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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητέ αναγνώστη – Αγαπητή αναγνώστρια, 
Πολύ ευγενικό εκ µέρους σου να επιλέξεις να διαβάσεις το συγκεκριµένο 
βιβλίο! 

Αν νοµίζεις ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον Καθηγητή Τουρνεσόλ του 
Τεντέν ή κάποιον άλλο καθηγητή, τότε κάνεις λάθος. 

Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί κατά κανόνα από τους πραγµατικούς ειδικούς 
– για την ακρίβεια, από εµάς, άτοµα µε διαφόρων µορφών αναπηρία. 

Ποιος άλλος µπορεί να έχει περισσότερες γνώσεις πάνω σε εµάς και τις 
ζωές µας από εµάς τους ίδιους; 

Το βιβλίο αποτελεί οδηγό χρήσης για εσένα που δουλεύεις µε άτοµα µε 
διαφόρων µορφών αναπηρία. Μέσα θα βρεις πολλές καλές συµβουλές 
σχετικά µε το τι να κάνεις και τι να µην κάνεις για να αποτελείς εξαιρετικό 
µέλος του προσωπικού. Αυτό το βιβλίο το συνυπογράφουν 10 χώρες: 
Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, 
Τουρκία, και Ηνωµένο Βασίλειο.   

Το κεντρικό θέµα του βιβλίου είναι: Πώς να προσφέρετε καλύτερες 
υπηρεσίες ως προσωπικό!   

Έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι, αναπτύσσοντας δεξιότητες και 
εργαλεία δουλεύοντας µε άτοµα µε αναπηρία, το προσωπικό έχει την 
ευκαιρία να αναπτυχθεί και το ίδιο. 

Τόσο για την ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων και εργαλείων, όσο και 
για το χτίσιµο της αυτοεκτίµησης των ατόµων µε αναπηρία, 
χρησιµοποιήσαµε πολλές µεθόδους που προϋποθέτουν την ενεργό 
συµµετοχή. Πραγµατοποιήσαµε συζητήσεις και εργαστήρια, παίξαµε 
παιχνίδια, και µελετήσαµε. Όταν µάθεις να χρησιµοποιείς ένα εργαλείο, ο 
κόσµος αλλάζει για εσένα και για το περιβάλλον σου. Για παράδειγµα, εγώ 
τώρα έχω τις δεξιότητες να θέτω τις κατάλληλες ερωτήσεις στο προσωπικό 
µου, το οποίο αντιµετωπίζω ως έναν τρόπο να αναπτύξουν τις στάσεις και 
τις µεθόδους τους.  

Ελπίζω να διαβάσεις αυτό το βιβλίο µονοµιάς, και ίσως, ενδεχοµένως, να 
µάθεις κάτι καινούριο, κάτι που δε γνώριζες πριν σχετικά µε τα άτοµα µε 
αναπηρία. 
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Ανάµεσα σε άλλα, θα µάθεις ότι δεν είναι καλό να µου φέρεσαι 
συγκαταβατικά, να βάζεις λόγια στο στόµα µου, να λες πράγµατα όπως 
“Συγγνώµη, φιλαράκο, αλλά εσύ δεν µπορείς να το καταλάβεις!”. Σε 
παρακαλώ, δώσε µας τη δυνατότητα να αναλάβουµε ευθύνες! Για 
παράδειγµα, γιατί να µη µας δώσεις τη δυνατότητα να αναλάβουµε κάποιες 
συναντήσεις, επισκέψεις µελέτης, µέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

Εγώ, ο συγγραφέας αυτού του εισαγωγικού σηµειώµατος, ονοµάζοµαι 
Anders Wieslander.  
Είµαι 46 ετών και έχω ελαφρά νοητική υστέρηση.  
Εργάζοµαι στο Medis 5, ένα πολιτιστικό κέντρο που προσφέρει καθηµερινά 
δραστηριότητες, στη Στοκχόλµη, Σουηδία.  
Έχω 21 χρόνια που εργάζοµαι εκεί, και ελπίζω ότι θα είµαι ακόµα µέλος του 
Medis 5 όταν θα είµαι 80 χρονών. Στο Medis 5 εργάζοµαι ως 
παρουσιαστής, συντονιστής, ποιητής, και λέκτορας. Αναλαµβάνω επίσης 
κάποιες εργασίες από εξωτερικούς συνεργάτες. 

“ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ 
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”. * 

Φυσικά, έχουµε κι εµείς τις ίδιες υποχρεώσεις ως προς το να γίνεται η 
όποια δουλειά σωστά και έγκαιρα. 

“ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”. * 

Ναι, ναι, όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία όταν τα βλέπεις γραµµένα. Ας 
αρχίσουµε τώρα τη δουλειά! 

Με εκτίµηση, 
Anders Wieslander 

Στοκχόλµη, 

19 Ιουνίου 2018  
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ STELLA? 

“STELLA” είναι το όνοµα ενός Ευρωπαϊκού σχεδίου, το οποίο υλοποιήθηκε 
µέσα σε δύο χρόνια. Στο σχέδιο αυτό συνεργαστήκαµε 10 πρόσωπα από 
διαφορετικές χώρες. “STELLA” είναι τα αρχικά του όρου “Ευρωπαϊκές 
Δραστηριότητες Δια Βίου Εκπαίδευσης Προσωπικού” στα αγγλικά (Staff’s 
European Lifelong Learning Activities).  

Το STELLA αποτελεί απόδειξη ότι τα άτοµα µε αναπηρία συµµετέχουµε 
ενεργά ως ειδικοί στην υλοποίηση σχεδίων. Οι συνεργάτες αναπτύξαµε µαζί 
ένα βιβλίο, το οποίο ονοµάζεται “το εγχειρίδιο STELLA”. Το εγχειρίδιο αυτό 
ήταν ένας από τους στόχους του σχεδίου µας. Το βιβλίο STELLA προσφέρει 
τρόπους βελτίωσης των βασικών δεξιοτήτων των ατόµων µε αναπηρία. 

 

Οι δεξιότητες αυτές είναι σηµαντικές για την ανεξαρτησία των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. Βοηθούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να ζουν µε 
µεγαλύτερη ανεξαρτησία και να βρίσκουν εργασία. Το STELLA ασχολείται 
µε έξι διαφορετικά είδη δεξιοτήτων.  

Αυτές οι δεξιότητες είναι οι:  

Ø Οργανωτικές Δεξιότητες 

Ø Κοινωνική Συµπεριφορά 

Ø Οµαδικές Ικανότητες 

Ø Κριτική Σκέψη 

Ø Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

Ø Τεχνικές Δεξιότητες 

Εξετάσαµε διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας αυτών των δεξιοτήτων. Στη 
συνέχεια, βρήκαµε τους καλύτερους τρόπους εκµάθησης αυτών των 
δεξιοτήτων. Οι βασικές αυτές δεξιότητες είναι πολύ χρήσιµες σε 
διαφορετικές συνθήκες, δραστηριότητες, και σχέδια.  

Αυτές οι µέθοδοι βέλτιστων πρακτικών συγκεντρώθηκαν σε διεθνείς 
συναντήσεις των συνεργατών και αξιολογήθηκαν από κοινού από 
προσωπικό και από άτοµα µε αναπηρία που συµµετείχαν ενεργά σε όλα τα 
στάδια του σχεδίου. 

Τα αποτελέσµατα µπορούν να γενικευτούν και να εφαρµοστούν σε µια 
ποικιλία συνθηκών, δραστηριοτήτων, και σχεδίων. Φυσικά, το παρόν 



6 
 

εγχειρίδιο αποτελεί απλά ένα δείγµα, και θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και 
να αναπτυχθεί κατά σύσταση. 

Επισυνάπτονται χρήσιµα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για αυτό στο σκοπό 
στα αντίστοιχα κεφάλαια. Μπορείτε να βρείτε περισσότερο υλικό στη 
διεύθυνση http://www.ella-ella.eu/stella/. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα 
µιλήσουµε για τις οργανωτικές 
δεξιότητες. Για τη συγγραφή 
αυτού του κεφαλαίου 
συνεργάστηκαν άτοµα από τη 
Γερµανία, την Ιταλία, την 
Ελλάδα, και τη Γαλλία. Άτοµα µε 
και χωρίς αναπηρία 
συνεργάστηκαν σε οµάδες ώστε 
να καθορίσουν τις οργανωτικές 
δεξιότητες και να ανακαλύψουν 
τον καλύτερο τρόπο εκµάθησης 
ή διδασκαλίας τους.  

Οι οργανωτικές δεξιότητες είναι 
πολύ σηµαντικές, τόσο στην 
ιδιωτική ζωή όσο και στην 
αγορά εργασίας.  

ΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ .  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ; 

Αν και οι οργανωτικές δεξιότητες µπορεί να περιλαµβάνουν ένα ευρύ 
φάσµα προσωπικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων, στο STELLA η 
εκπαίδευση στις οργανωτικές δεξιότητες επικεντρώνεται κυρίως στα 
ακόλουθα πρακτικά σκέλη: 

• την οργάνωση εκδήλωσης µικρής κλίµακας (πάρτι γενεθλίων) 
• την οργάνωση εκδήλωση µεγαλύτερης κλίµακας (συνέδριο) 

 

Η οργάνωση µιας εκδήλωσης µικρότερης κλίµακας, όπως είναι ένα πάρτι 
γενεθλίων, αποτελεί σηµαντικό βήµα για την απόκτηση βασικών 
οργανωτικών δεξιοτήτων. Στο κοµµάτι αυτό, τα µέλη της οµάδας 
ενθαρρύνονται να συµµετέχουν δηµιουργικά σε όλες τις πλευρές της 
διοργάνωσης ενός πάρτι γενεθλίων, να εξετάζουν µε κριτική σκέψη όλα τα 
σηµαντικά βήµατα που αφορούν στην οργάνωση, και να αξιολογούν το 
πιθανό αποτέλεσµα. 
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Η οργάνωση µιας εκδήλωσης µεγαλύτερης κλίµακας, όπως είναι ένα 
συνέδριο, αποτελεί τον δεύτερο και πιο απαιτητικό στόχο για τα µέλη της 
οµάδας. Στο κοµµάτι αυτό, όλα τα µέλη πρέπει να θυµηθούν ότι έχουν 
µάθει ως τώρα και να το εφαρµόσουν. 

Συµβουλές Ειδικών STELLA!  

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην ενδυνάµωση των ατόµων µε 
αναπηρία να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, και να αξιολογούν συναισθηµατικά 
θετικές δράσεις. Η ενεργή συµµετοχή στις πραγµατικές οµάδες σχεδίου του 
STELLA ήταν µια εµπειρία που δηµιούργησε πολλούς θετικούς 
συναισθηµατικούς δεσµούς. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που πραγµατοποιήθηκαν µόνο σχέδια που είχαν 
επιλεγεί από τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία (εφεξής: ΑΜΕΑ). Κάποια 
παραδείγµατα των σηµαντικών σχεδίων που επιλέχθηκαν:  

• Το πάρτι γενεθλίων.  
• Το Χριστουγεννιάτικο ηµερολόγιο. 
• Το πάρτι δρόµου (περίπτερο στο φεστιβάλ 
δρόµου). 

• Το δηµιουργικό εργαστήριο. 
• Η συµµετοχή στις Ηµέρες Erasmus 

(Erasmus Days). 
• Το εθνικό συνέδριο STELLA. 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΠΟΙΑΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Η βασική ιδέα είναι η απόκτηση οργανωτικών δεξιοτήτων µέσα από κλασικά 
εργαλεία διαχείρισης έργων. Η απόκτηση 
οργανωτικών δεξιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στα 
ΑΜΕΑ να κατανοήσουν ένα σχέδιο και να µάθουν 
να εφαρµόζουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης 
έργων µέσω “παιχνιδιών ρόλων”. Στη συνέχεια, 
περιγράφουµε τα βήµατα που ακολουθήσαµε για 
την υλοποίηση µιας δραστηριότητας – σε αυτήν την 
περίπτωση: της οργάνωσης ενός πάρτι γενεθλίων.  

Πριν / Κατά τη Διάρκεια / Μετά (Λίστες 
Καθηκόντων!) 

Προετοιµασία 
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Το στάδιο προετοιµασίας στη διαχείριση έργων στοχεύει στον καθορισµό 
της δοµής του έργου. Όσον αφορά στο δικό µας σχέδιο “Πάρτι Γενεθλίων”, 
αυτό σήµαινε ανεπίσηµες προκαταρκτικές οµιλίες για τη µετατροπή του 
πάρτι γενεθλίων από µια ιδέα σε υλοποιήσιµο σχέδιο. Το στάδιο 
προετοιµασίας είναι πολύ σηµαντικό για την παραγωγή ιδεών και τη 
συζήτησή τους. 

Φάση Σχεδιασµού 

Το στάδιο σχεδιασµού στη διαχείριση έργων στοχεύει στον ακριβή και 
λεπτοµερή σχεδιασµό του έργου (από το στόχο στο σχέδιο δοµής). Όσον 
αφορά στο δικό µας σχέδιο “Πάρτι Γενεθλίων”, αυτό σήµαινε: 

• Σχεδιασµός Συνάντησης: ηµεροµηνία, ώρα, αριθµός καλεσµένων, 
τοποθεσία, προϋπολογισµός 

• Σχεδίασε και παράδωσε την πρόσκληση 
Χρήση υποδείγµατος ή δικό σου πρωτότυπο σχέδιο 
Κατά πρόσωπο, γραπτώς, τηλεφωνικώς 
Μην ξεχάσεις τις οδηγίες 
Ζήτησε απάντηση για το αν θα παρευρεθούν 

• Σκέψου τα δώρα και ενηµέρωσε τους καλεσµένους 

• Διακόσµηση 
Λουλούδια, µπαλόνια, φαναράκια, κεριά, χαρτοπετσέτες, 
τραπεζοµάντιλα, γλυκά, πετράδια 

• Σκέψου για το φαγητό και προετοίµασέ το  
Καφές και κέικ/τούρτα 
Μπάρµπεκιου 
Συγκεκριµένο µενού 
Μεζεδάκια 

• Ποτά 
Αλκοόλ – ναι ή όχι; 
Μπύρα χωρίς αλκοόλ 

Αφρώδης οίνος 

• Διάλεξε τα πιάτα, πιατέλες, κούπες, ποτήρια, 
µαχαιροπήρουνα, µπολ (Έλεγχε πάντα τον 
αριθµό των καλεσµένων!) 

• Αγορές – Παραγγελίες 
Φαγητά και ποτά 
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Σύγκριση τιµών 
Θα µαγειρέψεις εσύ; 
Θα φέρουν κάτι οι καλεσµένοι; 

• Τι θα σου άρεσε να κάνεις; 
Μορφή ψυχαγωγίας: µουσική, τραγούδια, παιχνίδια, χορός, σόου, 
σινεµά 

• Έχε φωτογραφική µηχανή / smartphone σε ετοιµότητα 
Ζήτα από κάποιον να τραβήξει φωτογραφίες 

• Οµόρφυνε τον εαυτό σου για τη γιορτή 
Επιλογή ρούχων 
Χτένισµα – θα πας στο κοµµωτήριο; 
Μακιγιάζ; 

• Ενηµέρωσε τους γείτονες 

 

Εκτέλεση 

Το στάδιο εκτέλεσης στη διαχείριση έργων στοχεύει στην ελεγχόµενη και 
επικοινωνιακή εκτέλεση του έργου. Όσον αφορά στο δικό µας σχέδιο 
“Πάρτι Γενεθλίων”, αυτό σήµαινε: 

• Διακόσµησε τον χώρο διεξαγωγής του πάρτυ, 
ετοίµασε το τραπέζι – αν χρειάζεται, καθόρισε 
τις θέσεις  

• Πρόσφερε φαγητό και ποτά, φτιάξε καφέ, κόψε 
την τούρτα 

• Κάνε µπάνιο και ντύσου για το πάρτι 

• Καλωσόρισε τους καλεσµένους (ενδεχοµένως 
φρόντισε για υπηρεσία µεταφοράς των 
καλεσµένων) και αντάλλαξε χειραψίες 

• Ψυχαγώγησε τους καλεσµένους, ξενάγησέ τους 
και κάνε τους να νιώσουν άνετα 

• Δέξου τα δώρα και ευχαρίστησε για αυτά 

• Τραγούδα, χόρεψε, παίξε, κλπ. 

• Πάρε φωτογραφίες, µια οµαδική φωτογραφία 
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• Αποχαιρέτα τους καλεσµένους – φρόντισε για την µεταφορά των 
καλεσµένων πίσω στα σπίτια τους 

 

Επόµενες ενέργειες / τελικό στάδιο 

Το τελικό στάδιο στη διαχείριση έργων στοχεύει στην ακριβή κατάληξη και 
αξιολόγηση. Όσον αφορά στο δικό µας σχέδιο “Πάρτι Γενεθλίων”, αυτό 
σήµαινε: 

• Συµµάζεψε και καθάρισε µετά το πάρτι, ζήτα 
βοήθεια 

• Πλύνε τα πιάτα 

• Βάλε τα περισσεύµατα φαγητού στο ψυγείο 

• Κατέβασε την διακόσµηση 

• Επίστρεψε δανεισµένα αντικείµενα 

• Δες και αξιολόγησε τις φωτογραφίες 
Φτιάξε ένα άλµπουµ φωτογραφιών 

• Απόλαυσε τις αναµνήσεις 

 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

Ποιες δεξιότητες απέκτησαν και αναγνώρισαν στους ίδιους τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες που συµµετείχαν; Οι απαντήσεις που έδωσαν τα ίδια τα 
ΑΜΕΑ: 

 

• Να έχω µια δουλειά να κάνω και να µένω συντονισµένος! 

• Να έχω αυτοπεποίθηση! 

• Να µιλάω µπροστά σε άλλα άτοµα. 

• Να παρατηρώ και να εκφράζω τις ευαισθησίες µου. 

• Αξίζει να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα και να τα λύνουµε µέσα 
από τη συζήτηση (χτίσιµο της οµάδας, λύση συγκρούσεων). 

• Το χιούµορ είναι σηµαντικό. Να γελάµε παρέα! 
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• Να δίνω αρκετό χρόνο 
στην προετοιµασία.  
Να έχω υπόψη τους 
χρονικούς παράγοντες. 
Να καθορίζω ένα 
πρόγραµµα. 

• Διαδικασία σχεδιασµού: 
συνεχής έλεγχος και 
ενηµέρωση. 

• Να προσαρµόζω τον 
σχεδιασµό στις τρέχουσες 
συνθήκες: 
µπορείς να προσθέσεις 
κάτι, 
µπορείς να αφήσεις κάτι 
εκτός (αναθεώρηση του 
σχεδίου). 

• Αν ζητήσω βοήθεια, θα την 
έχεις. 

• Να είµαι συνεχώς σε 
επαφή! 

• Ανταλλαγή. 

• Να έχω τη δυνατότητα να 
αποδέχοµαι τα καθήκοντα που µου αναθέτουν! 

• Να προσηλώνοµαι και να µένω συντονισµένος! 

• Να φτιάχνω ένα χρονοδιάγραµµα! 

• Να αφήνω χρόνο για εξηγήσεις και αναθεωρήσεις. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε το σηµαντικό ζήτηµα της κοινωνικής 
συµπεριφοράς. Δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εξερεύνηση της κοινωνικής 
συµπεριφοράς που θεωρείται αποδεκτή στην αγορά εργασίας και το 
επαγγελµατικό περιβάλλον. Για παράδειγµα, το να έχουν µια δουλειά ή να 
βρίσκονται στην αγορά εργασίας κάνοντας πρακτική άσκηση αποτελεί 
σηµαντικό βήµα προς την ανεξαρτησία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, 
προς την ανεξάρτητη ζωή που επιθυµούν. 

Οι εταιρείες ή οι οργανισµοί που προσλαµβάνουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
θεωρούν ότι είναι απαραίτητο τα ΑΜΕΑ να έχουν δεξιότητες 
αυτοδιαχείρισης στην εργασία. Οι εργοδότες προτιµούν εργαζοµένους που 
διαθέτουν δεξιότητες όπως: 

- να έρχονται στη δουλειά στην ώρα τους, 
- να τηρούν τους κανονισµούς, 
- να αναλαµβάνουν ευθύνες και να δρουν υπεύθυνα, 
- να πραγµατοποιούν τις εργασίες και τα καθήκοντά τους µε προσοχή, 
- να εντοπίζουν τις παρεκκλίσεις στην απόδοσή τους και να τις 
διορθώνουν, 

- να χρησιµοποιούν τις απαραίτητες τεχνολογίες, εξοπλισµό, κλπ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ 

l Να συµπεριφέρεσαι στους συναδέλφους σου που είναι ΑΜΕΑ όπως 
συµπεριφέρεσαι στους συναδέλφους σου που δεν είναι ΑΜΕΑ! 

l Ζήτα την άδεια πριν προσφέρεις τη βοήθειά σου! 
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l Το θέµα της σωµατικής επαφής θέλει µεγάλη προσοχή! Απόφυγε 
οποιαδήποτε σωµατική επαφή αν δεν έχεις λάβει την άδεια! 

l Όταν µιλάς σε ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες, να απευθύνεσαι 
απευθείας σε αυτό! 

l Να χρησιµοποιείς απλές, σαφείς, και σύντοµες προτάσεις όταν 
συζητάτε! 

l Να ακούς προσεκτικά και να δίνεις τις εξηγήσεις σου ή να 
παρουσιάζεις τα παραδείγµατά σου µε απλό, στοιχειώδη, και σαφή 
τρόπο! 

l Να δίνεις τη δυνατότητα στα ΑΜΕΑ να εκφράζονται όταν συζητάτε! 

l Μην έχεις προκαταλήψεις! 

 

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι οµάδες του STELLA καθόρισαν µια λίστα 
κοινωνικών δεξιοτήτων µε τις οποίες ασχολήθηκαν και πάνω στις οποίες 
δούλεψαν στα διάφορα εργαστήρια και οµάδες εργασίας.  
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1. Αναζήτηση βοήθειας & Προσφορά βοήθειας 

2. Χτίσιµο σχέσεων 

3. Παρουσίαση του εαυτού µου 

4. Έλεγχος των συναισθηµάτων 

5. Διαχείριση των προβληµάτων 

6. Κατανόηση των κανόνων 

7. Αποδοχή της κριτικής 

8. Τήρηση του σχεδίου εργασίας 

9. Ευγένεια (διάκριση µεταξύ προσωπικών συνοµιλιών και επισήµων 
συνοµιλιών) 

10. Ανεξάρτητη εργασία 

11. Σεβασµός προς τους άλλους 

 

Συµβουλές για το πώς να ξεκινήσετε και να διατηρήσετε µια σχέση: 

- Χτίσιµο σχέσεων 
- Παρουσίαση του εαυτού σου 
- Ευγένεια (διάκριση µεταξύ προσωπικών συνοµιλιών και επισήµων 
συνοµιλιών) 

- Σεβασµός προς τους άλλους 
- Αναζήτηση βοήθειας & Προσφορά βοήθειας 

 

Συµβουλές για πετυχηµένο αυτοέλεγχο: 

- Αναζήτηση βοήθειας & Προσφορά βοήθειας 
- Έλεγχος των συναισθηµάτων 
- Διαχείριση των προβληµάτων 
- Κατανόηση των κανόνων 
- Αποδοχή της εποικοδοµητικής κριτικής 
- Τήρηση του σχεδίου εργασίας 
- Ευγένεια (διάκριση µεταξύ προσωπικών συνοµιλιών και επισήµων 
συνοµιλιών) 

- Ανεξάρτητη εργασία 
- Σεβασµός προς τους άλλους 
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Συµβουλές για τη διαχείριση της εργασίας εντός µιας οµάδας: 

- Αναζήτηση βοήθειας & Προσφορά βοήθειας 
- Κατανόηση των κανόνων 
- Αποδοχή της εποικοδοµητικής κριτικής 
- Τήρηση του σχεδίου εργασίας 

Συµβουλή Ειδικών STELLA! 

Πιστεύουµε ακράδαντα ότι το προσωπικό πρέπει πρώτα 
να έχει χτίσει µια σχέση µε τα ΑΜΕΑ πριν αρχίσει να 
τους διδάσκει κοινωνικές δεξιότητες. Αφού έχουν χτίσει 
µια σχέση, τότε το προσωπικό µπορεί να κάνει τη 
δουλειά του βοηθώντας τα ΑΜΕΑ να κατανοήσουν και 
να εφαρµόσουν αυτές τις δεξιότητες.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Το εγχειρίδιο κοινωνικής συµπεριφοράς STELLA χρησιµοποιεί 
εικονογράµµατα για την καθοδήγηση και εκπαίδευση των ΑΜΕΑ πάνω στις 
κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να εφαρµόζονται σε διαφορετικές 
κοινωνικές συνθήκες. Καθώς δεν µπορούν όλα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
να διαβάσουν ή να κατανοήσουν γραπτές προτάσεις, τα εικονογράµµατα 
που χρησιµοποιεί το εγχειρίδιο κοινωνικής συµπεριφοράς STELLA 
αποτελούν πολύ σηµαντικό και αποτελεσµατικό εργαλείο τόσο για τα ΑΜΕΑ 
όσο και για το βοηθητικό προσωπικό.  

Κάποια παραδείγµατα κοινωνικών συνθηκών είναι: “Πώς συµπεριφέροµαι 
στο σινεµά;” ή “Πώς συµπεριφέροµαι σε δηµόσιες τουαλέτες;”. Μέσα στο 
εγχειρίδιο υπάρχουν κεφάλαια που αναφέρονται σε συγκεκριµένες 
κοινωνικές συνθήκες. Σε κάθε κεφάλαιο εξετάζουµε κοινωνικές δεξιότητες 
που µπορεί να προκύψουν στη συγκεκριµένη κοινωνική συνθήκη. Μέσα 
στο εκάστοτε κεφάλαιο υποδεικνύουµε στα ΑΜΕΑ ποια συµπεριφορά είναι 
κατάλληλη και ποια συµπεριφορά θα ήταν προτιµότερο να αποφευχθεί. Σε 
κάθε εικονόγραµµα έχει προστεθεί µία πρόταση για να γίνεται σαφής η 
κοινωνική συνθήκη που απεικονίζεται. Το εγχειρίδιο αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
καθηµερινότητας των ανθρώπων µε διανοητικές ανάγκες. 

 
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ STELLA (EN) à 

 http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/  
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Το Εγχειρίδιο Χρήσης του οδηγού κοινωνικής συµπεριφοράς 
STELLA  

Αυτός ο οδηγός κοινωνικής συµπεριφοράς είναι ειδικά σχεδιασµένος ώστε 
να πληροί τις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Κάποιες φορές τα 
ΑΜΕΑ αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις στις οποίες δεν ξέρουν πώς να 
συµπεριφερθούν ή πώς να αντιδράσουν, λόγω της ειδικής ανάγκης τους. 
Επιλέξαµε 15 συνήθεις κοινωνικές συνθήκες που συναντάµε όλοι πολύ 
συχνά στην καθηµερινότητά µας, και δώσαµε παραδείγµατα κατάλληλης 
και ακατάλληλης συµπεριφοράς σε κάθε συνθήκη. 

Ο οδηγός κοινωνικής συµπεριφοράς STELLA εξετάζει τις παρακάτω 
συνθήκες: 

- Κοινωνική Συµπεριφορά σε λεωφορείο 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στο δρόµο 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στη δουλειά 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στα διαλείµµατα από την εργασία 
(µεσηµεριανό, καφέ) 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στην καφετέρια/στο κυλικείο 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στα αποδυτήρια 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στην τουαλέτα 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στην πόλη 

- Κοινωνική Συµπεριφορά σε κάποιο κατάστηµα 

- Κοινωνική Συµπεριφορά πριν την επίσκεψη σε φιλικό πρόσωπο 

- Κοινωνική Συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε φιλικό 
πρόσωπο 

- Κοινωνική Συµπεριφορά σε πάρτι γενεθλίων 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στο θέατρο 

- Κοινωνική Συµπεριφορά στο σινεµά 

- Κοινωνική Συµπεριφορά σε δηµόσια πισίνα 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Όνοµα Κάνε Ο,τι Κάνω 

2. Σκοπός Κατανόηση, παρακολούθηση, και εφαρµογή 
κανόνων 

3. Υλικό Δε χρειάζεται κάποιο υλικό 

4. Τι θα µάθουµε; Θα κατανοήσουµε τους κανόνες 
παρακολουθώντας και ακολουθώντας τον αρχηγό, και θα 
µάθουµε τους κανόνες εφαρµόζοντάς τους. 

Πώς παίζεται; 

Στην αρχή, ένας υπεύθυνος αναλαµβάνει το ρόλο του αρχηγού σχηµατίζουν 
µια σειρά από πίσω του και µιµούνται τις κινήσεις του (πηδάνε, µιλούν µε 
διαφορετική προφορά, χορεύουν, κλπ.). Μετά από λίγο, ο αρχηγός πηγαίνει 
στο τέλος της σειράς, και το άτοµο που βρισκόταν ακριβώς από πίσω του 
είναι τώρα ο αρχηγός, και τα άτοµα από πίσω του το ακολουθούν και το 
µιµούνται. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρι να έχουν κάνει όλα τα άτοµα τον 
αρχηγό. 

 
1. Όνοµα Τρίγωνα Κοµµάτια Τυριού 

2. Σκοπός Κατανόηση κανόνων, βελτίωση της 
προσοχής 

3. Υλικό Χαρτί και µολύβι/στυλό 

4. Τι θα µάθουµε; Θα βελτιώσουµε την προσοχή µας 
και θα ακολουθήσουµε της οδηγίες κατανοώντας τους 
κανόνες. 

Πώς παίζεται; 
Πρώτα τοποθετούνται πολλές κουκκίδες στο χαρτί. Στη συνέχεια, το πρώτο 
άτοµο ενώνει δύο κουκκίδες µε µια γραµµή. Η γραµµή αυτή θα πρέπει να 
ενώνει δύο σηµεία, αλλά να µην περνάει από πολλές κουκκίδες. Αφού 
σχεδιάσει τη γραµµή, είναι η σειρά του επόµενου παίκτη. Ο παίκτης αυτός 
ενώνει δυο διαφορετικές κουκκίδες µε µια γραµµή. Σκοπός του παιχνιδιού 
είναι ο σχηµατισµός τριγώνων χωρίς να σχεδιάσουµε σκόπιµα ένα τρίγωνο. 
Συνεπώς, ο κάθε παίκτης πρέπει να σκεφτεί πού θα τραβήξει τη γραµµή του. 
Αν ένας παίκτης καταφέρει να σχηµατίσει τρίγωνο ενώνοντας δύο κουκκίδες, 
τότε βάζει το αρχικό του ονόµατός του στο τρίγωνο ώστε να γνωρίζουµε σε 
ποιον ανήκει το τρίγωνο. 
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1. Όνοµα Πραγµατική Ζωή 

2. Σκοπός Να µάθουµε πώς να ζητάµε και πώς να 
προσφέρουµε βοήθεια 

3. Υλικό Δε χρειάζεται κάποιο υλικό 

4. Τι θα µάθουµε; Θα µάθουµε πώς να ζητάµε βοήθεια, 
πώς να εκφράζουµε τις συνθήκες/τα προβλήµατά µας, 

πώς να επικοινωνούµε µεταξύ µας, και πώς να βρίσκουµε λύσεις 
οµαδικά. 

Πώς παίζεται; 
Το παιχνίδι αυτό αποτελεί ανοιχτή µέθοδο εκµάθησης που βασίζεται σε 
προβλήµατα. Οι συµµετέχοντες εντοπίζουν ένα πραγµατικό πρόβληµα στην 
εργασία τους ή στη γειτονιά τους και βρίσκουν λύσεις µαζί. Μπορείτε να 
ορίσετε τις παραµέτρους και τα χρονικά, υλικά, και σωµατικά όρια. 

  
1. Όνοµα Τι συµβαίνει στη φωτογραφία; 

2. Σκοπός Να µάθουµε πώς να βοηθάµε τους άλλους 
αλλά και πώς να ζητάµε για βοήθεια 

3. Υλικό Κάρτα Συνθήκης 
4. Τι θα µάθουµε; Θα µάθουµε να σκεφτόµαστε λογικά 
γύρω από την προσφορά και την αναζήτηση βοήθειας, 
και να κάνουµε τις απαραίτητες ενέργειες κοιτώντας τα 

πράγµατα από µια ευρεία οπτική γωνία. 

Πώς παίζεται; 
Αυτό το παιχνίδι µε φωτογραφίες είναι πολύ χρήσιµο για την ενίσχυση των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την αυτοέκφραση ατόµων µε διανοητικές 
ανάγκες. Απλά κρατάς µια φωτογραφία στο χέρι, στην οποία απεικονίζεται 
µία συνθήκη όπου ένα άτοµο βοηθάει κάποιο άλλο άτοµο ή ζητάει βοήθεια 
από κάποιο άλλο άτοµο. Ζητάς από το άτοµο µε ειδικές ανάγκες να σου πει 
τι βλέπει στην εικόνα, και το ενθαρρύνεις να εκφράσει τις σκέψεις του. Το 
ενθαρρύνεις να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα, να περιγράψει την κατάσταση/το 
σκηνικό, και να αναφέρει κάθε λεπτοµέρεια που παρατηρεί στην 
φωτογραφία. Το ρωτάς τι µπορεί να συνέβη πριν τραβηχτεί η φωτογραφία 
και τι νοµίζει ότι θα γίνει µετά. Μπορείς να κάνεις κάποιες νύξεις προφορικά 
στα άτοµα µε διανοητικές ανάγκες ώστε να το βοηθήσεις να διαπιστώσει τη 
σωστή ενέργεια. 
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1. Όνοµα Συνεργασία 

2. Σκοπός Σεβασµός προς τους άλλους, ειδικά 
συναδέλφους σε διαφορετικά αντικείµενα, συνθήκες, 
και περιβάλλοντα 

3. Υλικό Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το υλικό που 
επιθυµούµε 

4. Τι θα µάθουµε; Θα µάθουµε να φερόµαστε µε 
σεβασµό όταν επικοινωνούµε µε άλλα άτοµα στο χώρο εργασίας. 

Πώς παίζεται; 
Συνίσταται να κάνουµε µια λίστα µε προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν 
στο χώρο εργασίας στην αρχή του παιχνιδιού. Το επόµενο βήµα είναι να 
βρούµε παραδείγµατα πράξεων ή ενεργειών που θα λύσουν αυτά τα 
προβλήµατα. Η παρουσίασή τους µπορεί να γίνει µε µορφή παιχνιδιού 
ρόλων.  

Για παράδειγµα: Παραγγελία στην καφετέρια 

Ένα άτοµο που πεινάει µπαίνει στην καφετέρια και πηγαίνει κατευθείαν 
στην αρχή της ουράς, χωρίς να υπολογίσει τα άτοµα που περιµένουν ήδη 
στην ουρά. 

Η ενέργεια µε την οποία θα λυθεί το πρόβληµα µπορεί να είναι η εξής: 

Κάποιο άτοµο που ήδη περιµένει στην ουρά εδώ και κάποια ώρα λέει στο 
άτοµο που έφτασε αργότερα αλλά µπήκε µπροστά ότι πρέπει να πάει στο 
τέλος της ουράς και να περιµένει να φτάσει η σειρά του.  

  

 
1. Όνοµα Μια Μέρα Στη Δουλειά 

2. Σκοπός Σεβασµός προς τους άλλους, ειδικά 
συναδέλφους σε διαφορετικά αντικείµενα, συνθήκες, 
και περιβάλλοντα 

3. Υλικό Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το υλικό 
που επιθυµούµε 

4. Τι θα µάθουµε; Θα µάθουµε να φερόµαστε µε 
σεβασµό όταν επικοινωνούµε µε άλλα άτοµα στο 

χώρο εργασίας. 

Πώς παίζεται; 
Το παιχνίδι αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων όταν αλληλεπιδρούµε µε συναδέλφους σε διαφορετικές θέσεις 
στο χώρο εργασίας. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν κάθε άτοµο της 
οµάδας έχει συµµετάσχει σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω σενάρια: 

Ζητάµε κάτι από έναν εργαζόµενο στην καθαριότητα: Ένα άτοµο παριστά 
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έναν εργαζόµενο στην καθαριότητα του χώρου εργασίας, και το άτοµο µε 
διανοητικές ανάγκες του ζητά να καθαρίσει το γραφείο του. 

Ζητάµε κάτι από έναν συνάδελφο στο ίδιο γραφείο: Αναπαράσταση µίας 
συνθήκης όπου ένας εργαζόµενος (το άτοµο µε τις ειδικές ανάγκες) ζητά 
από έναν συνάδελφο στο ίδιο γραφείο να του φέρει κάτι που σχετίζεται µε 
την εργασία, όπως χαρτί για τον εκτυπωτή ή φακέλους. 

Ζητάµε κάτι από το διευθυντή/το αφεντικό: Ένα άτοµο αναλαµβάνει το 
ρόλο διευθυντικού στελέχους στο χώρο εργασίας, και το άτοµο µε 
διανοητικές ανάγκες θέλει να του ζητήσει να πάρει άδεια για µια µέρα. 

Γραφικά! Συµβουλή ειδικών – Post-it! 

Ολοκληρώστε το παιχνίδι µε ένα γύρο ανατροφοδότησης, ώστε όλοι οι 
παίκτες να µπορέσουν να εκφράσουν τα συναισθήµατα και τις 
παρατηρήσεις τους!  

 
1. Όνοµα Μοιράζοµαι Το Μυστικό Μου 

2. Σκοπός Αποδοχή ανατροφοδότησης 
3. Υλικό Χαρτί, µολύβια/στύλο, και σακούλα 

4. Τι θα µάθουµε; Θα µάθουµε να αποδεχόµαστε 
και να αξιολογούµε την ανατροφοδότηση πάνω σε 
µια δουλειά ή µια κατάσταση. 

Πώς παίζεται; 
Αρχικά, κάθε µέλος της οµάδας παίρνει ένα µικρό 
κοµµάτι χαρτί, και σε αυτό γράφει µία δύσκολη 

κατάσταση ή ένα πρόβληµα που δεν µπορεί να επιλύσει. Στη συνέχεια, 
βάζουµε όλα τα χαρτάκια σε µια σακούλα. Κάθε µέλος της οµάδας βγάζει 
ένα από τα χαρτάκια από τη σακούλα. Αν βγάλει το χαρτάκι που έγραψε ο 
ίδιος/η ίδια, το ξαναβάζει στη σακούλα και βγάζει άλλο χαρτάκι, ώσπου 
κάθε µέλος της οµάδας να έχει ένα χαρτάκι µε πρόβληµα που δεν είναι το 
δικό του. Τότε, κάθε µέλος προτείνει µια λύση για την κατάσταση/το 
πρόβληµα αυτό. Στο τέλος του παιχνιδιού, αν κάποια από τα µέλη της 
οµάδας θέλουν, µπορούν να πουν ποιο πρόβληµα ήταν δικό τους, να 
εξηγήσουν την επιλογή τους, και να πουν πώς τους έκανε να νιώσουν η 
ανατροφοδότηση. 
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1. Όνοµα Η Δεξαµενή Ανατροφοδότησης 
2. Σκοπός Αποδοχή εποικοδοµητικής κριτικής 
3. Υλικό Χαρτί, µολύβια/στύλο, και σακούλα 

4. Τι θα µάθουµε; Θα µάθουµε να αποδεχόµαστε 
και να αξιολογούµε την εποικοδοµητική κριτική 
πάνω σε µια δουλειά ή µια κατάσταση. 

Πώς παίζεται; 
Το πρώτο βήµα σε αυτό το παιχνίδι είναι να 
λάβουµε εποικοδοµητική κριτική για το άτοµο µε 

διανοητικές ανάγκες από τον πραγµατικό του προϊστάµενο στη δουλειά. 
Τότε, γράφουµε την κριτική αυτή σε µικρά κοµµάτια χαρτί. Στα χαρτάκια 
µε την κριτική του προϊσταµένου προσθέτουµε χαρτάκια όπου έχουµε 
γράψει σχόλια που δεν είναι εποικοδοµητικά ή βοηθητικά, όπως “Έπρεπε 
να καθαρίσεις το δωµάτιο σήµερα, αλλά δεν το έκανες”. Τότε, ζητάµε από 
το άτοµο µε διανοητικές ανάγκες να προσδιορίσει ποια σχόλια είναι 
πραγµατική εποικοδοµητική κριτική και ποια σχόλια δεν είναι. 
Ολοκληρώνουµε το παιχνίδι ρωτώντας το ΑΜΕΑ πώς νιώθει για την 
εποικοδοµητική κριτική και αν ταυτίζεται µε αυτή.  
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε το θέµα της οµαδικής ικανότητας. 
Εξετάζουµε το τι σηµαίνει να εργαζόµαστε εντός µιας οµάδας και ποιες 
δεξιότητες είναι απαραίτητες για να εργαζόµαστε µε επιτυχία εντός µιας 
οµάδας. Αρχικά, οι οµάδες του STELLA προσδιόρισαν τους όρους “οµάδα” 
και “οµαδική ικανότητα”, περιέγραψαν τη σηµασία της οµαδικής 
ικανότητας, και εντέλει επικεντρώθηκαν στις µεθόδους και τα παιχνίδια 
εκµάθησης που βελτιώνουν τις οµαδικές δεξιότητες των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες.  

Ως “οµάδα” ορίζεται το σύνολο δύο ή περισσοτέρων ατόµων που 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η διαφορά µεταξύ ενός συνόλου και µιας 
οµάδας είναι ότι η οµάδα εργάζεται προς ένα συγκεκριµένο σκοπό ή έναν 
κοινό στόχο. 

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ STELLA 

Για να γίνει πιο προσιτός ο όρος “οµαδική ικανότητα”, οι οµάδες του STELLA 
προσδιόρισαν διάφορες σηµαντικές δεξιότητες για την εργασία εντός µιας 
οµάδας και για να εργαζόµαστε µε επιτυχία εντός µιας οµάδας. Ο όρος 
“δεξιότητες” είναι ευρύς, καθώς στην πραγµατικότητα είναι ένας 
συνδυασµός δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών, και κανόνων που είναι 
στοιχειώδεις για την επιτυχηµένη εργασία εντός µιας οµάδας.  

- Τα µέλη της οµάδας να διατηρούν καλές σχέσεις µεταξύ τους 
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- Να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
- Να ακούν και να µιλούν ο ένας µε τον άλλο 
- Να είναι παρόντες 
- Να είναι στην ώρα τους 
- Να µοιράζονται ιδέες, εφόδια, και εργαλεία 
- Να έχουν αυτοπεποίθηση 
- Να σέβονται τους άλλους 
- Να ελέγχουν τα συναισθήµατά τους 
- Να προσφέρουν ή να ζητούν βοήθεια 

Από τη στιγµή που ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες µάθει και βελτιώσει αυτές 
τις δεξιότητες, η επίδρασή τους είναι εµφανής σε διάφορα επίπεδα:  

Σε προσωπικό επίπεδο:  

Απόκτηση αυτοεκτίµησης 

Απόκτηση αυτοπεποίθησης 

Σε κοινωνικό επίπεδο:  

Να αποτελείς µέρος µιας οµάδας 

Να νιώθεις χρήσιµος/η 

Σε επαγγελµατικό επίπεδο:  

Να είσαι πιο αποτελεσµατικός 

Να προσαρµόζεσαι στο ρόλο σου 

Να βελτιώσεις την επαγγελµατική σου σταδιοδροµία 

 

Συµβουλή Ειδικών STELLA!  

Ο εντοπισµός των ατοµικών δεξιοτήτων είναι βασικός 
παράγοντας!  

Ο Πελάτης Χ µιλάει άνετα µπροστά σε κόσµο, οπότε θα 
πάρει το µικρόφωνο να µιλήσει σε µια συνέλευση. Η 
πελάτης Ψ θα αναλάβει να βρει τη διαδροµή προς ένα 
χώρο εκδηλώσεων, γιατί γνωρίζει πώς να χρησιµοποιεί 
µια σχετική εφαρµογή στο smartphone. 

Ανακαλύψτε σε τι είναι καλό ένα ΑΜΕΑ και βοηθήστε το να βελτιωθεί σε 
αυτόν τον τοµέα! 

Ενθαρρύνετε ένα ΑΜΕΑ να µάθει νέες δεξιότητες! 
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ΜΕΘΟΔΟΙ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Η συζήτηση σε οµάδα χρησιµοποιήθηκε κυρίως 
για τον εντοπισµό δεξιοτήτων που είναι χρήσιµες για 
την οµαδική ικανότητα. Η µέθοδος αυτή 
συνεισέφερε στην ενδυνάµωση της οµάδας και 
βοήθησε την οµάδα να είναι πιο αποτελεσµατική. 
Αργότερα, αφού είχε αυξηθεί η αυτοπεποίθηση, 
χρησιµοποιήθηκε για τον εντοπισµό των δυνατών 
και των αδυνάτων σηµείων των µελών της οµάδας 

και του πώς µπορούν να βελτιωθούν ως οµάδα. Πολλές φορές, το 
προσωπικό πρότεινε τη χρήση post-it µε τους πελάτες, συχνά για να 
αναρτήσουν µια λέξη ή µια ιδέα στον πίνακα. Μπορούµε να φανταστούµε 
την αντίστοιχη χρήση εικόνων για άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
γραφής και ανάγνωσης. 

Επιπλέον, οι συζητήσεις σε οµάδα χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση 
συνθηκών και την πραγµατοποίηση αξιολογήσεων. 

Το παιχνίδι ρόλων ήταν η πρώτη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε από έναν 
συγκεκριµένο συνεργάτη. Η αρχική ιδέα ήταν να 
ρωτήσει µια βασική ερώτηση: “Γιατί µια οµάδα;”. 
Ο συνεργάτης του STELLA έθεσε συνθήκες ή 
προκλήσεις που θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν 
από ένα άτοµο µόνο του ή µόνο από µια οµάδα. 
Αυτός ήταν ένας αποτελεσµατικός τρόπος να 
εξερευνήσουµε τα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής σε 
µια οµάδα. Όλες οι συνθήκες µαγνητοσκοπήθηκαν και 
µονταρίστηκαν έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην 

οµάδα να αναλύσουν τις ανάγκες τους, να ξεπεράσουν τα προβλήµατά 
τους, και µετά να βρουν λύσεις µαζί. Το βίντεο αποτελεί χρήσιµο υλικό που 
µπορεί να διανεµηθεί και να χρησιµοποιηθεί και από άλλες οµάδες. 

Συµβουλή ειδικών! Να θυµάστε: Τα σοβαρά θέµατα µαθαίνονται πιο 
εύκολα µέσω του παιχνιδιού. 

Χρησιµοποιήσαµε διαφορετικά παιχνίδια που αφορούν στις βασικές 
δεξιότητες που αναγνωρίσαµε. Κάθε παιχνίδι αξιολογήθηκε έτσι ώστε να 
ελεγχθεί αν οι δεξιότητες οµαδικής ικανότητας εφαρµόζονταν 
αποτελεσµατικά. Αφού παίξαµε τα παιχνίδια, πραγµατοποιήσαµε συζητήσεις 
σε οµάδα µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στις οποίες ρωτήθηκε τι είδους 
σχέση υπάρχει µεταξύ των παιχνιδιών, των δεξιοτήτων, και της αγοράς 
εργασίας.  

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟΥ 
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Το παιχνίδι χρειάζεται τουλάχιστον δύο άτοµα – ένα να λειτουργεί ως 
οδηγός και το δεύτερο να έχει δεµένα τα µάτια και να καθοδηγείται. Ο 
οδηγός πρέπει να βοηθήσει το άτοµο µε τα δεµένα µάτια να αποφύγει να 
πατήσει ή να σκοντάψει σε εµπόδια – οι αποκαλούµενες “νάρκες”. Ο 
οδηγός πρέπει να χρησιµοποιεί ξεκάθαρες εντολές όπως “προχώρα ίσια”, 
“αριστερά”, “δεξιά”, ή “σταµάτα”. 

Το παιχνίδι αυτό συνιστάται για την εφαρµογή των εξής βασικών 
δεξιοτήτων:  

- Να ακούµε ο ένας τον άλλο 
- Την προσφορά ή αναζήτηση βοήθειας 
- Την αυτοπεποίθηση 
- Την ανταλλαγή συµβουλών 
- Την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 

Υπάρχουν συγκεκριµένες συνθήκες στην εργασία όπου µπορούν να 
εφαρµοστούν αυτές οι δεξιότητες για την προσαρµογή των εργαλείων 
ανάλογα µε τις δυσκολίες του κάθε ατόµου, την αποφυγή κινδύνων σε ένα 
ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον, ή την ευαισθητοποίηση στο θέµα της 
αλληλεγγύης. 

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΑ” 

Το παιχνίδι αυτό αποτελεί έναν διασκεδαστικό τρόπο χτισίµατος µιας 
οµάδας µε απλά υλικά. Χρησιµοποιώντας ζαχαρωτά και µακαρόνια, οι 
οµάδες µικρού µεγέθους αναλαµβάνουν να χτίσουν το ψηλότερο δυνατό 
κτίριο στο χρόνο που τους δίνεται. Η διαδικασία µαγνητοσκοπείται, και η 
µετέπειτα παρακολούθηση του βίντεο από όλα τα άτοµα µαζί αποτελεί µια 
καλή ευκαιρία να συζητηθούν οι δυνάµεις και οι αδυναµίες κάθε οµάδας. 

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (TEAM-UP) 

• Το παιχνίδι της Συνεργασίας (Team-Up) είναι ένα παιχνίδι όπου 
συµµετέχουν ενεργά τέσσερις παίκτες. Βασίζεται στη συµµετοχή του κάθε 
µέλους της οµάδας ώστε να έχουν ένα πετυχηµένο αποτέλεσµα. 
• Στόχος του παιχνιδιού είναι να στοιβάξουν κουτιά πάνω σε µια 
παλέτα µε όσο πιο συµπαγή τρόπο γίνεται, τηρώντας τις οδηγίες ως προς 
το χρώµα ή το σχήµα που περιλαµβάνονται στις κάρτες οδηγιών. Η οµάδα 
κερδίζει βαθµούς ανάλογα µε το πόσα επίπεδα χτίστηκαν (5 βαθµοί για 
κάθε επίπεδο), αλλά υπάρχει και αφαίρεση βαθµών αν, για παράδειγµα, δε 
χρησιµοποιήθηκαν κάποια κουτιά (-1 βαθµός για κάθε αχρησιµοποίητο 
κουτί) ή αν τα κουτιά δεν τοποθετήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες στην 
κάρτα (-1 βαθµός για κάθε λανθασµένα τοποθετηµένο κουτί). 
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Το παιχνίδι αυτό συνίσταται για την εφαρµογή των εξής βασικών 
δεξιοτήτων: 

- Την επικοινωνία 
- Την ανταλλαγή ιδεών 
- Το σεβασµό στους κοινούς κανόνες 
- Την επιτυχία ως οµάδα 

 
Το παιχνίδι αυτό είναι ένα εµπορικό παιχνίδι, οπότε αν και ενδιαφέρον, 
δεν είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες όλων των ατόµων. Μπορεί να 
δηµιουργήσει συγκρούσεις εντός της οµάδας, οι οποίες µπορούν να 
εξερευνηθούν ώστε να δουλέψουµε πάνω στις διανοητικές διαφορές. 
Συνιστούµε να απλοποιήσετε τους κανόνες επιλέγοντας να ακολουθούνται 
οδηγίες µόνο µε βάση το χρώµα ή µόνο µε βάση το σχήµα. Μπορείτε 
επίσης να παίξετε το παιχνίδι µε πραγµατικά κουτιά και παλέτες. 

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ” 

Οµάδα: 1 αρχηγός και 4 συνεργάτες 
Εξοπλισµός: Ένα σχοινί (10 µέτρα) 
Στόχος: Σχηµατίστε ένα τέλειο τετράγωνο µε το σχοινί! 
Δυσκολία: Οι συνεργάτες έχουν δεµένα τα µάτια και πρέπει να ακολουθούν 
τις οδηγίες του αρχηγού. 

Το παιχνίδι αυτό συνίσταται για την εφαρµογή των εξής βασικών 
δεξιοτήτων: 

- Ηγετική ικανότητα 
- Υιοθέτηση διαφορετικών στρατηγικών 
- Υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου ρόλου µέσα σε µια οµάδα 
- Να ακούµε ο ένας τον άλλο 
- Επίλυση προβληµάτων συνεργατικά 

 
Το παιχνίδι αυτό επιτρέπει πολλές εναλλακτικές σχηµατισµού της οµάδας 
και προσαρµόζεται σε διαφορετικά επίπεδα ικανότητας. 

 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

- Ανακάλυψα ότι δυσκολεύοµαι να διαχειριστώ τις ηµέρες και ώρες.  
Είναι πολύ σηµαντικό να είµαστε µαζί στην ώρα µας και να αποτελώ 
ένα καλό µέρος της οµάδας. 
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- Το βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεί καλό τρόπο να 
αποµνηµονεύουµε πράγµατα. Έµαθα να παίζω διαφορετικούς ρόλους. 

- Έµαθα να επικοινωνώ καλύτερα. 
- Τώρα µπορώ να βοηθήσω κάποιο άτοµο που χρειάζεται τη βοήθειά 

µου. 
- Έπαιξα το παιχνίδι του Βασικού Τεταρτηµορίου (Core Quadrant) µε 
την Esther. Έµαθα πολλά πράγµατα για τον εαυτό µου ώστε να 
αντιµετωπίζω τις δυσκολίες µου στη δουλειά και στην κοινωνική ζωή 
µου. 

- Οι πειραµατισµοί µετατράπηκαν σε πραγµατικές 
ευκαιρίες µε επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας.  

- Γνωρίσαµε καλύτερα τους εαυτούς µας. 
- Συνήθως δουλεύουµε µόνοι µας πάνω σε ένα 
έργο, εδώ είχαµε την ευκαιρία να δουλέψουµε 
µαζί. Μου άρεσε αυτό. 

- Ανακαλύψαµε τις δεξιότητες των συναδέλφων 
µας. 

- Η εργασία σε οµάδα µε έκανε να αναλογιστώ. Έπρεπε να έχουµε το 
µυαλό µας καθαρό για να σκεφτούµε. Έγινα πιο ανεκτικός µε τους 
άλλους. Έµαθα να τους εµπιστεύοµαι. 

- Έµαθα να είµαι πιο υποµονετικός. Μοιραστήκαµε τις απόψεις και τις 
ιδέες µας. 

- Στην αρχή ήµασταν απλά ένα σύνολο ατόµων, µετά γίναµε οµάδα! 
- Μπορέσαµε να διαχειριστούµε πράγµατα που δε θα µπορούσαµε από 

µόνοι µας. 
- Έµαθα να ξεπερνάω τη δυσκολία µου να µιλάω µπροστά σε κόσµο. 
- Έµαθα να αναλαµβάνω ευθύνες σε µια οµάδα. 
- Έµαθα να περιµένω πριν δράσω. 
- Αναπτύξαµε τις δεξιότητές µας, τώρα έχουµε περισσότερη εµπειρία 
και γνώση. 

- Μαζί µπορούµε να κάνουµε εξαιρετικά πράγµατα, ακόµα και χωρίς το 
προσωπικό. 

 

Συµβουλές Ειδικών STELLA σχετικά µε την οµαδική ικανότητα 

Τα ΑΜΕΑ νιώθουν ελεύθερα να εκφράσουν τις σκέψεις 
και τις απόψεις τους. 

Τα ΑΜΕΑ µπορούν να επικοινωνούν ανοιχτά, µε 
ειλικρίνεια και σεβασµό. 

Τα ΑΜΕΑ νιώθουν ότι τα µέλη της οµάδας τα ακούν 
πραγµατικά και προσπαθούν να τα καταλάβουν.  
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Τα ΑΜΕΑ είναι ελεύθερα να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

Τα ΑΜΕΑ έχουν ισχυρή αίσθηση του ανήκειν στην οµάδα. 

Τα ΑΜΕΑ δεσµεύονται βαθιά στις αποφάσεις και τις ενέργειες της οµάδας. 

Τα ΑΜΕΑ περνούν και κάποιον από τον ελεύθερο χρόνο τους µε την οµάδα. 

Τα ΑΜΕΑ καταλαβαίνουν τους κανόνες τις οµάδας. 

Τα ΑΜΕΑ είναι ισότιµα µέλη της οµάδας στην οποία ανήκουν. 

Τα ΑΜΕΑ αναπτύσσουν κατευθυντήριες γραµµές για το πώς να σχετίζονται 
µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. 

Τα ΑΜΕΑ νιώθουν άνετα να αναλαµβάνουν ευθύνες και παίρνουν ρίσκα. 

Τα ΑΜΕΑ µπορούν να στηρίζουν τις οµάδες τους. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητήσουµε τη σηµασία της εποικοδοµητικής 

κριτικής και της αναλυτικής σκέψης. Το κύριο θέµα αφορά στο πώς να 
ασκούµε και να δεχόµαστε κριτική, και πώς να χρησιµοποιούµε την 
εποικοδοµητική κριτική για να βελτιωνόµαστε.  
Η εποικοδοµητική κριτική αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη δηµιουργία 
ενός επιτυχηµένου οργανισµού όπου το κάθε άτοµο µπορεί να συνεισφέρει. 
Τα περιεχόµενα αυτού του κεφαλαίου προέκυψαν από συζητήσεις και 
εργαστήρια µε τους συµµετέχοντες µε ειδικές ανάγκες σε διάφορους 
συνεργάτες STELLA.  

Σε αυτό κεφάλαιο θα βρείτε: 
- Μεθόδους διδασκαλίας και εκµάθησης της κριτικής σκέψης. 
- Τι έχουν γράψει άτοµα µε ειδικές ανάγκες για την κριτική σκέψη και ως 
συµβουλές στο προσωπικό. 
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ΟΤΑΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΤΣΙ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 

Σηµείο εκκίνησης à Προορισµός 

Θα µάθεις πώς να πας από ένα σηµείο εκκίνησης 
όπου δεν έχεις πολλά να πεις 
πάνω στα θέµατα που αφορούν την προσωπική σου ζωή, 
την εργασία σου, και τον ελεύθερο χρόνο σου  
σε ένα σηµείο όπου είσαι εσύ  
που θα λες στο προσωπικό πώς θέλεις να γίνονται τα 
πράγµατα. 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Προκαταρκτικά βήµατα 
Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και το προσωπικό τους συζήτησαν, σε οµάδες 
και ατοµικά, πάνω στα θέµατα της εποικοδοµητικής κριτικής, της 
αναλυτικής σκέψης, και της ηγετικής ικανότητας.  

Τα ερωτήµατα που συζητήθηκαν 

- Τι είναι η εποικοδοµητική κριτική;  
- Πώς τη χρησιµοποιούµε; 
- Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να 
κάνουµε όταν ασκούµε κριτική; 

- Κριτική σκέψη – τι είναι; 
- Γιατί είναι καλό να διαθέτουν 
κριτική σκέψη τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες και τα µέλη του 
προσωπικού; 

- Τι σηµαίνει να είναι κάποιος καλός ηγέτης; 
 

Εµπνεόµενοι από τις συζητήσεις, οι συµµετέχοντες σε αυτές εξέφρασαν τις 
σκέψεις και τις εµπειρίες τους. Έγραψαν σχετικά: 

• Τι να έχεις στο νου σου όταν ασκείς κριτική σε κάτι ή κάποιον. 
• Πώς να κάνεις αξιολογήσεις στην οµάδα σου. 
• Πώς να είσαι καλός ηγέτης. 

 



32 
 

Συµβουλή Ειδικών STELLA! 

Ενθαρρύνετε και στηρίζετε τα ΑΜΕΑ: 

- Να δείχνουν σεβασµό. 
- Να γνωρίζουν για τι µιλάνε. 
- Να µιλούν µπροστά σε κοινό. 
- Να έχουν εποικοδοµητικές ιδέες για την επίτευξη 
αλλαγών. 

 

ΟΙ 6 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Οι οµάδες χρησιµοποίησαν τις καθηµερινές ειδήσεις και τις Μεγάλες 
Ερωτήσεις για να δουλέψουν πάνω σε ειδησεογραφικά άρθρα. Το 
απόφθεγµα του STELLA σε αυτήν την περίπτωση ήταν: “Προτού ασκήσεις 
κριτική, να ξέρεις για τι πράγµα µιλάς!”. 

Τι; Ποιος; Πού; Πότε; Γιατί; Πώς; 

Παρατηρήσαµε ότι η χρήση αυτού του εργαλείου έκανε τα ΑΜΕΑ να 
αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν περισσότερο. Έδωσε τη 
δυνατότητα στους συµµετέχοντες να µοιραστούν 
περισσότερες απόψεις µεταξύ τους. Η γνώση κάποιων 
περαιτέρω πληροφοριών γύρω από ένα γεγονός και η 
δυνατότητα τοποθέτησης του γεγονότος αυτού ενός 

συγκεκριµένου πλαισίου ενισχύει την κριτική ικανότητα και βελτιώνει την 
κριτική σκέψη.  

Το επόµενο βήµα ήταν η αντιστροφή των ρόλων, ώστε τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες δε λάµβαναν πλέον πληροφορίες αλλά τις παρείχαν, ως 
δηµοσιογράφοι, χρησιµοποιώντας τις ίδιες βασικές ερωτήσεις. Ο στόχος 
αυτού ήταν η ενίσχυση της αντικειµενικής σκέψης κατά τη λήψη ή 
µετάδοση πληροφοριών. 

Σε αυτό το σηµείο της διαδικασίας έλαβε χώρα ένας “καταιγισµός ιδεών” 
(brainstorming) για τον καθορισµό κάποιων δεξιοτήτων που είναι 
απαραίτητες για την κριτική σκέψη: 

- Να είσαι περίεργος και ανοιχτόµυαλος 
- Να έχεις καλή µνήµη, να αναλύεις, και να καταγράφεις 
- Να ξεχωρίζεις την αλήθεια από το ψέµα µε αποδείξεις 
- Τόλµησε να εκφράσεις την άποψή σου και να συζητήσεις άλλες 
απόψεις 

- Να ξέρεις πως να εξηγείς και να επιχειρηµατολογείς 
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Πρακτική εφαρµογή 

Θέµα: Οι πληµµύρες στο Παρίσι 

(Τι) Οι πληµµύρες στο Παρίσι, (Ποιος, Πού) οι κάτοικοι κατά µήκος του 
Σηκουάνα, (Πότε) τον Ιανουάριο, (Γιατί, Πώς) λόγω του καιρού, 
υπερχείλισε το ποτάµι. 

Θέµα: Η ζωή ενός άστεγου 

(Τι) Κάναµε το ίδιο µε τα άστεγα άτοµα, (Ποιος) άτοµα που ζουν στη 
φτώχεια, (Πού) η ζωή στο δρόµο, (Πότε) όλο το χρόνο, (Γιατί) λόγω της 
ανεργίας, της έλλειψης καταλυµάτων, (Πώς) έχασαν τη δουλειά τους, δεν 
είχαν λεφτά, δεν είχαν φίλους. 

Συµπέρασµα à  

Με αυτές τις πληροφορίες είναι πλέον πιο εύκολο να καταλάβεις και να 
σχηµατίσεις τη δική σου άποψη. Όσο πιο πολύ ρωτάνε οι άνθρωποι και 
παίρνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, τόσα περισσότερα γνωρίζουν. 
Συνεπώς, αυξάνεται η αναλυτική κι η κριτική σκέψη. 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ; 

Το επόµενο βήµα ήταν να δοµήσουµε µια συζήτηση έτσι ώστε να 
ενθαρρύνουµε τη βαθιά σκέψη και τη λήψη αποφάσεων. 

Αποφασίσαµε να εφαρµόσουµε µια µέθοδο που µετακινείται 
από την πολωµένη σκέψη σε µια πιο σύνθετη οπτική, 
εισάγοντας ένα υψηλότερο επίπεδο αναλυτικής σκέψης. 

Ξεκινούσαµε πάντα από µία υποθετική ιστορία, που θα µπορούσε να συµβεί 
στη δουλειά ή στο σπίτι. Συχνά η ιστορία αυτή ήταν ένα δίληµµα, έτσι ώστε 
να λαµβάνει χώρα µια βασική επεξεργασία της κατάστασης. 

Το περιεχόµενο του πρώτου “παιχνιδιού” που παίξαµε ήταν ουσιαστικά να 
επιλέξουµε πλευρά, είτε υπέρ είτε κατά µιας συγκεκριµένης άποψης. Μετά 
έµπαιναν στο παιχνίδι κάποιοι άλλοι συµµετέχοντες οι οποίοι 
λειτουργούσαν σαν ένορκοι, και οι οποίοι θα έπρεπε να καταλήξουν σε ένα 
συµπέρασµα αφού θα άκουγαν τις διαφορετικές επιχειρηµατολογίες. Οι 
συµµετέχοντες συνειδητοποίησαν ότι είναι πιο εύκολο να αναπτύξουν 
αναλυτική ή κριτική σκέψη αφού είχαν λάβει περισσότερες πληροφορίες 
πάνω σε ένα θέµα. 

Πρακτική εφαρµογή 

Η συνθήκη: Στο προστατευόµενο εργαστήριο, ένας εργαζόµενος αρνείται 
να κάνει αυτό που του λέει ο εκπαιδευτής του (για παράδειγµα, να βάλει 
τρεις βίδες σε ένα σακουλάκι όλη µέρα!). 



34 
 

Χωρίστε το δωµάτιο στα δύο βάζοντας ένα σχοινί στο πάτωµα. Από τη µια 
µεριά του σχοινιού είναι το στρατόπεδο του εργαζοµένου και από την άλλη 
το στρατόπεδο του εκπαιδευτή. 

Ρωτήστε τους συµµετέχοντες: Συµφωνείς µε τον εργαζόµενο ή µε τον 
εκπαιδευτή; 

Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να διαλέξουν στρατόπεδο! 

Παρέχετε στους συµµετέχοντες περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους 
πρωταγωνιστές της ιστορίας (τον εργαζόµενο και τον εκπαιδευτή) και 
αποκαλύψτε περισσότερα γεγονότα γύρω από την περίσταση! 

Ρωτήστε τους συµµετέχοντες αν θέλουν να αλλάξουν στρατόπεδο τώρα 
που έλαβαν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση! 

Φέρνετε µέσα τους τρεις ενόρκους! 

Ακούστε όλα τα επιχειρήµατα, συζητήστε τις αιτιολογίες πίσω από αυτά, και 
βρείτε µια δίκαιη λύση στο πρόβληµα!  

Συµπέρασµα 
Αν και δεν ήταν εύκολο να ξεκινήσουν από µια απλή διαφωνία και 
προκαλούσε κάποια σύγχυση, η εξέλιξη του παιχνιδιού είχε ενδιαφέρον, 
καθώς έδειξε την πορεία της αναλυτικής σκέψης βήµα προς βήµα. Στην 
αρχή τα άτοµα είχαν µόνο ένα επιχείρηµα που µπορούσαν να 
χρησιµοποιήσουν, αλλά στη συνέχεια, αφού εξασκήθηκαν στην αναλυτική 
διαδικασία και χρησιµοποίησαν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την 
κριτική σκέψη, µπορούσαν να αναπτύξουν τις υποθέσεις και τα 
συµπεράσµατά τους. Εντέλει, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες µπόρεσαν να 
υιοθετήσουν µια τελείως διαφορετική διαδικασία και να ασκήσουν 
εποικοδοµητική κριτική. 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Όπως περιγράψαµε παραπάνω, οι συµµετέχοντες δέχτηκαν ενθάρρυνση 
ώστε να κάνουν ερωτήσεις, να σχηµατίσουν µια υπόθεση, και 
να πάρουν µια απόφαση. Αφού ολοκλήρωσαν µε επιτυχία 
αυτές τις ασκήσεις, έλαβε χώρα ένα παιχνίδι ρόλων µε το 
όνοµα “Το Δικαστήριο”. Το Δικαστήριο ήταν ο ιδανικός τρόπος 
να εκφράσουν τα και να µοιραστούν τις απόψεις τους τα 

ΑΜΕΑ. 

Με αυτή τη διαδικασία εξασκήσαµε το να ξεκινάµε από µια απλή άποψη και 
να εξελισσόµαστε ώστε να αποκτούµε έναν πιο αναλυτικό τρόπο σκέψης. 
Κάθε συµµετέχων είχε την ευκαιρία αρχικά να περιορίσει ένα επιχείρηµα 
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και στην πορεία να το αναπτύξει σταδιακά. Η χρήση παιχνιδιών και 
καταστάσεων που θα µπορούσαν να συναντήσουν στην καθηµερινότητά 
τους κινητοποιούσε τους συµµετέχοντες.  

Συµβουλή Ειδικών STELLA! 

- Να χρησιµοποιείτε σενάρια από την πραγµατική ζωή στα παιχνίδια 
ρόλων! Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες µπορούν να ταυτιστούν µε τα 
περιστατικά, το οποίο αυξάνει το κίνητρό τους να µάθουν και να 
συµµετάσχουν. 

- Προτεινόµενα θέµατα:  
- Αγενή σχόλια από άτοµα που δεν έχουν ευαισθησία, 
- Ενοχλητικός θόρυβος από τους γείτονες,  
- Προσβολές στα µέσα συγκοινωνίας. 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

Σ.ε.β.α.σ.µ.ό.ς. - Το πιο σηµαντικό στοιχείο της εποικοδοµητικής κριτικής. 
Αν η κριτική προσφέρεται εποικοδοµητικά και µε σκοπό τη βελτίωση, 
πρέπει να ασκείται µε σεβασµό. Έχετε υπόψη ότι εσείς – το προσωπικό – 
βρίσκεστε σε θέση ισχύος.  
Δουλεύοντας µε µεθόδους που απαιτούν την ενεργή συµµετοχή τους, οι 
συµµετέχοντες µπορούν να αναλάβουν σταδιακά περισσότερες ευθύνες. 
Η εξάσκηση τελειοποιεί! Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του κάθε 
συµµετέχοντα και προχωρήστε από εκεί. 

 

Εργαλεία για τη διευκόλυνση ενός κλίµατος ανάπτυξης στην 
εργασία: 
Το προσωπικό δίνει στους συµµετέχοντες βήµα για να ασκήσουν 
εποικοδοµητική κριτική.  
Αυτές οι συναντήσεις εποικοδοµητικής κριτικής θα πραγµατοποιούνται 
τακτικά, και σε αυτές οι συνήθεις δοµές εξουσίας θα εξαλείφονται. Όλα τα 
άτοµα είναι ίσα. 

Είναι καθήκον του προσωπικού να κάνει τους συµµετέχοντες να νιώθουν 
ασφαλείς να πουν ο,τι θέλουν να πουν. 
Είναι ευθύνη του προσωπικού να διδάξουν τις βασικές µορφές 
εποικοδοµητικής κριτικής. 
Προσωπικό και συµµετέχοντες συµφωνούν από κοινού ότι η όποια κριτική 
θα αφορά αποκλειστικά στην εργασία. 
 

Για να µπορείς να ασκήσεις κριτική είναι σηµαντικό:  
Να νιώθεις ασφαλής στο χώρο εργασίας σου 
Να γνωρίζεις την αξία σου (αξίζεις!) 
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Να γνωρίζεις µε τι έχεις να δουλέψεις 
Να γνωρίζεις τα δικαιώµατά σου 
Να γνωρίζεις τις υποχρεώσεις σου 
Να ξέρεις πώς να εκφράζεις την άποψή σου 
Να ξέρεις πώς να λες “όχι” 

Μέθοδος 
Συνιστάται η οµάδα να λειτουργεί απολύτως δηµοκρατικά. 
Έτσι έχουν όλα τα άτοµα εξίσου τη δυνατότητα να ασκήσουν 
εποικοδοµητική κριτική το ένα στο άλλο. 
Αυτό φυσικά σηµαίνει ότι το προσωπικό θα λάβει κι αυτό την κριτική του. 
 
Πολύ σηµαντικό 
Να αναλύσετε λεπτοµερώς τους βασικούς κανόνες πάνω στο πώς να 
ασκείτε εποικοδοµητική κριτική ο ένας στον άλλο.  
Να δηµιουργείτε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον στην οµάδα. 
Οι συναντήσεις να γίνονται αποκλειστικά για την οµάδα. 
 
Κίνδυνος 
Οι µεγάλες συναντήσεις! Υπάρχει ο κίνδυνος οι µεγαλύτερες συναντήσεις 
να καταλήξουν σε προσωπικές επιθέσεις. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, υπάρχει περιθώριο να προσκαλέσετε εξωτερικά 
άτοµα και να ακούσετε τις απόψεις τους. 
Φυσικά, αυτό µπορεί να συµβεί αφού έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία. 

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ TEATER SURRA 

Ένας από τους συνεργάτες στο STELLA είναι η 
Σουηδική οργάνωση Medis5. Η οργάνωση αυτή 
περιλαµβάνει ένα θέατρο που ονοµάζεται Teater 
Surra, στο οποίο εργάζονται, ερµηνεύουν, και 
σκηνοθετούν µαζί ως θίασος άτοµα µε και χωρίς 
ειδικές ανάγκες για περισσότερα από δέκα χρόνια. 
Τρεις από τους ηθοποιούς, όλοι τους άτοµα µε 
διανοητικές δυσκολίες, συζήτησαν  πάνω στην 
κριτική και αναλυτική σκέψη και πάνω στις εµπειρίες 

τους µε την (εποικοδοµητική) κριτική. 

"Δουλεύουµε µε εποικοδοµητική κριτική εδώ και 10 περίπου χρόνια”, λέει ο 
Erik. “Στην αρχή δεν είχε επιτυχία, ο κόσµος έκλαιγε και έφευγε από το 
δωµάτιο. Τώρα µπορούµε και λέµε τι νοµίζουµε ότι είναι καλό και τι όχι και 
τόσο καλό.” 
"Είµαστε καλή οµάδα. Εµπιστευόµαστε ο ένας τον άλλο. Δε φοβόµαστε να 
ασκήσουµε κριτική ο ένας στον άλλο ώστε να είµαστε καλύτεροι”, λέει η 
Ulrika. 



37 
 

"Μερικές φορές, οι φίλοι δεν τολµούν να ασκήσουν κριτική ο ένας στον 
άλλο”, λέει ο Rolf. “Ή ίσως ο ένας τολµάει να ασκήσει κριτική αλλά ο άλλος 
όχι. Είναι καλύτερα η κριτική να έχει τη µορφή µικρών συµβουλών.” 
"Δε θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο να λάβεις κριτική, µπορεί µάλιστα να 
σε κάνει να νιώσεις καλά αν ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει να βελτιωθείς”, λέει 
η Ulrika. 
"Είναι σηµαντικό να ακούς την κριτική που σου ασκείται", επισηµαίνει ο 
Erik. 

Πώς ενηµερώνετε νέους συναδέλφους σχετικά µε τον τρόπο που δουλεύετε 
µε την κριτική; 

"Λέµε ότι είναι καλό να δεχόµαστε και να ασκούµε κριτική”, λέει η Ulrika. 
“Γιατί τότε µαθαίνουµε να γινόµαστε καλύτεροι. Αλλά πρώτα πρέπει να 
µάθεις να το κάνεις σωστά και να ασκείς κριτική µε το σωστό τρόπο.” 
"Τα άτοµα που δεν έχουν δεχτεί ποτέ κριτική δεν µπορούν να κρίνουν τον 
εαυτό τους", λέει ο Erik. “Μπορεί να λένε ο,τι να ’ναι, άσχετα πράγµατα. Γι’ 
αυτό έχει σηµασία να επαναλαµβάνουµε τους κανόνες µε τους νέους 
συναδέλφους.” 

"Ο θίασος µπορεί να δεχτεί κριτική από εξωτερικά άτοµα αν αφορά σε µια 
σκηνή ή έναν χαρακτήρα πάνω στον οποίο δουλεύουν εδώ και κάποιο 
καιρό. Αλλά όταν ο χαρακτήρας είναι ακόµα καινούριος και κάπως 
ασχηµάτιστος και δεν τον έχουµε “πιάσει” ακόµα σωστά, είναι σηµαντικό να 
περιµένουµε και να παίξουµε τις σκηνές µπροστά σε κοινό αφού τις έχουµε 
προβάρει αρκετά.”  
 
"Όλα τα άτοµα παίζουν σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου µας. 
Μαζί είµαστε δυνατοί. Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς ο ένας µε τον άλλο. 
Κάθε λάθος που κάνουµε στο τέλος θα µας ωφελήσει. Οι ηθοποιοί δεν 
πρέπει να φοβούνται να κάνουν λάθη στη σκηνή, και δεν πρέπει να 
φοβούνται να πουν σε κάποιον άλλο ότι έχει κάνει λάθος. Αλλά πάντα 
πρέπει να το λένε µε σεβασµό", λέει ο Ado. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ TEATER SURRA 

Συµβουλές για να λάβεις υπόψη όταν ασκείς κριτική: 

Να είσαι ειλικρινής! 
Μη δίνεις σηµασία στην προσωπική σχέση που έχεις µε το άτοµο στο οποίο 
ασκείς κριτική! 
Ακόµα και αν το άτοµο στο οποίο ασκείς κριτική είναι φίλος σου ή το 
αφεντικό σου, είναι σηµαντικό να κρίνεις την απόδοσή του αντικειµενικά! 
Προσπάθησε να ΔΕΙΣ πραγµατικά, µε όλες τις αισθήσεις σου, τι µπορεί να 
βελτιωθεί! 
Να είσαι ακριβής! 
Να προσφέρεις εναλλακτικές! 
Έχε υπόψη ότι µπορεί να είναι δύσκολο για κάποια άτοµα να δέχονται 
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κριτική! Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να είσαι πάρα πολύ 
ευγενικός/ευγενική.  
Φρόντισε να διαλέγεις τις σωστές λέξεις!  
Μη βρίζεις και µην προσβάλλεις! 

Συµβουλές για όταν σου ασκείται κριτική: 

Μη δικαιολογείσαι! Μη ζητάς συγγνώµη! 
Πάρε το χρόνο που χρειάζεσαι για να αποδεχτείς και να επεξεργαστείς την 
κριτική! 
Έχε το κουράγιο να ενστερνιστείς την κριτική! 
Χρησιµοποίησε την κριτική και γίνε καλύτερος/καλύτερη! 

Συµβουλές για να κάνετε µια αξιολόγηση: 
 
Καθίστε σε κύκλο. 
Επιλέξτε κάποιο άτοµο ως επικεφαλής. 
Βεβαιωθείτε ότι η ατµόσφαιρα είναι χαλαρή και ευχάριστη. 
Να µιλάει ένα άτοµο τη φορά. Τα υπόλοιπα άτοµα να παραµένουν σιωπηλά. 
(Αυτό µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για το άτοµο στο οποίο ασκείται η 
κριτική.) 
Αν κάπου ξεφύγει η κατάσταση, ο/η Επικεφαλής θα πρέπει να την 
επαναφέρει στη σωστή πορεία. 
Η αξιολόγηση ξεκινά µε κάποια σύντοµα σχόλια από όλα τα άτοµα, και 
συνεχίζει µε µια συζήτηση όπου συµµετέχουν όλα τα άτοµα. 
Σκοπός είναι η εποικοδοµητική συζήτηση πάνω στο τι µπορεί να βελτιωθεί 
και πώς µπορεί να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση.  
Παράδειγµα: Κάποιο άτοµο µιλάει πολύ σιγά. Ένα άλλο άτοµο κάνει 
έντονες κινήσεις µε τα χέρια του όταν µιλάει.  
Όλοι µαζί συζητάτε τρόπους για να µιλάµε πιο δυνατά και να κάνουµε 
λιγότερο έντονες κινήσεις µε τα χέρια όταν µιλάµε.  
Οι πρακτικές συµβουλές βοηθούν το άτοµο στο οποίο ασκείται κριτική.  
Χάρη στη συλλογική, δηµιουργική προσπάθεια, τόσο τα οµαδικά όσο και τα 
ατοµικά αποτελέσµατα βελτιώνονται.  
 

Φράσεις-κλειδιά 
Να εµπιστεύεστε ο ένας τον άλλο! 
Να τηρείτε τους κανόνες! 
Να επιλέγετε τις λέξεις σας µε προσοχή! 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα 
µιλήσουµε για τη 
σηµασία των 
επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, ειδικά στο 
χώρο εργασίας. Τα 
περιεχόµενα του 
κεφαλαίου προέκυψαν 
από συζητήσεις και 
εργαστήρια µε τους 
συµµετέχοντες, οι 
οποίοι είναι άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ). Σκοπός του 
κεφαλαίου είναι να 
δείξουµε τι είναι οι 
επικοινωνιακές 
δεξιότητες και πώς 
αυτές µπορούν να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά ώστε τα ΑΜΕΑ να πετύχουν τους στόχους 
τους για τη ζωή. 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ 
ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.  

Η σηµασία της επικοινωνίας 

Η επικοινωνία αποτελεί τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Όλοι έχουµε 
ανάγκη να εισακουστούµε. Όλοι έχουµε την ανάγκη να εκφραστούµε. 
Θέλουµε να συµµετέχουµε ενεργά σε καθηµερινές καταστάσεις. Συνεπώς, 
είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε πώς να επικοινωνούµε. 

Υπάρχει ένας διάσηµος επιστήµονας ονόµατι Δόκτωρ Merahbian. Ο 
επιστήµονας αυτός ανακάλυψε ότι η επικοινωνία αποτελείται από: 

• Λέξεις – 7% 
• Γλώσσα του σώµατος – 55% 
• Τόνος φωνής – 38% 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης. Η δυνατότητα να εκφράζεσαι και να ακούς τους άλλους 
είναι πολύ σηµαντική τόσο για την προσωπική όσο και για την 
επαγγελµατική ζωή. Οι εταιρείες προτιµούν να προσλαµβάνουν άτοµα που 
µπορούν να επικοινωνήσουν καλά.  
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Είδη επικοινωνίας 

Κάποιες µορφές επικοινωνίας είναι οι εξής:  

• Λεκτική επικοινωνία – Ο τρόπος που µιλάς!  
• Νοηµατική γλώσσα – Πώς εκφράζεσαι µε τα χέρια σου! 
• Μπράιγ – Γλώσσα την οποία διαβάζουν άτοµα που είναι τυφλά! 
• Γλώσσα του σώµατος – Τρόπος που επικοινωνούµε χωρίς να µιλάµε 

(χειρονοµίες, εκφράσεις του προσώπου, οπτική επαφή, κλπ.)! 
• Χειρονοµίες – Κινήσεις των χεριών! 
• Οπτική επαφή – Είναι σηµαντικό να διατηρούµε καλή οπτική επαφή 
όταν επικοινωνούµε! 

• Στάση του σώµατος – Ο τρόπος που στεκόµαστε, καθόµαστε, ή 
τοποθετούµε τα χέρια µας! 

• Γραπτή επικοινωνία – Μέθοδος που χρησιµοποιείται για να στείλουµε 
µηνύµατα, να διατηρήσουµε αρχεία, ή να παρέχουµε αποδεικτικά 
στοιχεία.  

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εκµάθησης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 
Οι οµάδες του STELLA επέλεξαν τους εξής τρεις: 

• Δηµιουργία οδηγού επικοινωνίας για το 
χώρο εργασίας 

• Τέχνες του Θεάµατος: Παραγωγή ενός 
τραγουδιού 

• Δηµοσιογραφία: Πραγµατοποίηση 
µαγνητοσκοπηµένων συνεντεύξεων 

Χρησιµοποιήσαµε τις µεθόδους καταιγισµού 
ιδεών (brainstorming), συζητήσεων σε οµάδα, και παιχνιδιών ρόλων για να 
µάθουµε να επικοινωνούµε κατάλληλα. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 
εργαστήρια για την εκµάθηση ορισµένων δεξιοτήτων. 

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Οδηγός Επικοινωνίας – Άσκηση 1:  

Με τη σειρά, κάθε µέλος παρουσίαζε τον εαυτό του στην οµάδα. Πριν 
ξεκινήσουν την παρουσίαση, είχαν πάρει από ένα χαρτάκι ο καθένας που 
τους έλεγε εάν θα είχαν να κάνουν µια πετυχηµένη παρουσίαση του 
εαυτού τους ή µια πολύ κακή παρουσίαση του εαυτού τους. Ανάλογα µε 
την οδηγία στο χαρτάκι, έπρεπε να έχουν κατά νου όσα είχαµε ορίσει 
προηγουµένως ως χαρακτηριστικά κακής και καλής παρουσίασης και να 
υιοθετήσουν τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης του εαυτού τους. Στο 
τέλος, το “κοινό” (δηλαδή τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας) έπρεπε να 
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σχολιάσουν την εκάστοτε παρουσίαση και να αποφασίσουν ποια οδηγία είχε 
λάβει το άτοµο που την έκανε.   

Οδηγός Επικοινωνίας – Άσκηση 2:  

Για τη δηµιουργία του φωτογραφικού υλικό που θα χρησιµοποιείτο για τον 
οδηγό, τα µέλη χωρίστηκαν σε δύο οµάδες: τους σκηνοθέτες και τους 
ηθοποιούς. Οι σκηνοθέτες ήταν υπεύθυνοι για το στήσιµο της σκηνής και 
να δίνουν οδηγίες στους ηθοποιούς πάνω στο τι να πουν ή/και πως να 
σταθούν. Οι ηθοποιοί είχαν την ευθύνη να ακολουθούν πιστά όλες τις 
οδηγίες των σκηνοθετών ώστε το φωτογραφικό αποτέλεσµα να ήταν µια 
ξεκάθαρη απεικόνιση του αντιστοίχου σεναρίου. Οι ηθοποιοί και οι 
σκηνοθέτες εναλλάσσονταν µεταξύ τους ανά σενάριο, ώστε κάθε µέλος να 
παίξει και τους δύο ρόλους.  

Συµβουλή Ειδικών STELLA!  

Αν ένα θέµα ή µια εργασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, 
χωρίστε τους σε µικρότερα µέρη ή διαδοχικά βήµατα. 
Έτσι, όλα τα µέλη µιας οµάδας εργασίας χωρίς 
αποκλεισµούς µπορούν να κατανοήσουν το κάθε 
καθήκον πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Κατανοώντας κάθε 
πακέτο εργασίας, µπορούν όλα τα άτοµα να 
κατανοήσουν τη συνολική εικόνα και να συνεισφέρουν 

σε αυτή µε επιτυχία.  

   ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗ ΦΟΡΑ 

Αυτή η άσκηση αυτοσχεδιασµού χρειάζεται τουλάχιστον δύο µε τρία άτοµα, 
αλλά όσο περισσότερα τόσο καλύτερα. Ο µοναδικός κανόνας της άσκησης 
είναι ότι πρέπει να ειπωθεί µια ιστορία µε κάθε άτοµο να λέει µόνο µία λέξη 
τη φορά.  

Για παράδειγµα: Μια – Μέρα – Η – Γάτα – Μας – Έφυγε – Από – Το – 
Σπίτι – Και – Παγιδεύτηκε – Πάνω – Σε – Ένα – Δέντρο. 

Τι µαθαίνουµε µε αυτήν την άσκηση; 

- Δηµιουργική σκέψη,  
- Οµαδική εργασία, 
- Λεκτική επικοινωνία.  

Όλα τα άτοµα παίζουν ένα µικρό ρόλο στη δηµιουργική διαδικασία, αλλά 
κανείς δε µονοπωλεί την ιστορία. 

ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ 
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Η άσκηση αυτή είναι ένα απλό παιχνίδι που χρειάζεται τουλάχιστον δύο µε 
τρία άτοµα. Δύο συνεργάτες µοιράζονται ένα µαξιλάρι. Πειραµατιστείτε µε 
διαφορετικούς τρόπους να δίνετε και να παίρνετε το µαξιλάρι, χωρίς να 
χρησιµοποιείτε λέξεις.  

- Παριστάνετε ότι το µαξιλάρι είναι κάτι πολύτιµο, µεγάλης αξίας. 
- Παριστάνετε ότι το µαξιλάρι είναι κάτι σιχαµερό. 
- Παριστάνετε ότι το µαξιλάρι είναι πολύ βαρύ. Ότι είναι ελαφρύ. Ότι 
έχει αγκάθια. Ότι είναι ωρολογιακή βόµβα, µια τραυµατισµένη γάτα, 
µια καυτή πιατέλα, ένα νεογέννητο µωρό, και ούτω καθεξής. 

Τι µαθαίνουµε µε αυτήν την άσκηση; 

- Μη λεκτική επικοινωνία, 
- Γλώσσα του σώµατος, 
- Δεξιότητες σωµατικής παρουσίασης. 

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Αυτό είναι ένα απλό οµαδικό παιχνίδι. Ζητάτε από την οµάδα να 
αναπαραστήσει διάφορα σενάρια σε αργή κίνηση – για παράδειγµα, τον 
πανηγυρισµό ενός γκολ, το µαγείρεµα µιας οµελέτας, τη δηµιουργία ενός 
πορτρέτου, µια συνέντευξη εργασίας. 

Τι µαθαίνουµε µε αυτήν την άσκηση; 

- Μη λεκτική επικοινωνία, 
- Γλώσσα του σώµατος, 
- Δεξιότητες σωµατικής παρουσίασης. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥ 

Χωρίζετε την οµάδα σε ζευγάρια. 

Το ένα άτοµο σε κάθε ζευγάρι έχει δεµένα τα µάτια. Η αποστολή του 
ατόµου µε τα δεµένα µάτια είναι να πάρει κάποια συγκεκριµένα αντικείµενα 
από το κέντρο του κύκλου, ενώ το άλλο άτοµο του ζευγαριού του κάνει 
υποδείξεις. Η άσκηση αυτή φαίνεται αρκετά απλή όταν ξεκινάτε, αλλά όσο 
περισσότερα άτοµα µε δεµένα µάτια µπαίνουν στον κύκλο προσπαθώντας 
να βρουν αντικείµενα γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη. Στο τέλος, συζητάτε 
τις µεθόδους που χρησιµοποίησε κάθε άτοµο για να αποµονώσει όλες τις 
άλλες φωνές εκτός από του συνεργάτη του ώστε να αποφύγει τη σύγχυση 
και να επικεντρωθεί στην οµαδική εργασία. 

Τι µαθαίνουµε µε αυτήν την άσκηση; 

- Λεκτική επικοινωνία, 
- Να ακούµε, 
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- Αναγνώριση φωνής, 
- Ανάπτυξη εµπιστοσύνης. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ 

Όταν κάνετε παραγωγή ενός βίντεο, να χρησιµοποιείτε αυτή τη λίστα 
καθηκόντων! 

Επιλέξτε το άτοµο από το οποίο θέλετε να πάρετε συνέντευξη! 

Επιλέξτε τις ερωτήσεις που θέλετε να ρωτήσετε! 

Δηµιουργήστε το σκηνικό της συνέντευξης! 

Συµπεριλάβετε όλα τα άτοµα της οµάδας σας (ένα άτοµο να κάνει τις 
ερωτήσεις, ένα άτοµο να χειρίζεται την κάµερα, ένα άτοµο να χειρίζεται τον 
προβολέα, κλπ.)! 

Παρουσιάστε το βίντεο! – σε µια παρουσίαση, σε ένα συνέδριο, ή στο 
διαδίκτυο (π.χ. στο YouTube)! 

 

Τι να έχετε υπόψη! 

- Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο 
θέλετε να πάρετε αυτήν τη 
συνέντευξη! 

- Ζητήστε συγκατάθεση για τη 
µαγνητοσκόπηση της συνέντευξης! 

- Μην κάνετε κλειστές ερωτήσεις 
(“Ναι ή Όχι”)! 

- Μην υποδεικνύετε τις απαντήσεις! 
- Να ρωτάτε ένα πράγµα τη φορά 
και όχι πολλά µαζί! 

- Να ακούτε προσεκτικά! 
- Μη διακόπτετε το 
συνεντευξιαζόµενο πρόσωπο! 

- Ολοκληρώστε τη συνοµιλία 
ευχαριστώντας το 
συνεντευξιαζόµενο πρόσωπο! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

Ένας ραδιοφωνικός σταθµός αποτελεί αναµφίβολα ένα συναρπαστικό µέρος 
να δουλεύει κανείς, όπου µπορεί να µαζέψει πολλές εντυπώσεις και να 
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αποκτήσει πολλές νέες εµπειρίες. Τα εργαστήρια που πραγµατοποιήθηκαν 
στον ραδιοφωνικό σταθµό είχαν πολλά νέα θέµατα να µάθουµε τη φορά. 

- Βασική εισαγωγή στο ραδιόφωνο (τεχνικές, χώροι, λίστες 
αναπαραγωγής, ζωντανή µετάδοση, κλπ.). 

- Μικρόφωνο (διαφορετικά είδη µικροφώνων, λειτουργία, σωστή 
χρήση, κλπ.). 

- Ηχογράφηση. 
- Δοκιµαστικό (η πρώτη συνέντευξη γίνεται ως δοκιµαστικό, έχοντας 
θέµα και συνεντευξιαζόµενο µε τα οποία το ΑΜΕΑ νιώθει άνετα). 

- Ακούω και µαθαίνω (ακούµε καλά παραδείγµατα ηχογραφήσεων 
πάνω στις σχέσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες). 

- Ανάλυση και αξιολόγηση. 

  

Συνεδρίες προετοιµασίας για τη µαγνητοσκόπηση 

- Μαθαίνουµε σχετικά µε τις κάµερες και τις ρυθµίσεις κατά τις 
µαγνητοσκοπήσεις. 

- Μαθαίνουµε σχετικά µε το τεχνικό πλαίσιο (ήχος, φως, και 
µικρόφωνο). 

- Επιλέγουµε τα υποψήφια πρόσωπα για τις συνεντεύξεις. 

- Βρίσκουµε τις ερωτήσεις για το εκάστοτε υποψήφιο πρόσωπο. 

- Δηµιουργούµε το σενάριο της συνέντευξης. 

- Εξασκούµε τη λεκτική επικοινωνία κάνοντας τις ερωτήσεις και 
ακούγοντας το άλλο πρόσωπο. 

- Πραγµατοποιούµε τη συνέντευξη µε το υποψήφιο άτοµο 
(συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης κάθε µέλους της οµάδας σε 
διαφορετικούς ρόλους – δηµοσιογράφος, οπερατέρ, υπεύθυνος 
φωτισµού, κλπ.). 

- Παραγωγή του βίντεο από τη µαγνητοσκόπηση. 

- Αξιολόγηση των συνεντεύξεων (Τι πήγε καλά; Τι θα µπορούσε να 
γίνει καλύτερα την επόµενη φορά;). 

 

 

 

 



45 
 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

“Μου άρεσαν οι µουσικές συνεδρίες, να βρίσκουµε τους στίχους, και µου 
άρεσε που τραγούδησα το τραγούδι στο στούντιο ηχογράφησης.” 

“Μου άρεσε που ηχογραφήσαµε τα τραγούδια και θα τα 
ακούσουν άτοµα από άλλες χώρες.” 

“Μου άρεσε που τραγούδησα και ασχολήθηκα µε τις 
ηχογραφήσεις, όταν άκουσα την ηχογράφηση όπου 
τραγουδούσα ήµουν πολύ χαρούµενος.” 

“Μου άρεσε που φτιάξαµε έναν οδηγό που θα βοηθήσει άλλα άτοµα να 
βρουν δουλειά!” 

“Μου άρεσε που έκανα το βιογραφικό µου για πρώτη φορά, παρόλο που 
µου φάνηκε δύσκολο στην αρχή.” 

“Αυτό το σχέδιο µου έδωσε τη δυνατότητα να συµµετάσχω σε κάτι 
σηµαντικό.” 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στις 
τεχνικές δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για κάθε άτοµο στο 
χώρο εργασίας. Οι τεχνικές 
δεξιότητες που ορίσαµε είναι: 

• Χειρονακτική Ικανότητα 
• Διαχείριση Χρόνου 
• Διαχείριση Χρηµάτων 
• Τεχνολογική Ικανότητα – 

Οπτικοακουστικός 
Εξοπλισµός 

• Επικοινωνιακές Δεξιότητες 
• Αυτοπαρουσίαση & 

Απόδοση 
• Οµαδικές Δεξιότητες 

 

 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.  

Συµβουλή Ειδικών STELLA!  

Να κάνετε ένα βήµα τη φορά! 
Να κάνετε µικρές αλλαγές! 
Να εφαρµόζετε τις νέες δεξιότητες που έχετε µάθει στην 
καθηµερινότητά σας! 

 

Είναι εύκολο να αποκτήσετε πολλές τεχνικές δεξιότητες αν γνωρίζετε από 
που να ξεκινήσετε. Οποιαδήποτε συζήτηση πάνω στις δεξιότητες ΑΜΕΑ 
πρέπει να ξεκινά από την αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων – όχι µόνο των 
µειονεκτηµάτων. 

Διαχείριση Χρόνου 

Η διαχείριση χρόνου είναι µια πολύ σηµαντική δεξιότητα στην αγορά 
εργασίας. Η πραγµατοποίηση ενός έργου εντός του χρόνου που δόθηκε για 
αυτό είναι επίσης σηµαντική. Συνεπώς, οι τεχνικές δεξιότητες πάνω στις 
οποίες εργάστηκαν οι οµάδες του STELLA συµπεριλάµβαναν και τη 
δεξιότητα της συνέπειας.  
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Διαχείριση Χρόνου – Πρακτικές Εφαρµογές 

Η οµάδα της Ιταλίας διαφήµισε την εκδήλωσή της δηλώνοντας 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα έναρξης, συνεπώς τα ΑΜΕΑ έπρεπε να 
διασφαλίσουν ότι όλες οι εργασίες προετοιµασίας θα ολοκληρώνονταν 
έγκαιρα, πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η οµάδα του Ηνωµένου 
Βασιλείου είχε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα για τις ώρες των προβών, της 
µαγνητοσκόπησης, της ηχογράφησης, και της παράστασης. Η οµάδα της 
Πολωνίας έπρεπε να είναι στην ώρα της για τις συνεντεύξεις µε πολιτικούς, 
καθώς οι τελευταίοι είχαν πολύ γεµάτα προγράµµατα και ένα πολύ 
συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου µπορούσαν να γίνουν οι 
συνεντεύξεις.  

Συµβουλή Ειδικών STELLA!  

Χρησιµοποιείτε οπτικά βοηθήµατα στην αίθουσα συνελεύσεων, όπως ένα 
σχεδιασµένο χρονοδιάγραµµα ή σηµειώσεις σε ηµερολόγιο τοίχου, ώστε να 
έχετε πάντα το πρόγραµµα µπροστά σας! 

 

Διαχείριση Χρηµάτων 

Οι δεξιότητες αυτές κυµαίνονται από την κατανόηση και τον έλεγχο 
προϋπολογισµών σχεδίων στη διαχείριση χρηµάτων µε τους πελάτες. Η 
γνώση της διαχείρισης χρηµάτων βοηθά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να 
διαχειριστούν και τα προσωπικά τους οικονοµικά.   

 

Τεχνολογική Ικανότητα – Οπτικοακουστικός Εξοπλισµός 

Είναι η ικανότητα σωστής χρήσης µηχανηµάτων, ηλεκτρικού εξοπλισµού, ή 
ηλεκτρονικών συσκευών. Η ικανότητα αυτή είναι σηµαντική σε πολλές 
δουλειές.  

Όλες οι οµάδες του STELLA ασχολήθηκαν µε την τεχνολογική ικανότητα. Η 
οµάδα της Πολωνίας χρησιµοποίησε τεχνικό εξοπλισµό (µικρόφωνα, 
κάµερες, κλπ.) και εξοπλισµό πληροφορικής για το µοντάζ και τη 
δηµοσίευση των συνεντεύξεων. 

 

Παρουσίαση του εαυτού & Απόδοση 

Η πρώτη εντύπωση παίζει σηµαντικό ρόλο. Μια βασική δεξιότητα στο χώρο 
εργασίας είναι να κάνουµε µια καλή εντύπωση, είτε όταν αναζητούµε 
εργασία, είτε όταν η εργασία µας συµπεριλαµβάνει την επαφή µε πελάτες, 
είτε ως µέλη µιας οµάδας. Η προσωπική υγιεινή, η κατάλληλη ένδυση, και 
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η περιποίηση της εµφάνισής µας είναι εξίσου σηµαντικές όπως το κίνητρο, 
η στάση, και η καλή επικοινωνία.   

 

Οµαδικές Δεξιότητες 

Η οµαδική εργασία είναι πολύ σηµαντική στο χώρο εργασίας. Οι 
εργαζόµενοι που δουλεύουν αποµονωµένοι από τα υπόλοιπα άτοµα δεν 
καταφέρνουν πολλά πράγµατα. Η εκµάθηση της συνεργασίας µε άλλα 
άτοµα για την επίτευξη στόχων είναι δεξιότητα που πρέπει να έχουν όλοι οι 
εργαζόµενοι.  

Παράδειγµα εκτέλεσης δεξιοτήτων για την οµαδική εργασία! 

Το έργο της µαγνητοσκόπησης µιας συνέντευξης περιλαµβάνει έναν αριθµό 
ατόµων που πρέπει να συνεργαστούν – τη συντακτική οµάδα που 
προετοιµάζει και συµφωνεί στις ερωτήσεις της συνέντευξης, το άτοµο που 
παίρνει τη συνέντευξη, ο οπερατέρ, οι υπεύθυνοι του ήχου και των φώτων. 
Όλα τα µέλη της οµάδας πρέπει να εργάζονται όλοι µαζί σε συµφωνία.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Όσον αφορά στις Δεξιότητες Χειροτεχνίας & Οργάνωση Εκδηλώσεων, η 
οµάδα STELLA της Ιταλίας ήδη µπορούσε να φτιάξει χειροτεχνίες, και το 
έκανε. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είχαν διδαχθεί να αναλύουν τη 
διαδικασία πίσω από την κατασκευή χειροτεχνιών, κι έπειτα να διδάσκουν 
κάποιο άλλο άτοµο πώς να τις φτιάξει. Ο γενικότερος σκοπός ήταν να 
εφαρµόσουν αυτή τη διαδικασία για όλα τα προϊόντα που έφτιαχναν τα 
ΑΜΕΑ στο κέντρο τους. 

Στην περίπτωση αυτή, η εκµάθηση δεν ήταν µόνο αποτέλεσµα της 
αποµνηµόνευσης αλλά και της κατανόησης. Η εκµάθηση µέσω της πράξης 
συνεπάγεται την εσωτερίκευση και την συνειδητοποίηση µιας πράξης. 
Φυσικά, δεν αρκεί απλά να “κάνουµε” κάτι, συνεπώς οι δραστηριότητες 
συνοδεύτηκαν από συζητήσεις σε οµάδα και αξιολογήσεις, οπότε 
ουσιαστικά είναι “εκµάθηση µέσω της πράξης και της σκέψης”. 

Οι οµάδες παρατήρησαν επίσης ότι η πράξη και η σκέψη πρέπει 
να στηρίζονται και από το κίνητρο να είναι κανείς παραγωγικός. 
Το κίνητρο να κάνει κάποιος αυτό που κάνει είναι θεµελιώδες 
για την εκµάθηση και την κατανόηση. 
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Παράµετροι της έννοιας της εκµάθησης µέσω της πράξης! 

Εκµάθηση – Πράξη – Σκέψη! Μπαίνει κίνητρο – βγαίνουν προϊόντα 
(χειροτεχνίες, βίντεο, τραγούδια)! 

Οι οµάδες χρησιµοποιούσαν πάντα υποστηρικτικές, ενεργές 
µεθοδολογίες ώστε να σκέφτονται και να αναλύουν το έργο τους: 

- παιχνίδια ρόλων, 
- οπτικοποίηση, 
- παιχνίδια ενίσχυσης του οµαδικού πνεύµατος,  
- παιχνίδια που τονίζουν τις δεξιότητες των ΑΜΕΑ 
- αναδροµές 

Πρακτική εφαρµογή 

Για παράδειγµα, η διαδικασία εκµάθησης των στίχων ενός τραγουδιού 
περιλαµβάνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες της ανάγνωσης, της ακρόασης, 
και της αποµνηµόνευσης. Μέσω της συνεργασίας για την παραγωγή ενός 
“χειροπιαστού” προϊόντος (στη δική µας περίπτωση, ενός ολοκληρωµένου 
τραγουδιού που ηχογραφήθηκε και µαγνητοσκοπήθηκε), η οµάδα µπόρεσε 
να “µάθει µέσω της πράξης”.  

 Η ΟΔΟΣ ‘ΜΑΖΙ’ 

Η οµάδα STELLA της Πολωνίας δηµιούργησε µια οδό ώστε τα ΑΜΕΑ να 
εκπαιδευτούν ως δηµοσιογράφοι, από όλες τις απόψεις που περιλαµβάνει 
το επάγγελµα αυτό. Η οµάδα ξεκίνησε µε την παρουσίαση του εαυτού, 
συνέχισε δουλεύοντας µε φωνητικές τεχνικές, και εντέλει έκανε την 
παραγωγή ενός βίντεο. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι όλα τα 
µέλη της οµάδας συµµετείχαν σε κάθε βήµα της διαδικασίας. Οπότε ακόµα 
και όταν βλέπετε µόνο ένα άτοµο να κάνει µια ερώτηση στο βίντεο, όλα τα 
υπόλοιπα άτοµα ήταν εκεί για το στήσιµο, την προετοιµασία, και την 
υλοποίηση της µαγνητοσκοπηµένης συνέντευξης. Συνεπώς, ο συνεργατικός 
τρόπος εργασίας αποτέλεσε την καλύτερη µέθοδο προετοιµασίας για τη 
δηµοσιογραφική οµάδα του STELLA. 

Η οµαδική εργασία κάνει το όνειρο πραγµατικότητα! 

Κάθε µέλος της οµάδας έχει µια συγκεκριµένη εργασία να εκτελέσει. Όταν 
βάζουµε όλες τις εργασίες µαζί στη σωστή σειρά έχουµε ένα επιτυχηµένο 
τελικό αποτέλεσµα.  
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ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

“Έχω µεγαλύτερη επίγνωση της 
σηµασίας της εργασίας µου 
τώρα. Πλέον ολοκληρώνω τις 
εργασίες µου λιγότερο µηχανικά 
και περισσότερο συνειδητά.”  

“Αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή 
µου. Είµαι περήφανος για τη 
δουλειά µου από την αρχή ως 
το τέλος.” 

“Μπόρεσα να δω την 
αυτοεκτίµησή τους να 
ενισχύεται. Οι πελάτες µας 
συνειδητοποίησαν τα 
επιτεύγµατά τους.” 

“Όλοι οι συµµετέχοντες 
απήλαυσαν την εµπειρία, το 
οποίο ήταν προφανές από τα 
χαµόγελα στα πρόσωπά τους 
όταν ήταν στη σκηνή και 
έδειχναν πόσο περήφανοι ήταν 
για τη σκληρή δουλειά που 
είχαν κάνει.” 

“Μου άρεσε πολύ η δουλειά του 
δηµοσιογράφου και θέλω να 
συνεχίσω να εργάζοµαι σε 
αυτόν τον τοµέα.” 

“Τώρα καταλαβαίνω τις τεχνικές δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν οι 
δηµοσιογράφοι που εργάζονται στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, και το 
διαδίκτυο.” 

“Έµαθα πώς να δουλεύω εντός µιας οµάδας και πώς να υποστηρίζουµε ο 
ένας τον άλλο ως οµάδα. Αυτό ήταν πολύ ξεχωριστό για µένα.” 
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Ανακοίνωση νοµικού περιεχοµένου του STELLA 

Εκδότης: IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste - Περιοχή 
Hessen Mitte, Οδός Bommersheimer 60, D-61440 Oberursel 

Συντακτική οµάδα: Christiane Lensch, Kerstin Klepsch, Christine Halas  

Δηµοσιογραφικά άρθρα: Συνεργάτες STELLA 

Διάταξη και σχεδιασµός: Kerstin Klepsch 

Φωτογραφίες: Συνεργάτες STELLA 

Ιστοσελίδα: http://www.ella-ella.eu/stella/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/StaffsEuropeanLifelongLearningAcademy  
ή αναζητήστε το STELLA-Project 
 
Instagram:  
https://www.instagram.com/WelcomeToSTELLA/  
ή αναζητήστε το @WelcomeToSTELLA 
 
Twitter:  
https://twitter.com/kikiklepsch 
ή αναζητήστε τα #WeAreSTELLA και #KA2_EB17  
  
  
Το παρόν έργο διαθέτει άδεια στα πλαίσια της Διεθνούς Άδειας Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. Αν θέλετε να δείτε αντίγραφο της άδειας, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ή στείλτε 
επιστολή στα Creative Commons, Ταχυδροµική Θυρίδα 1866, Mountain View, CA 94042, 
ΗΠΑ. 

 
 

“Το παρόν Σχέδιο χρηµατοδοτήθηκε µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα 
περιεχόµενα του παρόντος εγχειριδίου απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις του/της 
συγγραφέως και η Επιτροπή δε φέρει ουδεµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση τυχόν γίνει 
των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτό.” 

 

 Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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