
Πρόγραμμα πρόληψης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων

Πασχαλινή θεματολογία

Κέντρα Μελέτης
και Ειδικών θεραπειών

Έξυπνη Ανάπτυξη



Εισαγωγικό σημείωμα
• Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα του πασχαλινού camp.

• Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και λειτουργούν

βοηθητικά στην ανάπτυξή τους.

• Απευθύνονται σε ηλικίες από 4 έως 12 ετών.

• Είναι βασισμένο σε πρωτογενή προγράμματα παρέμβασης.

• Δεν αντικαθιστά τα δευτερογενή και τριτογενή προγράμματα παρέμβασης.

• Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες

μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού με τους υπεύθυνους.

https://www.youtube.com/watch?v=qjH4BoYig6A

https://www.youtube.com/watch?v=qjH4BoYig6A


Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει:

•Επικοινωνιακές δεξιότητες

•Κοινωνικές δεξιότητες

•Μουσικές δεξιότητες 

•Μαθηματικές δεξιότητες

•Δεξιότητα της δημιουργίας

•Καλλιτεχνικές δεξιότητες

•Δεξιότητες στο πλαίσιο του ψυχοκινητικού

•Ανάπτυξη λεξικών και σημασιολογικών δεξιοτήτων





•Η περιπέτεια μιας 
λαμπάδας  
•Μελέτη

28/4/2022

•Ο λαγός το 
αυγό και η 
Λαμπάδα

επιστρέφουν 
σπίτι τους

•Μελέτη

29/4/2022



Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει

δραστηριότητες γνώσεων

δραστηριότητες δεξιοτήτων 

δραστηριότητες θετικών στάσεων προς τη μάθηση

βασισμένες στο θέμα της ημέρας



Μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης 

(Ομαδικό πρόγραμμα)

Μαθησιακή υποστήριξη 

σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

(Ομαδικό πρόγραμμα)

Πλήθος ατομικών προγραμμάτων

Πρωτογενή προγράμματα 

πρόληψης 

Προετοιμασία για τα πρότυπα 

σχολεία

Αξιολογήσεις με σταθμισμένα 

εργαλεία 

•στον μαθησιακό τομέα 

•στον ψυχοκοινωνικό τομέα

•στον τομέα  συμπεριφορικών 

ικανοτήτων

Προγράμματα παρέμβασης ή 

υποστήριξης από 

•Ψυχολόγους 

•Λογοθεραπευτές

•Εργοθεραπευτές

•Ειδικούς παιδαγωγούς

Συνεργαζόμαστε με 

Παιδοψυχιάτρους και 

Αναπτυξιολόγους

Έξυπνη Ανάπτυξη

Ο καλύτερος συνεργάτης των γονιών



Λίγα λόγια για το πασχαλινό πρόγραμμα

Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των επικοινωνιακών, 

κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων, στη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη.

Περιλαμβάνει δραστηριότητες μουσικής κίνησης ρυθμού και πασχαλινών ήχων και μελοποίησης

πασχαλινών παραμυθιών, σύνδεση πασχαλινών εικόνων με τη μουσική.

Τα 10 κυριότερα οφέλη των Escape Rooms είναι:

1. Η ενίσχυση των προσωπικών σχέσεων και της ευγενής άμιλλας.

2. Ότι βοηθά στη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία και η οργάνωση.

3. Η αύξηση της δημιουργικότητας.

4. Ότι βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν τη σημαντικότητα του καταμερισμού αρμοδιοτή

των.

5. Η ανάπτυξη της λογικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης.

6. Ότι μαθαίνει στα παιδιά να οργανώνουν τον χρόνο τους.

7. Η ενίσχυση της παρατηρητικότητας.



8. Ότι οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν και να συνεργάζονται κάτω από την έντονη πίεση χρόνου.

9. Προσφέρει ένα συναρπαστικό περιβάλλον.

10. Και τέλος, προσφέρει στιγμές διασκέδασης, που οι μαθητές θα συζητούν για καιρό

Περιλαμβάνονται μία σειρά πασχαλινών γρίφων απόδρασης. 

Το Messy Play είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων με φυσικά υλικά.

Συμβάλλει στη γνωστική ανάπτυξη, όπως και στην επιστημονική σκέψη .

Συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη, καθώς αποτελεί έναν τρόπο διαχείρισης μη επιθυμητών

συμπεριφορών

Συμβάλλει στη συναισθηματική ανάπτυξη, καθώς αποτελεί έναν τρόπο εκμάθησης και εξοικείωσης με

τα συναισθήματα, όπως και διαχείρισης αυτών.

συμβάλλει στη ψυχική ευημερία, καθώς αποτελεί έναν τρόπο εκτόνωσης και διαχείρισης

των αρνητικών συναισθημάτων και του άγχους

ενισχύει, την επικοινωνία, το λόγο και τη γλωσσική ανάπτυξη.



Ενδυναμώνει το σώμα και τους μύες ενισχύει την ισορροπία και τον έλεγχο του σώματος,

τον συντονισμό κινήσεων και τη λεπτή-αδρή κινητικότητα, και γενικότερα, την κινητική

ανάπτυξη.

Ενισχύει τη δημιουργική/καλλιτεχνική ανάπτυξη και τη φαντασία.

Ενισχύει τη μνήμη και την προσοχή, όπως και τη συγκέντρωση.

Περιλαμβάνει μια σειρά από πασχαλινές δημιουργίες και δραστηριότητες με

πασχαλινά υλικά.

Όλες οι προσεγγίσεις ακολουθούν το τρίπτυχο γνώσεις δεξιότητες στάσεις με πασχαλινή

θεματολογία.



Το πρόγραμμα της Έξυπνης Ανάπτυξης είναι 
στη διάθεση των συνεργαζόμενων κέντρων. 

https://www.smartgrowthathens.com/epikoinwnia

https://www.smartgrowthathens.com/epikoinwnia
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