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Ξεκλειδώνοντας  

τα Δικαιώματα των Παιδιών 

Ενισχύοντας την ικανότητα των επαγγελματιών της Ε.Ε. να 

εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών 

 

Τετράδιο Εργασίας Συμμετέχοντος 

Ενότητα Τρίτη – Δεξιότητες Επικοινωνίας 

 

 

 

  

 Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα 
 και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 
Με την επιπλέον χρηματοδότηση του Allan & Nesta Ferguson Charitable Trust 
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ: 

 Coram Children’s Legal Centre, UK  

Coram Voice, UK 

European Roma Rights Centre, 

Hungary 

Με την υποστήριξη των: 

The Child Law Clinic, University 

College Cork, Ireland 

Family Child Youth Association, 

Hungary 

 

 

 

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ: 

 FICE Bulgaria 

Czech Helsinki Committee, Czech 

Republic 

Estonian Centre for Human 

Rights 

Κοινωνική και Εκπαιδευτική 

Δράση, Ελλάδα 

L’Albero della Vita Cooperative 

Sociale, Italy 

Empowering Children 

Foundation, Poland 

Children of Slovakia Foundation 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Tο υλικό συνέγραψαν η Καθ. Carolyn Hamilton του Coram International του Coram Children’s Legal 
Centre, οι Δρ. Lynn Brady και Jo Woolf του Coram Voice, οι Judit Geller και Adam Weiss του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου των Δικαιωμάτων των Ρομά, με την υποστήριξη της Δρ. Ursula Kilkelly του 
Child Law Clinic του Πανεπιστημίου του Cork και της Δρ. Maria Herczog του Family Child Youth 
Association από την Ουγγαρία. Ειδική μνεία οφείλεται στoυς Ruth Barnes, Awaz Raoof, Jorun Arndt 
και στην Jen Roest από το Coram Children’s Legal Centre και τον Ido Weijers από το Πανεπιστήμιο 
της Ουτρέχτης για την πολύτιμη συνδρομή τους. 
 
Ευχαριστούμε επίσης όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων 
των εταίρων στο έργο: Children of Slovakia Foundation, Estonian Centre for Human Rights, FICE 
Bulgaria, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale, Empowering Children Foundation, Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική Δράση και Czech Helsinki Committee. 
 
Επιπρόσθετα, η ομάδα σχεδιασμού του υλικού επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς 
τους Coram Voice’s Care Experienced Champions και προς όλα τα παιδιά και τους νέους 
ανθρώπους, που συμμετείχαν στις συζητήσεις των ομάδων στόχου στις πιλοτικά υλοποιούσες 
χώρες, που παρείχαν τη γνώμη τους και την ανεκτίμητη συνεισφορά τους, κατά το στάδιο της 
συγγραφής. 
 
Ειδικές ευχαριστίες απευθύνουμε στο «Πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκδοση παρήχθη με την οικονομική τους υποστήριξη, ως μέρος του 

έργου «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώματα των Παιδιών: Ενισχύοντας την ικανότητα των 

επαγγελματιών στην Ε.Ε. να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών». Οι συγραφείς 

είναι επίσης ευγνώμονες στο Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust για την ευγενική του 

χορηγία στο παρόν έργο. 

Για τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποκλειστική ευθύνη φέρουν το Coram Children’s Legal 

Centre και οι εταίροι του και σε καμια περίπτωση δεν θα έπρεπε να θεωρείται πως εκφράζουν τις 

απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

 

«Πάνω απ’ όλα, οι ειδικοί πρέπει να τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Αν δεν τα έχουμε καλά με 

τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά.»  

Συμμετέχων στην Ομάδα Στόχου, Ελλάδα 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος υλικού χωρίς την ευκρινώς προβαλλόμενη αναγνώριση της 

κυριότητας, προέλευσης και ανάπτυξής του δια των συνδυασμένων δραστηριοτήτων όλων των 

εταίρων και του Coram Children’s Legal Centre, ως ακολούθως: 

“© Coram Children’s Legal Centre. Developed by Coram Children’s Legal Centre and Coram Voice, 

UK, European Roma Rights Centre, Hungary, the Child Law Clinic at University College Cork, Ireland, 

FCYA Hungary, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, Children of Slovakia Foundation, Estonian 

Centre for Human Rights, Fondazione L'Albero della Vita, Italy, Empowering Children Foundation, 

Poland, and Social Educational Action, Greece as part of the project “Unlocking Children’s Rights: 

Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children”.  

This project is co-funded by the Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European 

Union. Additional funding was provided by the Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust.” 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

- Γιατί  να επικοινωνήσουμε; – 30 λεπτά 

- Πότε να επικοινωνήσουμε;– 30 λεπτά 

- Πού να επικοινωνήσουμε; – 45 λεπτά έως 1 ώρα 

- Πώς να αξιοποιήσουμε την επικοινωνία; – 30 έως 45 λεπτά 

- Τρόποι επικοινωνίας – Πολυάριθμες ασκήσεις συνολικής διάρκειας έως 7 ώρες και 15 λεπτά, θα 

μοιραστούν σε επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; 

 ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ; 

 ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ; 

 ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

- ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 

- ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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3.1 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; 

Ποια είναι τα οφέλη της θετικής επικοινωνίας για το παιδί και τους ειδικούς; 

ΠΑΙΔΙ               ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
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3.2 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; 

Στο επάγγελμα/στη δουλειά/στο φορέα μου, τα παιδιά είναι συνήθως σε θέση να μιλήσουν στις 

παρακάτω περιστάσεις... 

 

 

 

 

Αν ήμουν ένα από τα παιδιά, με τα οποία δουλεύω, θα ήθελα να μιλήσω στις παρακάτω στιγμές... 

 

 

 

 

Στο μέλλον θα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά στις παρακάτω επιπλέον περιστάσεις… 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Το άρθρο 12 της Σύμβασης των Η. Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει: 

«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα 

ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας 

υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και με το βαθμό ωριμότητάς του. 

 

2. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε 

οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός 

εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες 

της εθνικής νομοθεσίας.» 
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3.3 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ; 

Τι κάνει ένα περιβάλλον φιλικό για το παιδί; 

 Ασφαλές 

 Καθαρό 

 Αεριζόμενο 

 

 

 

 

 

 

Τι κάνει ένα περιβάλλον μη φιλικό για το παιδί; 

 Μονότονο και υγρό  

 Βρώμικο  

 Δημόσιος χώρος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιός θα έπρεπε να είναι παρών; 
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3.4 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

Το παρακάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πώς να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες 

που λαμβάνετε από την επικοινωνία: 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΥΤΟ, 
 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΟΛΟ ΜΟΥ; 

Σκεφθείτε: Έχω τη νομική ή ηθική υποχρέωση να δράσω αν το παιδί αποκαλύψει ότι υποφέρει ή είναι 
πιθανό να υποφέρει από κακομεταχείριση/κίνδυνο βλάβης; Και αν το παιδί λέει ότι θα βλάψει τον 
εαυτό του; 

Ναι Όχι Δεν είμαι 
σίγουρος/-η 

Πού μπορείτε να μάθετε 
περισσότερα: 

Ενημερωθείτε για τις 
επαγγελματικές 

προδιαγραφές, νόμους και 
πολιτικές 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;  

Αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω, εξηγήστε ξεκάθαρα στο παιδί: 
• Εάν αυτό που θέλουν είναι δυνατό 
• Εάν μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλουν (γιατί/ γιατί όχι) 
• Εάν πρόκειται να κάνετε αυτό που θέλουν (γιατί/γιατί όχι) 
• Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες  
• Ελέγξτε ξανά τι θα ήθελαν να κάνετε και συνεχίστε από το σημείο αυτό... 

Εξηγήστε ότι για τις πληροφορίες 
τηρείται απόλυτη 

εμπιστευτικότητα, εκτός και αν το 
παιδί ζητήσει το αντίθετο - 

Και θέστε προσδοκίες ως προς το 
τι μπορεί να συμβεί με τις εν 

λόγω πληροφορίες 

Εξηγήστε ότι για τις πληροφορίες 
τηρείται απόλυτη 

εμπιστευτικότητα, εκτός και αν το 
παιδί ζητήσει το αντίθετο - 

και εκτός εάν είναι απαραίτητο 
να αποκαλυφθούν- να είστε 
ξεκάθαροι ως προς αυτό και 
διαμορφώστε προσδοκίες ως 

προς το τι μπορεί να συμβεί με 
τις εν λόγω πληροφορίες 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΜΕ 

ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

Ναι 

Μπορώ να το κάνω; 
Θέλω να το κάνω; 

Καθοδηγούμαι από το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού; 

Καθοδηγούμαι από τις επιθυμίες και τα 
συναισθήματα του παιδιού; 

Ήμουν ξεκάθαρος με το παιδί σχετικά μ’ αυτό; 
 

Όχι 

Ναι 
Όχι 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

Ναι Όχι 

Σίγουρα όχι 

Εξηγήστε σε ποιό βαθμό 
οι πληροφορίες είναι 
δημόσιες (π.χ. για μια 
κατάθεση ενώπιον των 

αρχών) 
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Σημειώσεις αναφορικά με την παροχή εξηγήσεων στα παιδιά για την υποχρέωση 

γνωστοποίησης/εμπιστευτικότητας και τη χρήση των πληροφοριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φωνή των παιδιών και των νέων 

 

 

Πρέπει να βάλεις τα θεμέλια. Να 

επαινέσεις το παιδί για να ενισχύσεις 

την αυτοπεποίθησή του και να το 

«επιβεβαιώσεις». Δώσ’τους 

δραστηριότητες για να τα βοηθήσεις 

να δεθούν και να ενθαρρύνεις τη 

θετικότητα. Πίστεψε σ’αυτά. 

Μου άρεσε που η υπεύθυνη 

προστασίας με κάλεσε σε μια 

καφετέρια αντί για το γραφείο της, 

για να συζητήσουμε την υπόθεσή 

μου και κάναμε μια πραγματικά 

χαλαρωτική κουβέντα. Μου έφυγε 

κάμποσο άγχος. Δε μ’αρέσουν τα 

μεγάλα γκρίζα κτίρια με γραφεία. 

Μην με πας μέσα στο εμπορικό 

κέντρο, γιατί θα με δουν όλοι. 

Κάν’το κατά πρόσωπο, έτσι ώστε να 

ξέρεις οτι δεν κάνουν κάτι άλλο 

ταυτόχρονα. 

Σκέψου την ώρα και το μέρος και 

άσ’τους να διαλέξουν πού να σε 

συναντήσουν. Ακόμα και αν οι γονείς 

μου με ήξεραν όπως με ξέρω εγώ, 

εξακολουθώ να θέλω να πάρω εγώ την 

απόφαση. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (3.5-3.13) 

 

3.5 ΜΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Σημειώσεις: 

 

 

3.6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Σημειώσεις: 
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3.7 ΤΟΝΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Οι παρακάτω συμβουλές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο 

πλαίσιο της δικαιοσύνης 

TI NA KANETE 

 Να είστε ευαίσθητοι ως προς τις λέξεις που μπορεί να φέρνουν σε δυσκολία το παιδί (π.χ. ερωτική 

γλώσσα ή λέξεις σχετικές με μέρη του σώματος)   

 Εξηγήστε στο παιδί ότι δεν πειράζει να λέει «δεν ξέρω» ή «δε θυμάμαι» και οτι δεν πρέπει να 

αισθάνεται υποχρεωμένο να σκεφτεί μια απάντηση 

 Να διατηρείτε έναν ευγενικό, καθησυχαστικό και φιλικό τόνο (μη φωνάζετε και μην είστε 

υπερβολικά αυστηροί)  

 Χρησιμοποιείτε απλή γλώσσα (αποφεύγετε τεχνικούς όρους και ορολογία που τα παιδιά δεν είναι 

πιθανό να καταλαβαίνουν)  

 Ρωτάτε ένα πράγμα τη φορά 

 Αλλάζετε τη γλώσσα ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα του παιδιού 

 Προσπαθήστε να καταλάβετε αν είναι απαραίτητο να μιλήσετε «μέσω» ενός υποστηρικτή 

 Επιτρέψτε στο παιδί επιπλέον διαλείμματα, αν είναι αγχωμένο ή κουρασμένο 

 Δώστε στο παιδί χρόνο να απαντήσει 

 Να μη φοράτε πολύ επίσημα ρούχα 

 Να παρακολουθείτε τη συμμετοχή του παιδιού και να προτείνετε διαλείμματα 

 Κάντε μία ατομική εκτίμηση ή διαφορετικά ενημερωθείτε για το υπόβαθρο του παιδιού και την 

προσωπικότητά του και βοηθήστε το να συμμετέχει αποδοτικότερα 

 Εξηγήστε καθαρά τις διαδικασίες 

 Σιγουρευτείτε ότι το παιδί έχει τους σωστούς ανθρώπους γύρω του, που το υποστηρίζουν και το 

κάνουν να νιώθει άνετα 

 Τολμήστε να μιλήσετε και παραπονεθείτε, αν ανησυχείτε ότι κάποιος εμποδίζει το παιδί να 

συμμετέχει ή να κατανοήσει τις διαδικασίες 

 

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

 Αποφύγετε τις καθοδηγητικές ερωτήσεις 

 Αποφύγετε να κάνετε ερωτήσεις που εμπεριέχουν συγκριτικές κρίσεις, καθώς τα παιδιά μπορεί να 

τις βρίσκουν δύσκολες ή να έχουν διαφορετική αντίληψη (π.χ. μικρό, μεγάλο, γρήγορο, αργό) 

 Μη χρησιμοποιείτε επιθετική, συγκρουσιακή ή υποτιμητική γλώσσα 

 Μην επαναλαμβάνετε τις ίδιες ερωτήσεις ξανά και ξανά –θα μπορούσε να μπερδέψει το παιδί 

 Μη χρησιμοποιείτε πολλές προτάσεις σε μια περίοδο 

 Αποφεύγετε [να «βάζετε»] πολλές ερωτήσεις μέσα σε μία ερώτηση, καθοδηγητικές ερωτήσεις και 

διπλές αρνήσεις  

 Μην υποθέτετε οτι γνωρίζετε τις απόψεις του παιδιού, τις επιθυμίες ή τα αισθήματά του, 

βασιζόμενοι σε αυθαίρετα κριτήρια, όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, η θρησκεία, ο 

σεξουαλικός προσανατολισμός του, κλπ. 
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Πρακτική...προς αποφυγήν Προβλήματα με την ερώτηση Η ίδια ερώτηση διατυπωμένη 

διαφορετικά 

Δεν είναι αλήθεια ότι δεν 

έπρεπε να είσαι στο σχολείο 

εκείνη την ώρα; 

Διπλή άρνηση, καθοδηγητική 

ερώτηση και μπερδεμένη 

σύνταξη 

 

Έπρεπε/Επιτρεπόταν να είσαι στο 

σχολείο εκείνη την ώρα; 

 Ή 

Που έπρεπε να είσαι εκείνη την 

ώρα; 

Έκλεψες το ποδήλατο, έτσι 

δεν είναι;! 

Επιθετικός και απειλητικός 

τόνος 

Πήρες το ποδήλατο; 

Ήταν γυναίκα αυτή με την 

οποία μίλησες, και πόσο 

χρονών ήταν και τι είπες; 

  

Πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα 

 

Με ποιον μίλησες; 

 Ή 

Σχετικά με το άτομο, με το οποίο 

μίλησες, ήταν γυναίκα ή άνδρας; 

… Πόσων χρονών ήταν; 

… Τι είπες; 

Άρα, ήσουν εκεί στις 9 μ.μ. με 

τη φίλη σου Σάρα;  

 

Πολλές ερωτήσεις κλειστού 

τύπου  μαζί – δεν είναι 

ξεκάθαρο σε ποια πρέπει να 

απαντήσει 

Πού ήσουν στις 9 μ.μ; 

 Ή - Ήσουν εκεί στις 9 μ.μ; (ως 

διασαφηνιστική ερώτηση) 

Ήσουν με κάποιον; 

Ή - Ήσουν εκεί με τη φίλη σου 

Σάρα; (ως διασαφηνιστική 

ερώτηση) 

Παρακαλώ εξήγησε,  

χρησιμοποιώντας τους 

κατάλληλους όρους πού σε 

άγγιξε 

 

Πιέζει το παιδί να 

χρησιμοποιήσει λέξεις, με τις 

οποίες μπορεί να μη νιώθει 

άνετα 

 

Παρακαλώ εξήγησε, με δικά σου 

λόγια, τι συνέβη 

Ή - Μπορείς να μου δείξεις σ’ 

αυτήν την κούκλα ή σ’ αυτό το 

διάγραμμα πού σε άγγιξε 

 (Ή αναφερθείτε σε προηγούμενη 

μαρτυρία, αν είναι δυνατόν) 

 

Πηγή: Αρχικά παρήχθη για το Coram Children’s legal centre και UNICEF Tanzania Judicial Training 

(2013-14) και Κατευθυντήριες Γραμμές για Εισαγγελείς. 
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3.8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ο παρακάτω πίνακας μνημονεύει κάποιες πιθανές συναισθηματικές, γνωστικές, σωματικές και 

διαπροσωπικές αντιδράσεις σε καταστάσεις κρίσης. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Σοκ 

Θυμός 

Απελπισία/Κατάθλιψη/Θλίψη 

Μούδιασμα 

[συναισθηματικό] 

Τρόμος/Φόβος 

Ενοχή 

Φοβίες 

Μελαγχολία 

Ευερεθιστότητα 

Υπερευαισθησία/ έξαρση 

Υπερ-εγρήγορση  

Αβοήθητος/Χωρίς ελπίδα 

Αποστασιοποίηση 

Ελαττωμένη 

ικανότητα 

συγκέντρωσης 

Ελαττωμένη 

ικανότητα λήψης 

αποφάσεων 

Διαταραχή μνήμης 

Σύγχιση 

Διαστρέβλωση 

Μειωμένη 

αυτοεκτίμηση 

Αυτο-ενοχοποίηση 

Ενοχλητικές σκέψεις 

/μνήμες 

Ανησυχία 

Εφιάλτες 

Αναδρομές στο 

παρελθόν [flashbacks] 

Κόπωση 

Αϋπνία 

Διαταραχές ύπνου 

Υπερδιέγερση 

Πονοκέφαλοι 

Γαστρικά προβλήματα 

Μειωμένη όρεξη 

Ξαφνιασμένη 

[τρομαγμένη] 

απόκριση 

 

Επιθετικότητα 

Εχθρικότητα 

Έλλειψη εμπιστοσύνης  

Διακινδύνευση [ανάληψη 

κινδύνων] 

Κλαίει εύκολα 

Έλλειψη συναισθημάτων 

Επαγρυπνεί  

Έλλειψη ενσυναίσθησης  

Κρίσεις 

Αρνείται να πάει στο 

σχολείο/στο σπίτι κλπ. 

Αρνείται να συνεργαστεί 

με τους επαγγελματίες 

Αποξένωση 

Κοινωνική 

απομάκρυνση/απομόνωση 

Αυξημένες συγκρούσεις 

στις σχέσεις 

Χρήση 

ναρκωτικών/κατανάλωση 

αλκοόλ 

 

Ποιά είδη προκλητικών αντιδράσεων ή συμπεριφορών έχετε αντιμετωπίσει, κατά την εργασία 

σας με τα παιδιά; 
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Τι σας συμβαίνει όταν έρχεστε αντιμέτωποι με αυτού του είδους την αντίδραση ή συμπεριφορά; 

Πώς αποκρίνεστε συνήθως; 

 

 

 

 

 

 

Γιατί πιστεύετε πως αποκρίνεστε ή αντιδράτε κατ’αυτόν τον τρόπο; 

 

 

 

 

 

 

 

Τι βήματα μπορείτε να κάνετε για να διευκολύνετε την επικοινωνία;  
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3.9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ 

Σημειώσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016            ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕΛ.  17 
 

3.10 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οι παρακάτω είναι μερικές τεχνικές δημιουργικής επικοινωνίας. Αυτές μπορούν να φανούν 

ιδιαίτερα χρήσιμες στην επικοινωνία με παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ή 

ακόμα με μικρότερα ηλικιακά παιδιά.  

Χρησιμοποιώντας αντικείμενα για να αναπαριστούμε ανθρώπους 

Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να διαλέξουν ανθρωπόμορφα παιχνίδια, κουμπιά ή πέτρες 

για να αναπαραστήσουν τους εαυτούς τους, τα μέλη της οικογενείας τους, τα κατοικίδια, εσάς, κλπ. 

Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να δείξουν ποιός είναι πιο σημαντικός για εκείνα,  

αναθέτοντάς τους να τοποθετήσουν τα εν λόγω αντικέιμενα κοντά ή μακριά τους, ή να 

αναπαραστήσουν γεγονότα του παρελθόντος ή του παρόντος, κλπ.  

Δημιουργικό παιχνίδι 

Τα παιδιά συχνά επικοινωνούν τα πράγματα που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εκφράσουν ρητά, 

μέσω των παιχνιδιών τους. Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίζουν οικογενειακές και σχολικές εικόνες, 

να φτιάξουν μοντέλα, να φτιάξουν μάσκες συναισθημάτων, κλπ  

Χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο παιχνιδιού  

Οι μαριονέτες και/ή ένα «λούτρινο» παιχνίδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μιλήσουμε σε 

ένα μικρό παιδί σχετικά με το τι πιστεύουν ή αισθάνονται. Τα ίδια τα παιδιά μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούν τα παιχνίδια για να αναπαραστήσουν περιστατικά του παρελθόντος ή να εξηγήσουν 

τα τωρινά τους συναισθήματα. Τέλος, τα αντικείμενα του παιχνιδιού μπορούν να βοηθήσουν στο 

να αποσπάσουμε την προσοχή του παιδιού και να το κάνουμε να αισθανθεί άνετα. 

Ιστορίες, μαντινάδες και ποιήματα  

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν χαρτί, στιλό, κλπ για να δημιουργήσουν τις δικές τους 

ιστορίες και π.χ. Να αφηγηθούν τι θα ήθελαν ο νέος τους ανάδοχος να γνωρίζει για εκείνα.  

Μπορούν να γράψουν ποιήματα, ρίμες για τα συναισθήματά τους, κλπ. 

Θεματικά βιβλία με ιστορίες για συγκεκριμένα ζητήματα μπορούν να φανούν χρήσιμα όταν εξηγεί 

κανείς πράγματα σε μικρά παιδιά, όπως, π.χ. τον θάνατο, την υιοθεσία, κλπ. 

Οπτικά βοηθήματα  

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά οπτικών βοηθημάτων: κάρτες με εικόνες π.χ. το 

σπίτι, το σχολείο, ειδικά γεγονότα (γενέθλια, Χριστούγεννα, διακοπές, κλπ), χαρούμενα, λυπημένα, 

θυμωμένα πρόσωπα, κλπ για να εκφράσουν συναισθήματα.  

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταμπλέτες και υπολογιστές για να 

συνθέσουν τις δικές τους πληροφορίες για τα θέματα που τους επηρεάζουν, τις οποίες μετά 

μπορούν να παρουσιάσουν στους επαγγελματίες/ειδικούς. 
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Τα πρακτικά υλικά μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στην επικοινωνία με τα παιδιά και τους 

νέους ανθρώπους. 

 Τι υλικά μπορείτε να βάλετε στην εργαλειοθήκη σας για να διευκολύνετε την επικοινωνία 

με τα παιδιά; 

 

 

 

 

 

 

 

 Πότε/υπό ποιές συνθήκες θα χρησιμοποιούσατε αυτά τα υλικά; 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημειώσεις από τις ομαδικές παρουσιάσεις: 
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3.11 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 Το σχέδιο επικοινωνίας της ομάδας μου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλικία  10  14  17  12  

Ιστορικό  Ζει με τη μητέρα 

του, ο πατέρας 

τους εγκατέλειψε 

πολλά χρόνια 

πριν  

Ζει με δυο 

πατέρες  

Άστεγος  Ζει σε ίδρυμα  

Λόγος 

επικοινωνίας  

Το παιδί 

κατηγορείται για 

διάπραξη 

αδικήματος  

Το παιδί 

επικαλείται 

διάπραξη 

αδικήματος  

Το παιδί είναι 

ασυνόδευτος 

μετανάστης/ 

πρόσφυγας  

Προσπαθούμε να 

βρούμε που/με 

ποιόν θα έπρεπε 

να ζήσει το παιδί  

Επιπρόσθετοι 

παράγοντες  

Κωφό  Δεν μιλά την 

εθνική/ επίσημη 

γλώσσα ως 

μητρική  

Σωματικές 

αναπηρίες  

Δυσκολίες 

συμπεριφοράς  
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 Σημειώσεις από τις παρουσιάσεις των σχεδίων επικοινωνίας των άλλων ομάδων: 
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3.12 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σημειώσεις: 
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3.13 ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Σημειώσεις: 
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Μη με υποτιμάς.  

  

Επικεντρωθείτε περισσότερο στους 

ανθρώπους που πρόκειται να 

φροντίσετε, παρά σ’αυτό που συνέβη. 

 

Κάθε επαγγελματίας 

χρησιμοποιεί διαφορετικό 

τρόπο για να μιλήσει στα 

παιδιά. Αλλά ο καλύτερος 

τρόπος να επικοινωνείς 

είναι να μη χρησιμοποιείς 

βρισιές ούτε να τρομάζεις 

το παιδί, αλλά να μιλάς 

στα παιδιά με σεβασμό. 

Ετοιμαζόμουν να πω 

«να τους το φέρει με 

το μαλακό», αλλά 

αυτό είναι 

υπεροπτικό. 

Να δείχνεις ενδιαφέρον για τις ζωές των 

παιδιών. Να τους μιλάς σα να νοιάζεσαι. 

 

Γνώρισε το παιδί και θυμήσου 

προσωπικές πληροφορίες για 

εκείνο, ώστε να μπορείς να του 

μιλήσεις γι’αυτές την επόμενη 

φορά. 

Οι φιγούρες εξουσίας θα πρέπει να δουν 

τα παιδιά ως ίσους αντί να τα υποτιμούν 

– να δείχνουν περισσότερη κατανόηση 

παρά αυταρχισμό. 

Προσπάθησε να καταλάβεις 

το άτομο παρά αυτό που 

συνέβη και μόνο. 

Αν ένας αστυνομικός πει σε ένα παιδί να 

κάτσει κάτω, τότε και εκείνος θα έπρεπε να 

κάτσει κάτω, για να μην είναι τόσο 

ψηλότερος. 

Η φωνή των παιδιών και των νέων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ 

Πηγή: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 

Χρησιμοποιήστε τη για να δείξετε ότι ακούτε και για να ελέγξετε αν κατανοήσατε αυτά που 

ειπώθηκαν. 

 Παράφραση – Επαναλαμβάνοντας αυτά που μου είπαν «νιώθεις ανήσυχος που μιλάς με 
τον κοινωνικό λειτουργό σου;»  

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου - για να λάβω σχετική με τα πραγματικά περιστατικά 
πληροφορία «Σε ρώτησε πρώτα κάποιος;» 

 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου - για περαιτέρω συζήτηση «Γιατί νομίζεις ότι πήραν αυτήν την 
απόφαση;» 

 Μικρά  λεκτικά ή μη λεκτικά νεύματα  - για να ενθαρρύνω τον ομιλητή να συνεχίσει 

 Ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων στοιχείων της συζήτησης 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 

Χρησιμοποιήστε τη όταν η συζήτηση δεν απαιτεί  ή δεν στοχεύει σε ανατροφοδότηση δια 

απαντήσεων.  

 Συγκεντρωθείτε σε αυτά που λέει ο ομιλητής - μην αφήνετε το μυαλό σας να 
περιπλανιέται 

 Προσέχετε τον τόνο και τη γλώσσα του σώματος του ομιλητή – για να αντιληφθείτε όσα δε 
λέει 
 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αυτά είναι τα μη-λεκτικά στοιχεία/νεύματα: 

 Πώς κάθεστε εσείς και το παιδί 

 Οπτική επαφή  

 Εκφράσεις προσώπου 

 Κινήσεις του σώματος -  όπως όταν γνέφουν καταφατικά, όταν κουνούν το κεφάλι τους, 
όταν σηκώνουν τα φρύδια, όταν περιγράφουν με τα χέρια τους 

 

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

 Είναι το να ακούς και να κατανοείς τον ομιλητή, ενώ αναγνωρίζεις το πώς αιθάνεται για 
την κατάσταση.  «Καταλαβαίνω ότι αναστατώθηκες εξαιτίας αυτού» 

 ΔΕΝ είναι  ενσυναίσθηση να λυπάστε κάποιον 

 ΔΕΝ είναι το να υποθέτετε ότι θα είχατε τα ίδια συναισθήματα και την ίδια αντίδραση, 
επειδή είχατε βρεθεί στην ίδια κατάσταση 

 
 

 

http://www.coramvoice.org.uk/
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

Τα παρακάτω είναι κάποια εργαλεία που μπορούν να ενθαρρύνουν την καλή επικοινωνία. 

 Το να ενθαρρύνετε τις απαντήσεις, π.χ. .Μμμμ, μάλιστα, ενδιαφέρον….  

 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου, π.χ. Πώς…; Πότε…; Τι…;Γιατί…; Αναρωτιέμαι… 

 Ανιχνεύστε τις επιπλέον πληροφορίες, π.χ. αντιληφθείτε τα όσα υπονοήθηκαν, ρωτήστε γι’ 
αυτά που δε σας λένε, αποκριθείτε σε στοιχεία της γλώσσας του σώματος, ελέγξτε ότι 
καταλάβατε.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Πηγή: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

Διαβατήρια επικοινωνίας 

Τα διαβατήρια επικοινωνίας είναι ένας τρόπος να καταγράφονται πληροφορίες για συγκεκριμένα 

παιδιά, νέους (και ενήλικες) που έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία. Αυτό το μοναδικό διαβατήριο 

περιέχει πληροφορίες που μπορούν να κοινωνούνται με τους ανθρώπους που υποστηρίζουν το εν 

λόγω παιδί. Αυτό βοηθά στο να επιβεβαιώνεται τι του αρέσει ή όχι, να γίνονται κατανοητές οι 

ανάγκες του, πώς επικοινωνεί και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να επικοινωνήσεις μαζί του. 

Το διαβατήριο διαμορφώνεται από τους ανθρώπους που ξέρουν το παιδί καλύτερα. 

Αντικείμενα αναφοράς 

Τα αντικείμενα αναφοράς δεν είναι οικουμενικά, αλλά δημιουργούνται για να καλύψουν τις 

ανάγκες κάθε ατόμου. Γίνεται χρήση αντικειμένων που φέρουν ιδιαίτερο νόημα για το 

συγκεκριμένο άτομο. Γενικά, χρησιμοποιούνται μέρη κάποιου υλικού αντικειμένου, π.χ. μέρος μιας 

πετσέτας, πραγματικά αντικείμενα σε κανονικό μέγεθος, π.χ. ένα ξύλινο κουτάλι ή μινιατούρες, π.χ. 

ένα κουταλάκι παιχνίδι. Αυτά τα αντικείμενα συμβολίζουν μια δραστηριότητα και 

χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε σε ένα άτομο τι θα συμβεί μετά ή για να μας πει το ίδιο 

το άτομο τι θέλει. Για παράδειγμα, ένα ξύλινο κουτάλι σε κανονικό μέγεθος ή μια μινιατούρα 

κουτάλι μπορεί να δείχνουν ότι η επόμενη δραστηριότητα είναι το μαγείρεμα, ενώ ένα μικρό 

κομμάτι πετσέτας μπορεί να δείχνει ότι είναι η ώρα για μπάνιο.  

Από τη στιγμή που τα αντικείμενα αναφοράς εξατομικεύονται, τότε τα αντικείμενα που δε 

συσχετίζονται με κάτι ευθέως μπορούν να χρησιμοποιούνται όσο το αντικείμενο αναφοράς έχει 

σημασία για το συγκεκριμένο άτομο, π.χ. η αθλητική κορδέλα που μπορεί να σηματοδοτεί τη βόλτα 

στο πάρκο.  

Σύστημα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων (PECS) 

Οι σύμβουλοι της Pyramid Educational έχουν τη δικαιόχρηση για το PECS  στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το PECS δημιουργήθηκε από τον Dr Andrew Bondy και χρησιμοποιείται ευρέως με τα παιδιά και 

τους νέους με αυτισμό. 

Υπάρχουν 6 στάδια ή φάσεις και είναι χρήσιμο να ξέρουμε σε ποια φάση βρίσκεται το άτομο. 

Φάση 1: Το άτομο ξεκινά την επικοινωνία ανταλλάσσοντας μια μόνον εικόνα για ένα αντικείμενο 

που επιθυμεί πολύ. 

Φάση 2:  Το άτομο ξεκινά επικοινωνία με επιμονή, ψάχνοντας έντονα, χρησιμοποιώντας ποικιλία 

εικόνων και πηγαίνοντας σε κάποιον για να παραδώσει την εικόνα και να ζητήσει κάτι. 

Φάση 3: Τα άτομα διαχωρίζουν από ένα σύνολο εικόνων κι επιλέγουν την εικόνα που δείχνει το 

αντικείμενο που θέλουν. 

Φάση 4: Τα άτομα χρησιμοποιούν τη φράση που ξεκινά με «θέλω...» για να ζητήσουν ένα 

αντικείμενο. 

http://www.coramvoice.org.uk/
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Φάση 5: Τα άτομα ανταποκρίνονται στην ερώτηση «Τι θέλεις;» 

Φάση 6: Τα άτομα χρησιμοποιούν εικόνες για να σχολιάσουν τόσο αυθόρμητα όσο και ως 

απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με πράγματα στο περιβάλλον τους, χρησιμοποιώντας φράσεις με 

το «βλέπω...» κι «έχω...».1  

 

Σύμβολα αλφαβητισμού Widgit (παλιότερα γνωστά ως Rebus) 

Υπάρχουν χιλιάδες σύμβολα Widgit που μπορούν να αγοραστούν. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.pecs-unitedkingdom.com/ 

Τα σύμβολα            βοηθούν         να επικοινωνήσουμε    ιδέες       και       πληροφορίες 

σε       ανθρώπους       που έχουν           δυσκολία            με          τα γραπτά κείμενα 

http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Παραδείγματα από το υλικό που χρησιμοποιείται για να συζητήσουμε με τα παιδιά για τις επιθυμίες 

και τα αισθήματά τους 

Πήγη: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

Η ιστορία της Ελεονώρας 

 

Πού μένεις; 

  

 

 

 

 

 

 

Ποιο είναι το όνομα 

 του σχολείου σου; 

 

Τι αρέσει στην Ελεονώρα; 
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Τι θα ήθελε η Ελεονώρα να συμβεί; 

 

 

Στο σπίτι; 

 

 

 

 

 

 

Στο σχολείο; 

 

 

 

Τι θα ήθελε η Ελεονώρα να πει στις 

κοινωνικές υπηρεσίες; 
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Τι θα έπρεπε να γίνει; 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ναταλία μπορεί να βοηθήσει την 

Ελεονώρα να μιλήσει στις κοινωνικές 

υπηρεσίες για τις επιθυμίες και τα 

αισθήματά της 

 

 

 

 

Η Ναταλία μπορεί να έρθει 

στις συναντήσεις και να βοηθήσει την 

Ελεονώρα να πει τι θέλει και τι δε θέλει 

 

 
 

Η Ναταλία θα μιλήσει στον υπεύθυνο για 

 το τι συμβαίνει με την Ελεονώρα 

 

 

 

Εάν η Ναταλία ανησυχεί   για την 

Ελεονώρα, θα μιλήσει στον κοινωνικό 

λειτουργό της Ελεονώρας  

 

 
Λίζα 
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Το κουίζ της Ελεονώρας 

 

 χαρούμενη    τίποτα    λυπημένη 

  

1. Τα Moshi Monsters    με κάνουν να αισθάνομαι
  

         
 

2. Τα Χριστούγεννα   με κάνουν να αισθάνομαι 
  

         
 

3. Η επίσκεψη της Σάρα με κάνει να αισθάνομαι 
 

         
 

 
4. Το ότι μένω με τη μαμά μου με κάνει να αισθάνομαι 
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Αυτό το βιβλίο είναι για ’μένα! 

Το όνομά μου είναι .......................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ διαβάστε αυτό το βιβλίο. 

Θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε εμένα  και 

το πώς επικοινωνώ. 
 

  

Επικοινωνώ χρησιμοποιώντας... (Βάλε τικ στα κουτάκια) 

 λόγια 

 
  σήματα 

  χωρίς λόγια    

 

  σύμβολα 

 κινήσεις του σώματος 

 
  εικόνες 

 εκφράσεις προσώπου 

 
  δείχνοντας 

  δείχνοντας με/κινώντας τα μάτια   φωνητικούς ήχους 

 

 με ειδικό σύστημα επικοινωνίας (π.χ. Liberator, Dynamyte) ή ειδικούς 
διακόπτες 

  

 Χρειάζομαι χρόνο για να καταλάβω και να απαντήσω, παρακαλώ να είστε 
υπομονετικοί 

 

 

 

 

 

 

(Εδώ μπορείς να βάλεις τη 

φωτογραφία σου) 
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Η όρασή μου είναι... 

 

  Καλή   Όχι τόσο καλή 
 

 

 Φοράω γυαλιά  
 

 

Η ακοή μου είναι... 

 

 Καλή   Όχι τόσο καλή  

 Φοράω ακουστικά 
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Τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει 

 

 

 

 

       Μου αρέσει 

 

  

 

 

 

   Η μουσική 

 

 

 

 

 

 

Δεν μου αρέσει 

 

       

 

 

 

    Η τηλεόραση 
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Το αγαπημένο μου 

 

      

        

 

        

Βίντεο 

    

 

 

Δραστηριότητες 

        

 

 

Φίλοι 

 

  

 

Οικογένεια 
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Όταν βγαίνω έξω                                                                                     Οι άνθρωποι που με βοηθούν είναι.... 

 

    

 

 

  

 Η βοήθεια που χρειάζομαι 

 

  

Τηλεφωνικός αριθμός 

Γονείς: 

 

Φροντιστές: 

 

 

Κοινωνικός λειτουργός:  

Δάσκαλος:  

Βοηθός:  

Δικηγόρος: 
 

Άλλος Προσωπικός Σύμβουλος: 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδια που μου αρέσει να 

παίρνω μαζί 
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Ειδικός εξοπλισμός που 

χρειάζεται να έχω μαζί μου 

 

 
Γιατρός/Παθολόγος:  

Λογοθεραπευτής: 

 

 

Φυσιοθεραπευτής: 

 

 

Εργοθεραπευτής: 

 

 

Άλλοι: 

 

 

 


