


 
Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) αποτελούν μια σύγχρονη μέθοδο που βοηθά το παιδί στο φάσμα του αυτισμού (και όχι μόνο) να κατανοήσει 
έννοιες και να μάθει να λειτουργεί με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Σύμφωνα με την Carol Gray (1998), εμπνεύστρια 
της μεθόδου, «Μια Κοινωνική Ιστορία είναι μια σύντομη ιστορία που έχει μια συγκεκριμένη μορφή και στοχεύει να περιγράψει με αντικειμενικό 
τρόπο μια κοινωνική κατάσταση, ένα άτομο, μια ικανότητα, ένα γεγονός ή μια έννοια».  
 
Η συγκεκριμένη μέθοδος συνίσταται στη δημιουργία σύντομων ιστοριών που περιγράφουν την τρέχουσα κοινωνική κατάσταση και περιλαμβάνουν 
κατάλληλες δεξιότητες και συμπεριφορές (Attwood, 1998). Οι Κοινωνικές Ιστορίες παρουσιάζουν πληροφορίες και κοινωνικές καταστάσεις σε 
δομημένο πλαίσιο και με καθησυχαστικό τρόπο, μέσω κειμένου συνοδευόμενου από εικόνες, αξιοποιώντας τον οπτικό τρόπο με τον οποίο τα 
παιδιά στο φάσμα του αυτισμού διευκολύνονται να μαθαίνουν. Ο εξειδικευμένος χαρακτήρας τους εστιάζει στο πρόσωπο του παιδιού και στις 
ατομικές του ανάγκες.  
 
Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν:  

 να προετοιμάσουν το παιδί για κάποια αλλαγή στην καθημερινή ζωή, που ενδεχομένως να του δημιουργήσει άγχος και συναισθηματική 
ένταση (π.χ. μετακόμιση, διαζύγιο, απώλεια, κτλ.), 

 να ενθαρρύνουν το παιδί να κάνει σημαντικές δραστηριότητες που δεν του αρέσουν, 

 να διδάξουν αφηρημένες έννοιες, όπως ο χρόνος (τώρα, πριν, μετά), καθώς και δράσεις (π.χ. άνοιξε, τοποθέτησε…), 

 να «σπάσουν» σύνθετες και πολυεπίπεδες δραστηριότητες σε μικρότερα, πιο εύχρηστα τμήματα, 

 να ενισχύσουν την αυτονομία του παιδιού, βελτιώνοντας την ικανότητά του να ολοκληρώνει με επιτυχία δραστηριότητες της 
καθημερινότητας με λιγότερη βοήθεια ή παρότρυνση από κάποιον ενήλικο,  

 να διδάξουν νέες δεξιότητες, όπως π.χ. πώς πλένουμε τα χέρια,  

 να διδάξουν κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά (π.χ. πηγαίνοντας με τη μαμά για ψώνια). 
 

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Συγγραφής Κοινωνικών Ιστοριών, θα απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα: 

 Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες;   

 Ποιος είναι ο στόχος των Κοινωνικών Ιστοριών; 

 Ποια θέματα μπορούν να προσεγγίσουν οι Κοινωνικές Ιστορίες;   

 Ποιος είναι ο τρόπος και τα στάδια συγγραφής μιας Κοινωνικής Ιστορίας; 

 Σε ποιες θεωρίες βασίζονται οι Κοινωνικές Ιστορίες; 



Με βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα μάθουν να γράφουν και να παρουσιάζουν Κοινωνικές Ιστορίες, 
χρησιμοποιώντας κλασικές μεθόδους αλλά και τις νέες τεχνολογίες. Θα εκπαιδευτούν σε ειδικά λογισμικά, καθώς και σε τεχνικές εμψύχωσης και 
αφήγησης. Στόχος είναι, με το πέρας του Εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/-ουσες να διαθέτουν –εκτός από γνώσεις– συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
υλικό, το οποίο θα έχουν παραγάγει οι ίδιοι/-ες και το οποίο θα μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη στο πλαίσιο των καθηκόντων τους 
(επαγγελματικών, γονεϊκών, κ.ά).  
 
Για το συντονισμό της ομάδας θα ακολουθηθεί το προσωποκεντρικό μοντέλο του Αμερικανού ανθρωπιστικού ψυχοθεραπευτή Carl Rogers. Ο μη 
κατευθυντικός συντονισμός της ομάδας επιτρέπει στον/στην καθένα/καθεμία από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να αισθανθεί ασφάλεια και να 
εμπλακεί στην όλη διαδικασία σύμφωνα με τον προσωπικό του/της ρυθμό.  
 
Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό (ppt και pdf) με τις θεωρητικές παρουσιάσεις του σεμιναρίου, αντίγραφο του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού, φωτογραφίες και βίντεο από τις εργασίες, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.  
 
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και σε 
γονείς παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. 
 
 
 
Ο εκπαιδευτής 
 
Ο Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας του Aix-Marseille Université στη Γαλλία. Κατέχει πτυχίο Επιστημών της 
Αγωγής από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) στην Κοινωνιολογία από την Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales στο Παρίσι. Διδάσκει μαθήματα Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σε συνεργασία με φορείς διοργανώνει σεμινάρια προσωπικής και 
επαγγελματικής ανάπτυξης (ΣΠΕΑ), τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαίδευσης και αρωγής του ανθρώπου. 
  



Πρόγραμμα 
 
10.00 – 10.30: Προσέλευση 
 
10.30 – 11.00: Γνωριμία – Εισαγωγή 
Γνωριμία με τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες και τον εκπαιδευτή. Συνοπτική παρουσίαση του σεμιναρίου και σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας.  
 
11.00 – 13.00: Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
Στην αρχή του βιωματικού σεμιναρίου θα γίνει αναφορά στον αυτισμό και στις κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες που οι εκπαιδευτικοί-γονείς-
φροντιστές καλούνται να διδάξουν στα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα. Oι συμμετέχοντες/-ουσες θα γνωρίσουν τις Κοινωνικές Ιστορίες, ένα 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής. Θα παρουσιαστούν βασικές αρχές των θεωριών στις οποίες 
στηρίζονται οι Κοινωνικές Ιστορίες και τα στάδια συγγραφής τους. 
  
13.00 – 13.30: Διάλειμμα 
 
13.30 – 15.30: Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ) 
Κατά το δεύτερο στάδιο του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχτηκαν στην προηγούμενη 
ενότητα. Θα χωριστούν σε ομάδες των πέντε ατόμων και θα αναλάβουν τη συγγραφή μιας Κοινωνικής Ιστορίας για μια συγκεκριμένη κοινωνική-
συναισθηματική δεξιότητα. Η Κοινωνική Ιστορία θα δημιουργηθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση ειδικών λογισμικών.  
 
15.30 – 15.40: Διάλειμμα 
 
15.40 – 16.40: Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
Στο τελευταίο στάδιο οι συμμετέχοντες/-ουσες –ανά ομάδα– θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια την Κοινωνική Ιστορία, την οποία έγραψαν, με 
εναλλακτικούς τρόπους. Θα ακολουθήσει συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη συγγραφή και θα συζητηθούν πιθανές λύσεις, 
καθώς και προτάσεις βελτίωσης.  
 
16.40 – 16.50: Διάλειμμα 
 
16.50 – 17.00: Αποτίμηση – Αξιολόγηση σεμιναρίου / Λήξη 
Το βιωματικό σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγησή του από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες 
και την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής. 



Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την κα Αλέκα 
Μπουντούρη, Κοινωνική Λειτουργό ΕΕΕΕΚ Παμμακαρίστου, στα παρακάτω τηλέφωνα: 
  

2294098211 - 6977539192  
 
 
 
 

Κόστος συμμετοχής: 20 € 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 31 Μαΐου 2014  
Ώρα προσέλευσης: 10.00 π.μ. - 10.30 π.μ.  
Ώρες διεξαγωγής: 10.30 π.μ. - 17.00 μ.μ.  
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Νέας Μάκρης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για να ενημερώνεστε για τα : 
 

https://www.facebook.com/speagr?ref=hl 
http://spealifelong.blogspot.gr  

https://www.facebook.com/speagr?ref=hl
http://spealifelong.blogspot.gr/


 
 
 
 
 
 
 

Μου αρέσει να τρέχω.  
Μπορώ να τρέχω στο διάλειμμα, όταν παίζω στην αυλή του σχολείου ή στην παιδική χαρά.  

Όταν παίζω στην αυλή του σχολείου ή στην παιδική χαρά, 
προσέχω να μην πέσω και χτυπήσω ή χτυπήσω κατά λάθος κάποιο παιδί. 

Μερικές φορές θέλω να τρέχω μέσα στην τάξη, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. 
Αν τρέχω μέσα στην τάξη, μπορεί να βλάψω εμένα,  

τους συμμαθητές μου, τις συμμαθήτριές μου ή τον δάσκαλό μου. 
Όταν τα παιδιά είναι μέσα στην τάξη, περπατούν. 
Αν περπατάω μέσα στην τάξη, θα είμαι ασφαλής.  

Θα προσπαθήσω να περπατάω μέσα στην τάξη  
και να τρέχω μόνο όταν είμαι στην αυλή του σχολείου ή στην παιδική χαρά.  

Ο δάσκαλος μου και οι γονείς μου είναι ευχαριστημένοι 
όταν θυμάμαι να μην τρέχω μέσα στην τάξη. 

 

 
                      

                                   


