταγραφή σε ημερολόγιο

της συμπεριφοράς του παιδιού 

(τουλάχιστον για 3-5 μέρες)

Συγκέντρωση πληροφοριών 

(συζήτηση, συνέντευξη, ‘μαρτυρίες’)

Παιδαγωγική αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση

με το ίδιο το παιδί, αν είναι εφικτό



κατανόηση του 
προφορικού λόγου

ακουστική
κατανόηση κειμένου

η αναγνωστική του 
ικανότητα

το επίπεδο 
κατανόησης εικόνων, 

σκίτσων ή 
φωτογραφιών 

η αντίληψή του 

η ικανότητα 
επεξεργασία 

πληροφοριών (μιας 
ή περισσοτέρων)

το εύρος της 
προσοχής του

ο τρόπος μάθησης 
(το μαθησιακό του 

στυλ) 

ενδιαφέροντα-
ικανότητες-ανάγκες

Παιδαγωγική αξιολόγηση παιδιού

Το προφίλ του μαθητή



Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ



Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ ΚΙ

Εστιάζει στο περιεχόμενο –

στην ουσία – της ιστορίας
Αναφέρει συνοπτικά μια
συγκεκριμένη κατάλληλη
κοινωνική συμπεριφορά

Μορφή μικρής πρότασης

Μορφή ερώτησης



Γενικές αρχές ως προς τη μορφή και τη γλώσσα

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη συγγραφή μιας ΚΙ συνοψίζονται ως εξής:

Να έχει αρχή, μέση και τέλος.

Να απαντάει σε ερωτήσεις του τύπου: ποιος συμμετέχει, που και 
πότε διαδραματίζεται η κατάσταση, τι γίνεται, πόσο διαρκεί και 
γιατί.

Να γράφεται με καταφατικές εκφράσεις.

Να γράφεται με φιλολογική ακρίβεια, χρησιμοποιώντας λέξεις που 
εκφράζουν συνήθεις αντιλήψεις όπως «συνήθως», «μερικές φορές» 
κ.ά.

Να χρησιμοποιείται λεξιλόγιο συγκεκριμένο, κατανοητό και 
αντίστοιχο του μαθησιακού επιπέδου του παιδιού που 
απευθύνεται.



Εικονογράφηση ή χρήση φωτογραφιών

 Νοηματική συνάφεια με το κείμενο

 Κινητοποίηση ενδιαφέροντος παιδιού

 Απλή και λιτή (χωρίς πολλές πληροφορίες )

 Εστιασμένη στην ενέργεια και στην πράξη

 Μια εικόνα / φωτογραφία ανά σελίδα (μικρότερα παιδιά)

 Περισσότερες εικόνες / φωτογραφίες ανά σελίδα ή μόνο 

κείμενο (μεγαλύτερα παιδιά)

 Φωτογραφίες των ίδιων των παιδιών και του πραγματικού 

χώρου που αναμένεται να εφαρμοστεί



Έντυπη ή ψηφιακή μορφή Κοινωνικών Ιστοριών

χειροποίητο – χειρόγραφο βιβλίο που συνοδεύεται από 
φωτογραφίες, σκίτσα ζωγραφισμένα, εικόνες από περιοδικά ή το 
διαδίκτυο.

έντυπο βιβλίο κατασκευασμένο σε Η/Υ

ψηφιακό βιβλίο με τη χρήση  template (ηλεκτρονική μορφή)

βιντεοσκοπημένη ιστορία/animation

ηχογραφημένη ιστορία    



Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ)

Κοινωνικές Ιστορίες

Κύκλος των φίλων 

Peer-mediated (π.χ. Peer tutoring-παρεμβάσεις με τη μεσολάβηση 

συνομηλίκων) 

Τα γραπτά (scripts) ή τα εικονογραφημένα σενάρια (comic strip), 

Η παρουσίαση προτύπων προς μίμηση (δια ζώσης ή μέσω βίντεο – video 

modeling) 

Η τμηματική βοήθεια 

Η αυτοκαταγραφή

Η αυτοαξιολόγηση

Οι ερωτήσεις κατανόησης 

Η παροχή ενισχυτών 

Τα παιχνίδια ρόλων



Η παρουσίαση μιας Κοινωνικής Ιστορίας

Σε ήρεμο και ήσυχο περιβάλλον, χωρίς πολλά 
ερεθίσματα που να  διασπούν την προσοχή του παιδιού

Το παιδί να είναι ευδιάθετο, χαλαρό και να έχει θετική 
διάθεση 

Ο ενήλικας θα διαβάσει αργά και καθαρά την ιστορία 
από τη θέση του, ακολουθώντας τους ρυθμούς του 
παιδιού

Ενδεικτικά, μπορεί να πει:

«Έγραψα μια ιστορία για σένα …έλα να τη 
διαβάσουμε»

«Έχω μια ιστορία για το πώς παίζω στην αυλή του 
σχολείου»



Διάρκεια – Συχνότητα- Αποδέσμευση

Εισάγεται μία ΚΙ τη φορά

Να μην παρουσιάζονται πάνω από 3 ιστορίες συγχρόνως

Η παρουσίαση και επεξεργασία μιας ΚΙ συνήθως έχει διάρκεια από 
10-20 λεπτά

Στο πλαίσιο σταδιακής απόσυρσης της ΚΙ, αρχικά διαβάζεται 
λιγότερες φορές π.χ. τέσσερις φορές την εβδομάδα, αντί για κάθε 
μέρα. 

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να μειώσει τη συχνότητα σε μια φορά 
το μήνα ή κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο



Το παιδί να 
κάθεται σε ένα 
τραπέζι και ο 
ενήλικας λίγο πιο 
πίσω.

Τρόποι παρουσίασης μιας ΚΙ



Το παιδί κάθεται 
μπροστά από την 
οθόνη, ενώ ο/η 
εκπαιδευτικός 
κάθεται δίπλα του, 
χωρίς να εμποδίζει 
την επαφή του με 
την οθόνη. 

Τρόποι παρουσίασης μιας ΚΙ



Τρόποι παρουσίασης μιας ΚΙ

Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί 
στο διάλειμμα, σε 
ένα ήσυχο μέρος, 
όπως σε ένα 
παγκάκι, πάνω στο 
γρασίδι, κ.ά. 



Παρουσίαση σε μια μικρή ομάδα παιδιών ή στην 
ολομέλεια της τάξης



Νηπιαγωγείο ή παιδικός σταθμός (Νηπιαγωγοί γενικής 
και ειδικής εκπαίδευσης,  Παράλληλη Στήριξη και Ειδικό 
Βοηθητικό Προσωπικό)

Πλαίσιο με ωρολόγιο πρόγραμμα / Δημοτικό ή 
Γυμνάσιο (Εκπαιδευτικός της τάξης, Εκπαιδευτικός 
Τμήματος Ένταξης, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης 
και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, Εκπαιδευτικοί άλλων 
ειδικοτήτων, Διευθυντής)  

Γονείς και θεραπευτές

Πλαίσιο εφαρμογής



Επεξεργασία - Δραστηριότητες επέκτασης

Ερωτήσεις κατανόησης

Παιχνίδι ρόλων

Παρουσίαση προτύπων προς μίμηση (διά ζώσης ή μέσω βίντεο –
video modeling)

Παρεμβάσεις και καθοδήγηση με τη μεσολάβηση των 
συνομηλίκων (Peer-Mediated Instruction/Intervention)



Αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος

Αρχική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των 
δυσκολιών του παιδιού 

Παρουσίαση της Κοινωνικής Ιστορίας

Τελική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί                
εάν η επίδραση της συγκεκριμένης ιστορίας     
οδήγησε στην αλλαγή της συμπεριφοράς 



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ο ΟΔΗΓΟΣ



Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός

Θεωρητικό μέρος 

Μια ενδεικτική λίστα με προτεινόμενες 
θεματικές ενότητες και ΚΙ 

 52 ΚΙ που αφορούν στην:

Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και την 
κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την 
ασφάλεια και υγεία των μαθητών



Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και την 
κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

Εικόνα του Εαυτού 

Αισθήσεις και Σώμα 



Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και την 
κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

Αυτονομία και Φροντίδα Εαυτού 



Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και την 
κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

Συναισθήματα & Αξίες 



Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και την 
κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

Επικοινωνία 

Φιλία και Παιχνίδια με τους Φίλους 



Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και την 
κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

Σχολικές Επισκέψεις 

Σχολικές και Κοινωνικές Εκδηλώσεις 



Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και την 
κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

Σχολική Ζωή



Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια 
και υγεία των μαθητών

Διαχείριση Συναισθημάτων



Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια 
και υγεία των μαθητών

Σχολικός Εκφοβισμός 

Πρόληψη Ασθενειών και Ατυχήματα 



Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια 
και υγεία των μαθητών

Διαχείριση Κινδύνων 



Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια 
και υγεία των μαθητών

Αλλαγή Ρουτίνας και Διαχείριση Απρόοπτων Καταστάσεων


