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Εισαγωγή
Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων στόχων του Μέτρου 1.1 και της Ενέργειας 1.1.4
δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία προϋποθέσεων που θα συµβάλλουν στην
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες ώστε να ενταχθούν
στην παραγωγική διαδικασία. Ο ανάδοχος φορέας της «Αναδόµησης» το ίδρυµα για
το παιδί ¨Η Παµµακάριστος¨ ύστερα από πορεία 30 και πλέον ετών στο χώρο των
ειδικών αναγκών και µε ιδιαίτερη ενασχόληση στον Αυτισµό τα τελευταία 10 έτη
διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να υλοποιήσει του στόχους του
επιχειρησιακού προγράµµατος.
Η κατάλληλη τεχνογνωσία µεταφράζεται στις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές
µεθοδολογίες και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση των δυσκολιών
του φάσµατος του αυτισµού. Το πρόγραµµα εξειδίκευσης στην «Αναδόµηση» έχει
σχεδιαστεί µε στόχο την µετάδοση των πιο σύγχρονων θεωρητικών θέσεων και
των λειτουργικότερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων µέσα από το Σεµινάριο των
100 ωρών. Το πρακτικό µέρος των 300 ωρών βασίζεται στην σχεδίαση
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (projects), στην οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού,
στην εφαρµογή των δραστηριοτήτων σε παιδιά µε αυτισµό και στην συγγραφή της
όλης διαδικασίας µε την εξελικτική καθοδήγηση και εποπτεία της οµάδας
Πρακτικής Άσκησης. Η σχεδίαση του πρακτικού µέρους εµπεριέχει την πρόκληση
προς τους εξειδικευόµενους να εµπλακούν άµεσα και να υιοθετήσουν σταδιακά την
κατάλληλη εκπαιδευτική νοοτροπία, τεχνιές και µεθοδολογία στην εκπαίδευση των
αυτιστικών ατόµων.
Οι εξειδικευόµενοι εφοδιάζονται µε τα Εκπαιδευτικά Αντικείµενα της
«Αναδόµησης» για να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία το έργο τους. Αυτά
συνίστανται στο τόµο των Επιστηµονικών ∆οκιµίων και στο Οδηγό της Πρακτικής
Άσκησης. Ο µεν πρώτος αποτελείται από επιστηµονικά κείµενα µε θέµα τον
Αυτισµό, ο δε δεύτερος εµπεριέχει υποδειγµατικές δραστηριότητες σε διάφορες
γνωστικές περιοχές. Τα Εκπαιδευτικά Αντικείµενα πλαισιώνονται επίσης από 7
Οδηγούς Εξειδίκευσης µε διαβαθµισµένες δραστηριότητες, Υποδειγµατική
Βιντεοκασέτα και τον φάκελο του συστήµατος εναλλακτικής επικοινωνίας
MAKATON. Επιπλέον το όλο έργο µέσω της Γνωσιακής Πύλης θα παρέξει
σφαιρική ενηµέρωση για τον Αυτισµό, ∆ιαδικτυακή Επιµόρφωση
και το
εµπλουτισµένο καινοτοµικό λογισµικό εικονικής πραγµατικότητας «επιστροφή στο
σπίτι» για άτοµα µε αυτισµό.
Το ίδρυµα για το παιδί «Η Παµµακάριστος» µέσα στα πλαίσια της «Αναδόµησης»
στοχεύει να εφοδιάσει τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς µε τις απαραίτητες
γνώσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε να συµβάλλουν δυναµικά στις
παρεχόµενες υπηρεσίες για τα άτοµα µε αυτισµό.

Ο Υπεύθυνος του Έργου
Στάθης Τριανταφύλλου
Ψυχολόγος
Ερευνητής Εκπαιδευτικής Πληροφορικής.
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Εισαγωγή στο µάθηµα της γλώσσας
Τα προβλήµατα λόγου που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ∆ιαταραχές
του Φάσµατος του Αυτισµού (∆ΦΑ) είναι ποικίλα. Μερικά παιδιά δεν
αναπτύσσουν καθόλου λόγο ενώ άλλα δεν φαίνεται να έχουν
δυσκολία να κατακτήσουν το επίπεδο της γλώσσας που σχετίζεται µε
τη µορφή της (φωνολογία, µορφολογία, συντακτικό) έχουν όµως
τεράστιες δυσκολίες στη χρήση της ως επικοινωνιακού εργαλείου. Η
δυσκολία, λοιπόν,
στην επικοινωνία αποτελεί το κοινό
χαρακτηριστικό για όλα τα παιδιά µε ∆ΦΑ ανεξάρτητα από το
επίπεδο γλωσσικής τους ικανότητας.
Οι πιο σύγχρονες µελέτες πάνω στην ανάπτυξη της γλώσσας
υποστηρίζουν ότι αυτή είναι στενά συνδεδεµένη µε την επικοινωνία
και ουσιαστικά ότι οι δεξιότητες επικοινωνίας που αναπτύσσονται
κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής θεωρούνται πρόδροµοι της
ανάπτυξης της γλώσσας. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά
µε ∆ΦΑ στην επικοινωνία απαιτούν νέους τρόπους στην διδασκαλία,
κατάλληλα προσαρµοσµένους, που να στοχεύουν στην αντιµετώπιση
των σύνθετων αναγκών τους.
Το πλαίσιο του προγράµµατος της διδασκαλίας της επικοινωνίας και
της γλώσσας, διαµορφώνεται από τα στάδια της φυσιολογικής
εξέλιξης. Πιο συγκεκριµένα εκείνο που είναι αναγκαίο να λαµβάνουµε
υπόψη στο σχεδιασµό του Προγράµµατος είναι:
•
•

•

•
•

Ότι γλώσσα είναι ένα κοινωνικό εργαλείο, συνεπώς η
διδασκαλία της γλώσσας θα πρέπει να στοχεύει στη
λειτουργική της χρήση
Ότι η γλώσσα χωρίς την επικοινωνιακή της πρόθεση είναι µια
απλή παράταξη λέξεων, πολλές φορές χωρίς νόηµα. Είναι
λοιπόν άστοχη η διδασκαλία προφορικών λεξιλογίων ή σετ
φράσεων και προτάσεων
Ότι οι δεξιότητες επικοινωνίας προηγούνται της εµφάνισης
της γλώσσας και µάλιστα αποτελούν και βασική προϋπόθεση
για την ανάπτυξή της, συνεπώς η διδασκαλία
επικοινωνιακών δεξιοτήτων προηγείται της διδασκαλίας της
γλώσσας
Ότι τα παιδιά µε ∆ΦΑ, σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά, δεν
αναπτύσσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας, συνεπώς πρέπει
να τις διδαχθούν.
Ότι η επικοινωνία και η γλώσσα αναπτύσσονται µέσα από
τη αµφίδροµη σχέση του παιδιού µε τον ενήλικα στην οποία
και τα δύο µέρη παίρνουν ενεργό µέρος και.
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•

Ότι η γλώσσα αναπτύσσεται µέσα από τις καθηµερινές
δραστηριότητες ρουτίνας στις οποίες το παιδί αντιλαµβάνεται
ότι η γλώσσα παίζει σηµαντικό ρόλο.

Για τη σειρά διδασκαλίας ακολουθούµε τα εξελικτικά στάδια της
ανάπτυξης της επικοινωνίας και της γλώσσας. ∆ηλαδή ξεκινώντας µε
δραστηριότητες που βοηθούν στην καλλιέργεια των προγλωσσικών
δεξιοτήτων – βλεµµατική επαφή, σειρά στην επικοινωνία, κοινή
προσοχή, χρήση της χειρονοµίας, µίµηση, συµβολικό παιχνίδι,
ακουστική διάκριση, φώνηση- περνούµε στην ανάπτυξη του πρώτου
λεξιλογίου (µονολεκτικό στάδιο) και στη συνέχεια στη σύνδεση 2 και 3
και 4 λέξεων (στάδιο απλής πρότασης). Όταν τα παιδιά φτάσουν σε
αυτό το επίπεδο τότε µπορούµε να εφαρµόσουµε ένα πιο τυπικό
πρόγραµµα
εκµάθησης
των
γραµµατικών,
µορφολογικών,
συντακτικών και σηµασιολογικών στοιχείων της γλώσσας.
Σε σχέση µε τον τρόπο διδασκαλίας των µαθητών µε ∆ΦΑ υιοθετείται
η µεθοδολογία, σύµφωνα µε την οποία ο δάσκαλος χρησιµοποιεί
συγκεκριµένες στρατηγικές και τεχνικές, όπως αναφέρονται και στην
« Εκπαιδευτική Παρέµβαση» Πιο συγκεκριµένα:
•

•
•
•
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∆ηµιουργεί καθηµερινές δραστηριότητες ρουτίνες µέσα από τις
οποίες µε ένα φυσικό τρόπο διδάσκει επικοινωνιακές και
γλωσσικές δεξιότητες. Για παράδειγµα, το πρωινό
καληµέρισµα ή την ώρα του κολατσιού.
Χρησιµοποιεί την τεχνική της «ανταλλαγής των ρόλων»( role
playing) για να ενισχύσει τη δυνατότητα επικοινωνίας
Εστιάζει κυρίως στην κατανόηση της γλώσσας παρά στην
έκφραση επειδή η κατανόηση δίνει µε απόλυτη αξιοπιστία το
επίπεδο γλωσσικής κατάκτησης.
Η διδασκαλία γίνεται µέσω παιχνιδιού ώστε να παρακινεί το
παιδί να συµµετέχει και να του είναι τόσο ευχάριστη ώστε να
το βοηθά να εγκαταλείψει την αποµόνωση στον δικό του
προσωπικό κόσµο.
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∆ραστηριότητα

Βασικός στόχος:

Ταύτιση αντικειµένου µε φωτογραφία.

Μακροχρόνιος στόχος:
Σταδιακή ανάπτυξη του συµβόλου.
Μονολεκτικό επίπεδο.
Επιµέρους στόχοι:
Ταύτιση αντικειµένου-φωτογραφίας,
ταύτιση µεγάλου παιχνιδιού-φωτογραφίας,
ταύτιση µινιατούρας-φωτογραφίας,
ταύτιση µινιατούρας-σκίτσου,
ταύτιση µινιατούρας-συµβόλου,
ταύτιση σκίτσου-συµβόλου.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οπτικό-ακουστικός / κινητικός συντονισµός.
Ικανότητα ανίχνευσης.
Ικανότητα ταύτισης.
Μνήµη.
Έλεγχος προσοχής.
Υλικά:
Μικρά

αντικείµενα

µπάλα,

κούπα,

καθηµερινής

χρήσης:

αρκουδάκι,

κουτάλι,

αυτοκίνητο, χτένα… Ένα σακούλι ή ένα κουτί
µε κατάλληλα ανοικτή τρύπα στο πάνω µέρος
του για να χωράει το χέρι του παιδιού.
Φωτογραφίες αντίστοιχες των καθηµερινών
αντικειµένων που έχουµε επιλέξει, προτιµότερο
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έγχρωµες

ΕΠΕΑΕΚ 2
και

πλαστικοποιηµένες

(από

αποκόµµατα περιοδικών ή και παιδαγωγικού
υλικού από το εµπόριο).
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Περιγραφή
Τοποθετούµε µερικά αντικείµενα µέσα στο σακούλι ή στο κουτί
όπου το παιδί δεν µπορεί να δει τι έχει διαλέξει µέχρις ότου βγάλει
το χέρι του από εκεί.
Ενθαρρύνουµε το παιδί να τα ονοµάσει και µετά του δίνουµε την
εικόνα που ταιριάζει. «Μπράβο! Αυτό είναι ένα κουτάλι
(µπορούµε ταυτόχρονα και να σηµατοδοτήσουµε
προσθέτοντας έτσι περισσότερες πληροφορίες).

τη

λέξη

Να και η φωτογραφία ενός κουταλιού».
Τοποθετούµε µαζί µε το παιδί το αντικείµενο πάνω από τη
φωτογραφία. Συνεχίζουµε µέχρις ότου φτάσουµε στα 3 αντικείµενα.
Ξεχωρίζοντας έπειτα τα αντικείµενα από τις φωτογραφίες, τα
τοποθετούµε σε δύο σειρές έτσι ώστε τα αντικείµενα να βλέπουν
προς το παιδί και σε αρκετή απόσταση οι φωτογραφίες προς το
µέρος µας. Αφήνουµε το παιδί και µας δίνει κατόπιν οδηγίας µας ένα
αντικείµενο (π.χ. Νίκο, δώσε µου το κλειδί) έτσι ώστε εµείς µε τη
σειρά µας το ταυτίζουµε µε τη αντίστοιχη φωτογραφία. Κάνουµε το
ίδιο και µε τα υπόλοιπα δύο. Στη συνέχεια αλλάζουµε ρόλους.
Μπορούµε µετά να ζητήσουµε από το παιδί να κλείσει τα µάτια του
(ή να του/της κλείσουµε λίγο τα µάτια αφού τον/την ενηµερώσουµε
για αυτό) ώσπου εµείς να κρύψουµε ή να αποµακρύνουµε ανάλογα
το δυναµικό του παιδιού, µια από τις φωτογραφίες.
Μετά πληροφορούµε και δείχνουµε στο παιδί ότι κρύψαµε µια από
τις φωτογραφίες. (π.χ. Να ένα κουτάλι! Να και η φωτογραφία του. Να
µια µπάλα! Να και η φωτογραφία της. Να ένα αυτοκίνητο! αλλά πού
είναι η φωτογραφία του; Νίκο, βρες µου το αυτοκίνητο).
Εµείς έχουµε τοποθετήσει τη φωτογραφία µαζί µε άλλες δύο λίγο
πιο µακριά π.χ. φωτογραφίες µιας πάπιας, ενός φλιτζανιού και του
αυτοκινήτου και το παιδί πρέπει να διαλέξει.
Και συνεχίζουµε οµοίως µε άλλους συνδυασµούς.

Σελίδα
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Το παιδί παίρνει ένα αντικείµενο από το σακούλικουτί.
Το ονοµάζει ή / και σηµατοδοτεί.
Το τοποθετεί πάνω στη µοναδική φωτογραφία που
έχει µπροστά του.
Παίρνει

άλλο

αντικείµενο

και

το

τοποθετεί

επιλέγοντας ανάµεσα σε δύο (2) φωτογραφίες.
Έπειτα διαφορετικό αντικείµενο ανάµεσα σε τρεις
(3) φωτογραφίες, και σταδιακά άλλο αντικείµενο
ανάµεσα σε έξι (6).

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

-Ζάρι/ ξύλινος κύβος µε φωτογραφίες .Στις
πλευρές κολλάµε εικόνες, σκίτσα, σύµβολα… Το
παιδί ρίχνει το ζάρι και βρίσκει το αντίστοιχο
αντικείµενο.
-ΠΑΖΛ (ρούχα , µέρη σώµατος) Βρίσκει το
αντίστοιχο σύµβολο.
-Lotto
-Βιβλία µε ζώα, ταύτιση εικόνων µε σκίτσοεικόνα
ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Ακολουθήστε το παιδί.
2. Υποθέστε πάντα ότι το παιδί προσπαθεί να επικοινωνήσει
και φιλοξενήστε αυτές τις απόπειρες µε κατάλληλο τρόπο.
3. Σιγουρευτείτε ότι πάντα ανταποκρίνεστε µε κάποιο τρόπο
στις απόπειρες του παιδιού να επικοινωνήσει.
4. Προσφέρετε µόνο διορθωτική επανατροφοδότηση µε ένα
θετικό τρόπο.
5. Μιλήστε µε το παιδί και όχι στο παιδί, περιορίζοντας τις
αυστηρές οδηγίες και εντολές.

Σελίδα
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Ένα πρώτο λεξιλόγιο θα µπορούσε να περιλαµβάνει
τις κατηγορίες.
Άνθρωποι του άµεσου περιβάλλοντος και σηµαίνοντα
πρόσωπα.
Αντικείµενα µε τα οποία έρχεται σε άµεση επαφή το
παιδί (φυσικά τα παιχνίδια του).
Φαγητό, (όχι µόνο ουσιαστικά, αλλά και ρήµατα που
σχετίζονται µε αυτό).
Ζώα.
Μέρη του σώµατος
Ρούχα
Λέξεις του άµεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος
του παιδιού.
Καθώς στην πορεία του χρόνου το λεξιλόγιο, στις
παραπάνω κατηγορίες, θα αυξάνεται, θα προστίθενται
και καινούργιες κατηγορίες.
Έτσι από τη γενική κατηγορία αντικείµενα του
άµεσου
περιβάλλοντος
θα
δηµιουργηθούν
υποκατηγορίες για:
∆ωµάτια, και επίπλωση
Λέξεις που αφορούν το λουτρό (µπάνιο) και την
ατοµική υγιεινή.
Περιβάλλον εκτός σπιτιού.
Σε ένα τρίτο στάδιο, το λεξιλόγιο και οι κατηγορίες
θα δηµιουργήσουν άλλες υποκατηγορίες όπως:
λέξεις σχολικού περιβάλλοντος
ενδιαφέροντα
χρώµατα, σχήµατα, χρόνο, και άλλα..
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ΕΠΕΑΕΚ 2

Επίπεδο µιας λέξης

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝ∆ΥΣΗ

∆ΑΣΚΑΛΟΣ
ΜΑΜΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΠΑΜΠΑΣ

ΦΟΡΕΜΑ

ΜΩΡΟ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Α∆ΕΛΦΟΣ

ΚΑΛΤΣΕΣ

Α∆ΕΛΦΗ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΚΕΦΑΛΙ

ΖΩΑ

ΑΥΤΙΑ
ΜΑΤΙΑ

ΓΑΤΑ

ΠΟ∆ΙΑ

ΣΚΥΛΟΣ

ΜΑΛΛΙΑ

ΑΓΕΛΑ∆Α

ΧΕΡΙΑ
ΣΤΟΜΑ
ΜΥΤΗ

ΦΑΓΗΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΓΑΛΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΝΕΡΟ

ΠΟΡΤΑ

ΓΛΥΚΟ

ΤΑΞΗ

ΚΟΥΤΑΛΙ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ (κούνια)
ΤΟΥΑΛΕΤΑ

Σελίδα
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΜΠΑΛΑ
ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟΥΒΛΑΚΙ
ΧΤΕΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΦΛΥΤΖΑΝΙ
ΚΟΥΚΛΑ
ΚΛΕΙ∆Ι
ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ΚΑΛΤΣΑ
ΚΟΥΚΛΑ
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ

Οι στόχοι µας για το παιδιά είναι:
Ανάπτυξη της ικανότητας να ακούν / προσέχουν την γλώσσα.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσοχής και ικανότητας εναλλαγής µεταξύ
ακουστικού και οπτικού καναλιού.
Ανάπτυξη βραχυπρόθεσµης µνήµης µε στόχο συγκράτηση
λεκτικών πληροφοριών.
Ανάπτυξη ικανότητας σύνδεσης λεκτικού και µη λεκτικού
περιεχοµένου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακής αυτοπεποίθησης.
Ανάπτυξη κατανόησης προφορικού λόγου.
Ανάπτυξη έκφρασης του λόγου.

Σελίδα
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Ανάπτυξη συµβόλου

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΚΑΤΟΝ

Σελίδα
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Σύµβολα ΜΑΚΑΤΟΝ – Σειρά ακολουθίας
1. Ταιριάζουµε δύο (2) διαφορετικά σύµβολα µε δύο (2)
διαφορετικές φωτογραφίες ή εικόνες
2. Σαν παιχνίδι µπορούµε να αυξήσουµε τις εικόνες ή τις
φωτογραφίες.
3. Ταιριάζουµε αρκετά σύµβολα µε µικρότερη επιλογή
φωτογραφιών (µε βοήθεια και µετά χωρίς βοήθεια)
4. Ταιριάζουµε σύµβολα µε αντικείµενα (τσαντούλα που έχουµε
µέσα αντικείµενα και τα βγάζουµε ένα-ένα).
5. ∆ίνουµε στο παιδί ένα σύµβολο και του λέµε να βρει και να το
ταιριάξει µε το αντίστοιχο αντικείµενο.
6. Σε βιβλία που παρουσιάζουµε στα παιδιά κολλάµε 1-2
σύµβολα.
7. συνδέουµε σύµβολα (πάνω σε ξύλινο stand). Αν τα έχει
καταφέρει µέχρι τώρα βάζουµε δύο σύµβολα µαζί και ζητούµε
από το παιδί να βρει τα αντικείµενα.

8. Σύµβολα που δηλώνουν ενέργεια. Μικρή επιλογή εικόνωνφωτογραφιών να την ταιριάζει µε σύµβολα.

9. Κάνουµε µε σύµβολα µικρές προτάσεις-φράσεις που δείχνουν
ενέργεια και ις ταιριάζουµε µε εικόνες-φωτογραφίες

Σελίδα
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Παράδειγµα εργασίας στη τάξη
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι

µαθητές

παρουσιάζουν

δυσκολίες

στη

γλώσσα.

Αυτή

αντιµετωπίζεται διαφορετικά από το σύνηθες σχολείο. Η διδασκαλία
γίνεται σε 2 φάσεις:
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ
Μας ενδιαφέρει αν ο µαθητής

έχει τις βασικές επικοινωνιακές

δεξιότητες, τι είδους λεξιλόγιο έχει, αν ενώνει 2 λέξεις, 3 λέξεις, κ.λ.π.
και πάνω σ΄ αυτό ακολουθεί το παράδειγµα.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Κατανόηση και χρησιµοποίηση ΠΡΟΤΑΣΗΣ 3
ΛΕΞΕΩΝ
(Προϋπόθεση: ο µαθητής χρησιµοποιεί πρόταση απλή µε 2 λέξεις Υ Ρ, Ρ - Α, για να περιγράψει όταν του ζητείται, για να µεταφέρει
πληροφορίες, ή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.
Σ΄ αυτό το επίπεδο δεν µπαίνει η γραµµατική. Χρησιµοποιούµε τη
σχέση πραγµάτων και γεγονότων µεταξύ τους. Ακολουθείται η
προσέγγιση όπου ο µαθητής µέχρι να µπορεί να κατανοεί και να
χειρίζεται πρόταση µε 4 λέξεις και πάνω, δεν χρησιµοποιείται η
γραµµατική, δεν αναµένεται από τον µαθητή να χρησιµοποιήσει
γραµµατικούς τύπους και δεν διορθώνονται απαιτώντας το από τον
µαθητή.
ΛΕΞΕΙΣ:

Οι απαραίτητες να κατανοηθούν για να εκτελέσει µία

εντολή.
Π.χ. «Βάλε το µικρό κουτάλι µέσα στο φλυτζάνι»

Σελίδα
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Το

παράδειγµα

που

ακολουθεί

ΕΠΕΑΕΚ 2

είναι

µία

ολοκληρωµένη

δραστηριότητα που µπορεί να κρατήσει και αρκετές εβδοµάδες.

Καθώς όπως αναφέρθηκε ο µαθητής χρησιµοποιεί πρόταση 2
λέξεων, τώρα θέλουµε να αυξήσουµε την πρόταση σε 3 ΛΕΞΕΙΣ = Υ
– Ρ - Α.
Πρέπει ο µαθητής να καταλάβει ότι οι λέξεις δεν µπαίνουν όπως –
όπως, αλλά σε µία πολύ συγκεκριµένη σειρά (Πρώτα το πρόσωπο
που ενεργεί = Υ, µετά η ενέργεια = Ρ και τρίτο το αντικείµενο της
ενέργειας = Α.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:
Να αυξήσει το λεξιλόγιό του σε ουσιαστικά και ρήµατα
Να αρχίσει να χρησιµοποιεί προσδιορισµούς: επίθετα και
επιρρήµατα
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ που απαιτούνται:
Ο µαθητής πρέπει να κάνει βλεµµατική επαφή, να έχει οπτικοκινητικό
συντονισµό, λεπτή κινητικότητα, να κάνει κατηγοριοποίηση, να βάζει
στη σωστή σειρά, σωστή ακολουθία.

ΥΛΙΚΑ:
Ο χώρος της τάξης, όπου µπορεί να γίνει παιχνίδι µε κίνηση
από τους µαθητές και τον δάσκαλο
Πραγµατικά αντικείµενα και παιχνίδια
Μινιατούρες
Φωτογραφίες, εικόνες ζωγραφιές σε µορφή κάρτας
Lotto, τόµπολες
Κάρτες µε τα σύµβολα του ΜΑΚΑΤΟΝ
Ξύλινη βάση µε υποδοχή για να στέκονται οι κάρτες
Το Ντοσιέ του παιδιού
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
(Καθώς αναφέρθηκε πιο πάνω η διδασκαλία γίνεται σε δύο φάσεις)
Πρώτα ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
και αφού τελειώσουµε µ΄ αυτή προχωρούµε στην ΕΚΦΡΑΣΗ

Μπορούµε να ξεκινήσουµε µε παιχνίδι µε πραγµατικά αντικείµενα.
Μπορούµε ωραία να εκµεταλλευτούµε την ώρα του δεκατιανού.
∆ίνουµε πολλές εντολές που πρέπει να εκτελέσει ο µαθητής. Εδώ
γίνεται παιχνίδι για την κατανόηση των λέξεων, όπου ∆ΕΝ
απαιτείται λεκτική απάντηση. Π.χ.
∆ώσε στο Γιάννη να πιει χυµό
∆ώσε στην Όλγα να φάει κρουασάν
∆ώσε στον Ζαχαρία να πιει νερό
Μπορούν να γίνουν ακόµη πολλά παιχνίδια του τύπου:
Βάλε το καπέλο στη Χαρίκλεια
Βγάλε το µπουφάν από τον Τζώνη
Φόρεσε τα γάντια στον Γιάννη
Παιχνίδια µε πραγµατικά αντικείµενα και µεγάλα παιχνίδια
Βάλε το κουτάλι πάνω στο βιβλίο
«

το κλειδί κάτω από το βιβλίο

«

το κλειδί πάνω στο φλιτζάνι

«

το µήλο πάνω στην τηλεόραση

«

το µολύβι πάνω στο κρεβάτι

«

τη γάτα πάνω στο τραπέζι

«

τη µπάλα κάτω από το τραπέζι

Πλύνε τα χέρια της κούκλας
Σκούπισε το πρόσωπο της κούκλας
Ανάλογα παιχνίδια µε µινιατούρες και επιπλάκια του κουκλόσπιτου
Βάλε τον κύριο να καθίσει στην πολυθρόνα
Βάλε το αγοράκι να κοιµηθεί στο κρεβάτι
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Ανάλογη προσπάθεια για συµβολικό παιχνίδι µε παρόµοιες
εντολές

Παιχνίδι µε κάρτες – φωτογραφίες
∆ώσε µου το κορίτσι που πλένει τα πιάτα
∆ώσε µου το αγόρι που κλείνει την πόρτα
∆ώσε µου το κορίτσι που στρώνει το κρεβάτι κ.ο.κ.
Γίνεται πάρα πολύ τέτοιο παιχνίδι ώστε να σιγουρευτούµε ότι το
παιδί κατανοεί και ανταποκρίνεται σωστά και προχωρούµε στο
κοµµάτι της έκφρασης.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: ∆ίνουµε στον µαθητή την παραπάνω κάρτα. Επειδή
συνήθως οι µαθητές δεν δείχνουν ενδιαφέρον ξεκινάει ο δάσκαλος
να δηµιουργήσει µία κατάσταση επικοινωνίας που να παρακινήσει
τον µαθητή να ανταποκριθεί. Εννοείται πως γίνεται εξατοµικευµένη
διδασκαλία και επειδή συνήθως οι µαθητές ακόµη κι αν βρίσκονται
στο επίπεδο των 2 ή 3 λέξεων, όταν τους γίνει η απλή ερώτηση τι
κάνει το κορίτσι; (∆εν συζητάµε βέβαια για ερώτηση του τύπου τι
βλέπεις
εδώ;)
προτιµούν
να
απαντούν
µονολεκτικά
χρησιµοποιώντας το ουσιαστικό και συνήθως η απάντηση θα είναι
«µήλο», εγώ ξεκινώ µε την ερώτηση τι κάνει το κορίτσι το µήλο;
Οπότε πιθανότατα η απάντηση θα είναι τρώει. «Μπράβο τρώει
µήλο».
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Συνεχίζουµε:
Ποιος τρώει µήλο;
Απάντηση το κορίτσι «Σωστά το κορίτσι τρώει µήλο»
Τι κάνει το κορίτσι; Απάντηση
Τρώει µήλο «Ωραία το κορίτσι τρώει µήλο»

Ή άλλες
φωτογραφίες για
παράδειγµα:
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ΕΠΕΑΕΚ 2

(∆εκτές απαντήσεις είτε µε λεκτική εκφορά, είτε µε νόηµα, είτε µε το να
δείξει ένα σύµβολο από έναν αριθµό συµβόλων που έχει ο µαθητής
κοντά του, που τα γνωρίζει καλά και τα χρησιµοποιεί).
« Έλα τώρα έτσι όπως τα είπαµε να τα βάλουµε και να τα δούµε
ωραία, να τα γράψουµε».

Ο δάσκαλος βάζει καθώς λέει την πρόταση, τις κάρτες µε τη σειρά
στην ξύλινη βάση:

(Ο µαθητής έχει συνηθίσει να τοποθετεί τις κάρτες µε τα σύµβολα
στην βάση µε την αυλακιά αρχίζοντας από τα αριστερά που είναι το
αστεράκι).
Ξεκινάµε ζητώντας από τον µαθητή να ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ την πρόταση. Ο
δάσκαλος

βάζει

το κορίτσι

και

τρώει

το

µήλο

΄Ελα τώρα να το διαβάσουµε ωραία.
Ο µαθητής «διαβάζει» τις λέξεις µε τη σειρά και βλέπει ταυτόχρονα
και τη φωτογραφία για την οποία µιλάµε.
(Αυτονόητο είναι ότι επιβραβεύεται µε πολύ ενθουσιασµό από τον
δάσκαλο).

Όταν φτάσει να αντιγράφει ο µαθητής µόνος του, δηλ. να βάζει και
τα τρία σύµβολα µε τη σειρά καθώς βλέπει την πρόταση που έχει
φτιάξει ο δάσκαλος, το επόµενο βήµα είναι να τοποθετήσει µόνος του
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τις κάρτες και να φτιάξει την πρόταση Υ – Ρ – Α επιλέγοντας από
έναν αριθµό καρτών που του έχει βάλει ο δάσκαλος µπροστά του.
Καλό είναι για ξεκίνηµα να έχει να κάνει πρόταση επιλέγοντας
ανάµεσα από 4 κάρτες (2Υ – 1Ρ – 1Α) ή (1Υ – 2Ρ – 1Α) ή (1Υ – 1Ρ
– 2Α) και αυξάνουµε σταδιακά ώσπου να καταφέρει να βάλει τις 3
σωστές κάρτες που χρειάζεται για να περιγράψει τη φωτογραφία.

Στα συνέχεια « Έλα τώρα να γράψουµε και στο βιβλίο σου αυτό που
έφτιαξες και το διάβασες».
και µπαίνει στο ντοσιέ του παιδιού το µάθηµα:

Φωτογραφία

Το κορίτσι

τρώει

µήλο

(Κάτω από τα σύµβολα µπορούν να υπάρχουν και οι γραπτές λέξεις).
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ γίνονται προτάσεις που κατά τον ίδιο τρόπο
φτιάχνει ο µαθητής και µπαίνουν 2 ή 3 στη σελίδα, χωρίς
φωτογραφίες όπου µπορεί να µένει το ίδιο υποκείµενο και ρήµα και
να αλλάζει το αντικείµενο.
Π.χ. Το αγόρι
τρώει µπανάνα
Το αγόρι
τρώει κρουασάν
Το αγόρι
τρώει σουβλάκι
ή αλλάζει το υποκείµενο
Π.χ. η κυρία
ο δάσκαλος
ο µπαµπάς

πίνει
πίνει
πίνει

χυµό
χυµό
χυµό
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Όλα αυτά βέβαια µε σύµβολα που είναι ΛΕΞΕΙΣ = ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Τι ακολουθεί στη συνέχεια:
Στο επίπεδο των 3 λέξεων εκτός από τη βασική µορφή της πρότασης
Υ – Ρ – Α, όταν την κατακτήσει ο µαθητής, ανήκουν και προτάσεις
των παρακάτω τύπων:

Κατάσταση + τόπος + κτήση

π.χ. Κοιµάται (στο) κρεβάτι (του) παππού. Κάθεται (στην) καρέκλα
(του) Γιώργου.

ενέργεια + τόπος + κτήση
π.χ. Τρέχει (στο) αυτοκίνητο (της) νονάς. Πηγαίνει (στο) σπίτι (του)
θείου.

Αντικείµενο + τόπος + κτήση

π.χ. (Βάλε) (το) κουτάλι (στο) ποτήρι (της) κούκλας.
ή
(Το) κουτάλι (είναι) (στο) ποτήρι (της) κούκλας.
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µεταφορά + κτήση
π.χ. (Πήγαινε) (το) σκύλο (στο) σπίτι (του) παππού.
(Βάλε) (το) τετράδιο (στην) τσάντα (της) ∆ήµητρας.

πράξη + αντικείµενο + πρόσωπο
π.χ. Πέτα (τη) µπάλα (στο) µπαµπά.
∆ώσε (το) βιβλίο (στο) δάσκαλο.

πράξη + αντικείµενο + κτήση
π.χ. Πέτα (τη) µπάλα (στο) µπαµπά.
∆ώσε (το) βιβλίο (στο) δάσκαλο

πράξη + τόπος + κτήση
π.χ. Πήγαινε (στο) σπίτι (του) παππού.
Κάθισε (στην) καρέκλα (του) Γιάννη.
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Επιρρήµατα (µέσα, κάτω, πάνω)

1.

υποκείµενο + επίρρηµα + τόπος

π.χ. (Το) κουτί (είναι) κάτω (από το) τραπέζι.
(Το) πουλί (είναι) πάνω (στο) δέντρο.
(Το) ψαλίδι (είναι) µέσα (στο) ντουλάπι.

2.

επίρρηµα + τόπος + κτήση

π.χ. (-Που είναι το µήλο;) - Μέσα (στο) πιάτο (του) µπαµπά.
(-Που είναι το βιβλίο;) - Πάνω (στο) τραπέζι (του)
δασκάλου.

3.

πράξη + επίρρηµα + τόπος
π.χ. Κάθησε κάτω (από το) δέντρο.
Στάσου πάνω (στο) κρεββάτι.
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Επίθετα (µεγάλο, µικρό)
1.

κατάσταση + τόπος + επίθετο

π.χ. Κοιµάται (στο) µικρό κρεβάτι.

2.

ενέργεια + επίθετο + αντικείµενο

π.χ. Πλένει (το) µικρό ποτήρι.

3.

πράξη + επίθετο + αντικείµενο
π.χ. Πλύνε (το) µικρό ποτήρι.
Κλώτσα (τη) µικρή µπάλα.
Κάθισε (στη) µικρή καρέκλα^

4.

αντικείµενο + τόπος + επίθετο

π.χ. (Βάλε) (τα) χρώµατα (στο) µικρό κουτί.
ή Τα χρώµατα (είναι στο) µικρό κουτί.

5.

αντικείµενο + επίθετο
π.χ. Πήγαινε (το) µικρό λουλούδι (στο) παράθυρο.
Πήγαινε (το) µεγάλο πιάτο (στο) µπαµπά.
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Άλλες δοµές µε έµφαση στην έκφραση
1.

Ερωτήσεις 2-3 λέξεων (πού, πότε, ποιος)
π.χ. Που (είναι ο) µπαµπάς;
Ποιος (θα έρθει) µαζί;
Πού (είναι η) µεγάλη µπάλα;

χαιρετισµοί

2.

π.χ. Καληµέρα κύριε Γιάννη!

3.

εντολή ή παράκληση

π.χ. Ένα κρουασάν παρακαλώ.

4.

άρνηση – απόρριψη – αδυναµία

π.χ. (-Κάθησε στη µικρή καρέκλα) -Όχι, (στη) µικρή καρέκλα.
(-Είναι αυτό λεωφορείο;) - Όχι, (αυτό δεν είναι) λεωφορείο
(δείχνοντας ένα αυτοκίνητο)
-Μη παίζεις (µε το) αυτοκίνητο (µου).
-∆έσε τα κορδόνια) σου
-Όχι δεν µπορώ.
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Τα αρνητικά µας είναι αρκετά ακόµη και µονολεκτικά.

∆ήλωση

5.

π.χ. Αυτό είναι πουλί

∆ήλωση χρήσης
6.

π. χ. Το µήλο το τρώµε
Το πουλόβερ το φοράµε

∗ ∗ Αρκετές 2 λέξεις
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Για να ελέγξουµε αν πράγµατι ο µαθητής κατανοεί 3 λέξεις µπορούµε να
του δίνουµε σετ από 4 κάρτες όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί:

Ερώτηση: Που είναι η κοπέλα που τρώει µπιφτέκι (ή χάµπουργκερ);
ή ∆είξε µου την κοπέλα που τρώει µπιφτέκι (ή χάµπουργκερ);
Στο παράδειγµα για να ανταποκριθεί µε συνέπεια ο µαθητής πρέπει
να κατανοεί 3 λέξεις :
κοπέλα
τρώει
µπιφτέκι
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Εισαγωγή
Καθηµερινά τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο ακούµε
και βλέπουµε αριθµούς. Έτσι το παιδί από τη νηπιακή ακόµη ηλικία
καλείται να µάθει και να κάνει χρήση των αριθµών.
Το παιδί αρχίζει µε µια απλή – µηχανική αρίθµηση και συνεχίζει µε
την εκµάθηση και χρήση των αριθµών. Για να µάθει έναν αριθµό
πρέπει πρώτα να έχει κατακτήσει τις προµαθηµατικές έννοιες , όπως
τα µεγέθη, την ποσότητα, τον προσανατολισµό στο χώρο, κ.ά.
Το παιδί πρέπει νοητικά να µπορεί να συλλάβει τον αριθµό και αυτό
ανεξάρτητα του ονόµατός του. Για τη σύλληψη αυτή παίζει ρόλο η
οπτική αίσθηση, η ακοή, η απτική και µυϊκή αίσθηση. Έτσι έναν
αριθµό τον µαθαίνουµε στο παιδί «µέσα από όλες τις αισθήσεις». Στα
παιδιά µε διάχυτη εξελικτική διαταραχή είναι απαραίτητο να
δουλέψουµε µε όλες τις αισθήσεις και περισσότερο µε την
όραση. Έχει µεγάλη σηµασία να οπτικοποιούµε τόσο τις εντολές όσο
και τις δραστηριότητες. Οπότε απαραίτητα το παιδί πρέπει να είναι σε
θέση να χρησιµοποιεί µαρκαδόρους για ζωγράφισµα, ψαλίδι, κόλλα
και άλλα υλικά που θα χρειαστούν στις διάφορες δραστηριότητες για
την εκµάθηση του τρία.
Οι διάφορες δραστηριότητες µπορούν να γίνουν µε πραγµατικά
αντικείµενα, καρτέλες ή σε χαρτί Α4, ανάλογα του επιπέδου και των
δυνατοτήτων
του
παιδιού.
Οι
δραστηριότητες
που
θα
πραγµατοποιηθούν δεν θα γίνουν σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα αλλά ανάλογα του τι µπορεί να κάνει το παιδί θα µας
πάρει λιγότερο ή περισσότερο χρόνο. Πρέπει να κατακτάται η
προηγούµενη δραστηριότητα για να πάµε στην επόµενη. Οι εντολές
µας προς το παιδί πρέπει να είναι ακριβείς και τα υλικά της
δραστηριότητας έτοιµα εκ των προτέρων. Απαιτείται δόµηση και
όχι προχειρότητες. Ακόµη πρέπει να προσέχουµε τον βαθµό
δυσκολίας της δραστηριότητας. Αρχίζουµε µε πιο βατά πράγµατα και
κλιµακώνουµε τη δυσκολία. Σε όλες τις δραστηριότητες πρέπει να
δίνονται πολλά παραδείγµατα για κατανόηση και εµπέδωση.
Είναι σηµαντικό όταν έχουµε να µάθουµε κάτι στο παιδί να ξέρουµε
ποιος είναι ο βασικός στόχος και ποιοι οι επιµέρους στόχοι µας. Αν
δεν έχουµε θέσει το βασικό και τους επιµέρους στόχους στην ενότητα
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που θα διδάξουµε τότε δεν µπορούµε να εργαστούµε µε ακριβή
τρόπο. Η καταγραφή και η σωστή ταξινόµηση των επιµέρους στόχων
µάς οδηγεί στη δόµηση του προγράµµατός µας. Προσέχουµε στη
σειρά των στόχων µας να υπάρχει µια λογική. Όταν επιτευχθεί ο
στόχος µας πηγαίνουµε στον επόµενο.
Σηµειωτέον είναι ότι µαθαίνουµε στο παιδί κάτι, εδώ τον αριθµό τρία
(3), µε σκοπό να το χρησιµοποιήσει στην καθηµερινότητα. Έτσι ό,τι
µαθαίνουµε στο παιδί το συνδέουµε µε ενέργειες και πράξεις της
ζωής.
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Εκµάθηση του αριθµού τρία (3)
Βασικός στόχος Η εκµάθηση του αριθµού τρία ( 3
) και η χρήση του στην
καθηµερινότητα.

Επιµέρους στόχοι
Ποσότητα και αριθµός Να κατανοήσει το παιδί το
πλήθος των πραγµάτων όταν θα
λέει ή ακούει τον αριθµό τρία (3).
Αναγνώριση του 3 Να βρίσκει τον αριθµό ανάµεσα
σε άλλους αριθµούς.

Αντιστοίχιση αριθµού και Όταν βλέπει τον αριθµό να
ποσότητας παίρνει τρία πράγµατα. Να
αντιστοιχίζει τρία αντικείµενα µε
τρία άλλα σχετικά αντικείµενα,
όπως τρία φλιτζάνια µε τρία
πιατάκια.
Μέτρηση ως το τρία Να αριθµεί αλλά και να βάζει σε
σωστή σειρά το 1,2,3Να µπορεί
να συγκρατήσει τον τελευταίο
αριθµό της σειράς ως το πλήθος
που έχει.
Γραφή του αριθµού Με οποιονδήποτε τρόπο του είναι
δυνατόν, δηλαδή µε το χέρι ή µε
τη χρήση Η/Υ.
Καθηµερινότητα και αριθµός Αναγνώριση και χρήση του
αριθµού σε οικιακές συσκευές,
στην ώρα, σε λογαριασµούς,
µετρήσεις, κ.ά.
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ΕΠΕΑΕΚ 2

Προϋποθέσεις
Το παιδί έχει κατακτήσει τις προµαθηµατικές έννοιες, όπως
µέσα, έξω, πάνω, κάτω, λίγα, πολλά, κ.ά.
Το παιδί γνωρίζει τους αριθµούς 1 και 2 και τους χρησιµοποιεί
σε καθηµερινές δραστηριότητές του.
Το παιδί αριθµεί ως το δύο ( 2 ) και τοποθετεί στη σωστή
σειρά τους αριθµούς 1 και 2.
Έχει κατακτήσει δεξιότητες
ιχνογράφηση, κ.ά.

όπως

κόψιµο

µε

ψαλίδι,

γυαλόχαρτο,

ψαλίδι,

Υλικά
∆ιάφορα αντικείµενα, µαρκαδόροι,
αριθµοµηχανή, πλαστελίνη, κ.ά.
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∆ραστηριότητες

∆ραστηριότητα 1

Αντιστοιχίζει τρία ( 3 ) αντικείµενα µε τρία άλλα σχετικά αντικείµενα
Τα αντικείµενα θα είναι:
Πραγµατικά
Σε Καρτέλα
Σε χαρτί Α4

Παράδειγµα:
Το παιδί θα πρέπει να αντιστοιχίσει τρία (3) τρία φλιτζάνια µε τρία
πιατάκια.

Ανάλογα µε το επίπεδο του παιδιού θα δουλέψουµε µε µια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή µε πραγµατικά αντικείµενα, ή
καρτέλα, ή χαρτί Α4.
Βλέπε παράρτηµα ∆ραστηριότητα 1.
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∆ραστηριότητα 2

Παίρνει τρία ( 3 ) όµοια αντικείµενα από µια τετράδα όµοιων
αντικειµένων.
Τα αντικείµενα θα είναι
Πραγµατικά
Σε Καρτέλα

Παράδειγµα:
Το παιδί πρέπει να πάρει τρία κίτρινα µολύβια από τα τέσσερα
κίτρινα µολύβια που του δίνονται

Ανάλογα µε το επίπεδο του παιδιού θα δουλέψουµε µε µια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή µε πραγµατικά αντικείµενα, ή
καρτέλα.
Βλέπε παράρτηµα ∆ραστηριότητα 2.
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∆ραστηριότητα 3

Παίρνει τρία ( 3 ) αντικείµενα ίδιας χρήσης από µια τετράδα
αντικειµένων.
Τα αντικείµενα θα είναι
Πραγµατικά
Σε Καρτέλα

Παράδειγµα:
Το παιδί πρέπει να πάρει τρία ( 3 ) µολύβια από τέσσερα µολύβια
που
του δίνονται.

Ανάλογα µε το επίπεδο του παιδιού θα δουλέψουµε µε µια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή µε πραγµατικά αντικείµενα, ή
καρτέλα.
Βλέπε παράρτηµα ∆ραστηριότητα 3.
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∆ραστηριότητα 4

Ακούει τον αριθµό τρία ( 3 ) και βάζει µέσα σε ένα κύκλο-σχοινάκι
όσα άκουσε.
Τα αντικείµενα θα είναι
Πραγµατικά
Σε Καρτέλα
Σε χαρτί Α4

Παράδειγµα:
∆ίνεται στο παιδί µια σειρά ίδιων αντικειµένων και εκείνο πρέπει να
πάρει και να βάλει µέσα στον κύκλο-σχοινάκι τόσα όσα άκουσε.

Ανάλογα µε το επίπεδο του παιδιού θα δουλέψουµε µε µια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή µε πραγµατικά αντικείµενα, ή
καρτέλα, ή χαρτί Α4.
Βλέπε παράρτηµα ∆ραστηριότητα 4.
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∆ραστηριότητα 5

Βλέπει τον αριθµό τρία ( 3 ) και βάζει µέσα σε κύκλο-σχοινάκι όσα
είδε.
Τα αντικείµενα θα είναι
Πραγµατικά
Σε Καρτέλα
Σε χαρτί Α4

Παράδειγµα:
∆ίνεται στο παιδί µια σειρά ίδιων αντικειµένων. Στη συνέχεια του
δείχνουµε µια καρτέλα µε τον αριθµό τρία ( 3 ) και του ζητάµε να
πάρει και να βάλει τόσα όσα είδε.

Ανάλογα µε το επίπεδο του παιδιού θα δουλέψουµε µε µια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή µε πραγµατικά αντικείµενα, ή
καρτέλα, ή χαρτί Α4.
Βλέπε παράρτηµα ∆ραστηριότητα 5.
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ΕΠΕΑΕΚ 2

∆ραστηριότητα 6
Γράφει τον αριθµό τρία πάνω σε γυαλόχαρτο, πλαστικό, τσόχα ή
χαρτί βελουτέ
που έχουν το σχήµα του αριθµού τρία ( 3 ).

∆ραστηριότητα 7
Ζωγραφίζει τον αριθµό τρία σε διάφορα µεγέθη

∆ραστηριότητα 8
.
Κόβει µε ψαλίδι τον αριθµό τρία ( 3 ).

∆ραστηριότητα 9

Ιχνηλατεί τον αριθµό τρία (3 ) σε ανάγλυφες τελείες. Ενώνει τελείες
για να προκύψει ο αριθµός τρία ( 3 ).

Βλέπε παράρτηµα ∆ραστηριότητα 6, 7, 8, 9
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∆ραστηριότητα 10
Γράφει τον αριθµό τρία ( 3 ).
Με το χέρι
Στον Η/Υ
Ανάλογα των δυνατοτήτων του παιδιού θα ακολουθήσουµε έναν από
τους δύο τρόπους. Το παιδί ίσως να µην µπορέσει ποτέ να γράψει
τον αριθµό µε το χέρι ενώ να µπορεί να χρησιµοποιήσει Η/Υ.

∆ραστηριότητα 11
Τοποθετεί σωστά τους αριθµούς 1, 2 και 3 στη γραµµή των αριθµών
,τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη διάταξη.
Τα αντικείµενα θα είναι:
Σε Καρτέλα
Σε χαρτί Α4

Παράδειγµα:
Το παιδί θα βάλει τους αριθµούς στη γραµµή των αριθµών από
αριστερά προς δεξιά, από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα
πάνω.

Ανάλογα µε το επίπεδο του παιδιού θα δουλέψουµε µε µια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή µε καρτέλα, ή χαρτί Α4.
Βλέπε παράρτηµα ∆ραστηριότητα 11.
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∆ραστηριότητα 12

Να µάθει ότι 1+2=3, 2+1=3, 1+1+1=3.
Προφορικά / Γραπτά.

Παράδειγµα:
Το παιδί µέσα από διάφορα παιχνίδια να µπορεί προφορικά να κάνει
τις παραπάνω πράξεις, όπως έχεις δύο µολύβια σου δίνω άλλο ένα
πόσα έχεις, κ.ά. Γραπτά και εδώ όπως στην δραστηριότητα 11
ανάλογα των δυνατοτήτων του παιδιού, η γραφή θα γίνει µε το χέρι ή
σε Η/Υ.

∆ραστηριότητα 13

Να χρησιµοποιεί τον αριθµό τρία ( 3 ) σαν µονάδα µέτρησης, όταν
τηλεφωνεί, όταν λέει την ώρα, όταν κάνει χρήση της ηλεκτρικής
κουζίνας και του πλυντηρίου, όταν µπαίνει σε ασανσέρ, στις
διάφορες δοσοληψίες του, στη χρήση αριθµοµηχανής, στη χρήση της
τηλεόρασης
Παραδείγµατα:
1.
2.
3.
4.
5.

Μέτρησε µε το µέτρο πόσο ψηλό ή µακρύ είναι.
Βάλε στην κατσαρόλα τρία ποτήρια νερό.
Πάρε τηλέφωνο τον κύριο Κώστα.
Για να βράσεις τη σούπα βάλε το µάτι της κουζίνας στο τρία.
Για τα λερωµένα ασπρόρουχα βάλε το πρόγραµµα τρία στο
πλυντήριο.
6. Πάρε τρία σουβλάκια, τρία αναψυκτικά, κ.ά.
7. Θα πάρεις το αστικό λεωφορείο µε το νούµερο τρία.
8. Το καράβι θα φύγει στις τρεις το µεσηµέρι.
9. Πηγαίνω στον τρίτο όροφο ( χρήση ασανσέρ ).
10. Το κανάλι junior το έχω στο κουµπί τρία του τηλεκοντρόλ.
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ΠΑΡΑΡΤHΜΑΤΑ
∆ραστηριότητα 1
Πραγµατικά αντικείµενα :
Φροντίζουµε να έχουµε τρία πιατάκια και τρία φλιτζάνια.
Καρτέλες:

Χαρτί Α4:
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∆ραστηριότητα 2
Πραγµατικά αντικείµενα:
Φροντίζουµε να έχουµε τέσσερα όµοια κίτρινα µολύβια.
Καρτέλες:
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∆ραστηριότητα 3

Πραγµατικά αντικείµενα :
Φροντίζουµε να έχουµε τέσσερα ανόµοια µολύβια από τα οποία τα
δύο να είναι όµοια.
Καρτέλες
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∆ραστηριότητα 4
Πραγµατικά αντικείµενα:
Φροντίζουµε να έχουµε τέσσερις κούκλες.
Καρτέλες

Χαρτί Α4:
Μέσα στον κύκλο σχοινάκι το παιδί βάζει βούλες αντί για
κούκλες.
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∆ραστηριότητα 5
Πραγµατικά αντικείµενα:
Φροντίζουµε να έχουµε τέσσερις κούκλες.

Καρτέλες:

Χαρτί Α4:
Μέσα στον κύκλο σχοινάκι το παιδί βάζει βούλες αντί για κούκλες.
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∆ραστηριότητα 6
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∆ραστηριότητα 7
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∆ραστηριότητα 8
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∆ραστηριότητα 9

Σελίδα

67

Οδηγός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

∆ραστηριότητα 11
Καρτέλες:
Το παιδί κολλάει τις κάρτες µε τους αριθµούς στα αντίστοιχα πλαίσια.
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Χαρτί Α4:
Γράφει τους αριθµούς 1,2 και 3 στις σωστές θέσεις.
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Αυτόνοµη διαβίωση
Η διδασκαλία δραστηριοτήτων αυτόνοµης διαβίωσης σε µαθητές µε
αναπτυξιακές διαταραχές έχει σαν στόχο να τους βοηθήσει να
αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που θα τους οδηγήσουν
σταδιακά στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη και καλύτερη αυτονόµηση
τους.
Οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης είναι σηµαντικές για την επιβίωση
κάθε ανθρώπου. Στη φυσιολογική ανάπτυξη των ατόµων η ανάπτυξη
και η κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων είναι αναµενόµενη.
Αναπτύσσονται σταδιακά εξελίσσονται και ολοκληρώνονται στην
πορεία του χρόνου σε σχέση µε την ηλικία των ατόµων. Τα άτοµα µε
αναπτυξιακές διαταραχές παρουσιάζουν σοβαρές και ποικίλες
δυσκολίες ως προς την ανάπτυξή αυτών των δεξιοτήτων. Η
κατάκτηση τους πρέπει να γίνει µέσα από συστηµατική και δοµηµένη
εκπαίδευση.
Ο βαθµός κατάκτησης αυτών των δεξιοτήτων από τους µαθητές
διαφέρει όχι µόνο ως προς την ηλικία τους αλλά και ως προς το
λειτουργικό τους επίπεδο. Οι παράγοντες αυτοί είναι σηµαντικοί και
πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπ’ όψη από τον εκπαιδευτή όταν
πρόκειται να οργανώσει και να διδάξει δραστηριότητες αυτόνοµης
διαβίωσης.
Η οργάνωση και ο τρόπος διδασκαλίας κάθε δραστηριότητας πρέπει
να προσαρµοστεί προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες και
ιδιάζουσες ανάγκες των µαθητών.
Ο εκπαιδευτής µπορεί να οργανώσει και να διδάξει δραστηριότητες
που έχουν σχέση µε :
την προσωπική υγιεινή
την προσωπική εµφάνιση
την αυτονόµηση των µαθητών στην κουζίνα
τη φροντίδα του προσωπικού τους χώρου
την ετοιµασία του τραπεζιού για τα γεύµατα.
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Μπορεί επίσης να διδάξει και όποια άλλη δραστηριότητα θεωρεί
σηµαντική για την αυτονόµηση των µαθητών στην καθηµερινή τους
ζωή .Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να διδάσκονται
ακολουθώντας µια εξελικτική σειρά από τις πιο εύκολες στις πιο
δύσκολες. Το σκεπτικό για αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας είναι ότι η
διαβάθµιση αυτή αυξάνει τις δεξιότητες των µαθητών δίνοντας τους
την ικανότητα να εκτελούν σταδιακά πιο σύνθετες δραστηριότητες.
Η κάθε δραστηριότητα προσφέρεται για πολλούς βασικούς και
ειδικούς στόχους .Ο εκπαιδευτής επιλέγει τον στόχο του ανάλογα µα
τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών του σε µια δεδοµένη χρονική
περίοδο και τον προσαρµόζει σύµφωνα µε την ηλικία, τις ικανότητες
και το λειτουργικό τους επίπεδο.
Η κάθε δραστηριότητα που θα διδαχθεί πρέπει να σχεδιαστεί και να
οργανωθεί περιλαµβάνοντας όλες εκείνες τις παραµέτρους που θα
βοηθήσουν τους µαθητές να αποδώσουν αποτελεσµατικότερα.
Σχεδιασµός δραστηριοτήτων
Παρακάτω θα παρουσιαστεί ο τρόπος σχεδιασµού και οργάνωσης
των δραστηριοτήτων µε λεπτοµερή ανάλυση των διαφόρων
παραµέτρων που την απαρτίζουν.
Το µοντέλο που επιλέχθηκε για τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων
χρησιµοποιείται για όλα τα µαθήµατα του σχολικού προγράµµατος.
∆ιαφοροποιήσεις όµως υπάρχουν σε ορισµένες παραµέτρους,
ανάλογα µε το είδος του µαθήµατος.
Ο εκπαιδευτής αρχίζει τον σχεδιασµό του επιλέγοντας την
δραστηριότητα που θα διδάξει. Η επιλογή της θα πρέπει να γίνει
βάση ορισµένων βασικών κριτηρίων όπως:
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών
να είναι λειτουργική, δηλαδή να στοχεύει στην κατάκτηση
δεξιοτήτων που έχουν άµεση εφαρµογή στην προσωπική τους
ζωή εντός και εκτός σχολείου.
να είναι ευχάριστη για να κινητοποιεί το µαθητή για µάθηση.
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Μετά την επιλογή της δραστηριότητας καταγράφεται ο βασικός
στόχος. ∆ηλαδή τι θέλει ο εκπαιδευτής να διδάξει τους µαθητές.
Στη συνέχεια καταγράφονται οι επιµέρους στόχοι, δηλαδή ποιες
βασικές ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθεί ο βασικός
στόχος.
Για να εκτελεστεί η δραστηριότητα αυτόνοµα από τους µαθητές θα
πρέπει να κατακτήσουν όλους τους στόχους που έχουν τεθεί. Το
επίπεδο κατάκτησης των στόχων αυτών ποικίλη από µαθητή σε
µαθητή σύµφωνα µε τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω
δηλαδή – ηλικία, ικανότητες και λειτουργικό επίπεδο. Η
δραστηριότητα θα ολοκληρώνεται κάθε φορά και οι µαθητές θα
συµµετέχουν σ’ αυτήν ανάλογα µε τις δυνατότητες τους. Σε κάποια
άλλη δεδοµένη στιγµή π.χ. όταν υπάρξει αλλαγή στους πιο πάνω
παράγοντες µπορεί η ίδια δραστηριότητα να σχεδιαστεί ξανά και να
τεθεί σαν βασικός στόχος ένας από τους επιµέρους.
Συνεχίζοντας τον σχεδιασµό της δραστηριότητας απαραίτητο είναι να
καταγράφονται οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της.
Ουσιαστικά καµιά µάθηση δεν µπορεί να επιτευχθεί αν ο µαθητής δεν
έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες που για τις περισσότερες
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωή είναι ίδιες όπως:
οπτικοκινητικός συντονισµός, αδρή και λεπτή κινητικότητα ,συνεργεία
χεριών, σωστή ακολουθία κ.λ.π. Οι δεξιότητες αυτές µπορούν να
ασκηθούν στην τάξη µέσα από τεχνικά µαθήµατα. Μπορούν επίσης
να ασκηθούν και µέσα από την ίδια τη δραστηριότητα, σύµφωνα µε
τις σύγχρονες αντιλήψεις.
Αν κάποια δραστηριότητα απαιτεί ικανότητες µέτρησης π.χ.
δραστηριότητες στη κουζίνα, ο εκπαιδευτής πρέπει να βρει
πρακτικούς τρόπους να τις παρακάµψει για όσους µαθητές έχουν
δυσκολίες Για παράδειγµα ετοιµάζει αυτοσχέδιες µεζούρες ή ζυγαριές
π.χ. κούπες ή µπολ όπου κάθε φορά θα µετριέται η ακριβής
ποσότητα.
Σηµαντική προϋπόθεση για την οργάνωση της δραστηριότητας είναι
η καταγραφή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να
τηρηθούν κατά την εκτέλεση της. Οι κανόνες αυτοί για να τηρηθούν
θα πρέπει να κατανοηθούν από τους µαθητές. Παράλληλα µε τους
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γενικούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, που πρέπει να γίνουν
ρουτίνα για τους µαθητές υπάρχουν και ειδικοί κανόνες που αφορούν
την κάθε δραστηριότητα. Οι κανόνες αυτοί τοποθετούνται στον χώρο
που εκτελείται η δραστηριότητα και υπενθυµίζονται στους µαθητές
κατά την εκτέλεση της.
Ο τρόπος παρουσίασης και εκµάθησης των κανόνων αυτών
εξαρτάται από την ηλικία και το νοητικό επίπεδο κάθε µαθητή. Οι
οδηγίες για την κατανόηση τους προσαρµόζονται σύµφωνα µε
αυτούς τους παράγοντες.
Για µαθητές που κατανοούν το γραπτό λόγο οι οδηγίες δύνονται
γραπτές και στους µαθητές που γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους
επικοινωνίας δύνονται µε σκίτσα ή σύµβολα.
Η καλή οργάνωση του χώρου όπου θα εκτελεστεί η δραστηριότητα
είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχή εκτέλεσή της.
Ένας χώρος χωρίς πολλά άσχετα µε τη δραστηριότητα ερεθίσµατα,
θα βοηθήσει τους µαθητές να συγκεντρώσουν την προσοχή τους
στην εργασία που εκτελούν. Ο χώρος θα πρέπει να περιλαµβάνει τον
απαραίτητο εξοπλισµό για την εκτέλεση της δραστηριότητας και τα
ντουλάπια ή τα ράφια που βρίσκονται στο χώρο να έχουν ετικέτες µε
τα αντικείµενα που περιέχουν. Η πρόσβαση των µαθητών στα
ντουλάπια ή στα ράφια για τη συγκέντρωση των υλικών που
χρειάζονται πρέπει να είναι εύκολη.
Στη συνέχεια καταγράφεται µια αδρή περιγραφή της δραστηριότητας
ώστε ο εκπαιδευτής πολύ γρήγορα να γνωρίζει τη σειρά των
ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεσή της.
Ακολουθεί η ανάλυση έργου, δηλαδή µια λεπτοµερής ανάλυση της
δραστηριότητας βήµα –βήµα. Η λεπτοµερής αυτή ανάλυση δίνει την
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να εκπαιδεύει σταδιακά τους µαθητές
από το πιο εύκολο βήµα στο πιο δύσκολο ανάλογα µε το επίπεδο
τους .Αν ένας µαθητής αδυνατεί να εκτελέσει κάποιο βήµα της
δραστηριότητας το βήµα αυτό αναλύεται ακόµα περισσότερο
προκειµένου να διδαχθεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει πάντα ένα
σηµείο εκκίνησης για τη διδασκαλεία που µειώνει τα αδιέξοδα που
πολλές φορές αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτής.

Σελίδα

78

ΕΠΕΑΕΚ 2

Οδηγός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η ανάλυση έργου επιτρέπει επίσης µε έναν πολύ συστηµατικό τρόπο
να επιτυγχάνεται η σταδιακή ανεξαρτητοποίηση του µαθητή.
Από την λεπτοµερή ανάλυση της δραστηριότητας προκύπτει το
φύλλο αξιολόγησης .Εκτελώντας ο µαθητής τη δραστηριότητα ο
εκπαιδευτής µε καλή παρατήρηση καταγράφει στο φύλλο
αξιολόγησης τι µπορεί να κάνει ο µαθητής µόνος του και που
χρειάζεται λίγη ή πολλή βοήθεια. Όσο πιο λεπτοµερής είναι η
ανάλυση των βηµάτων τόσο πιο βοηθητικό είναι για τον εκπαιδευτή
να αξιολογήσει τις δυνατότητες του µαθητή και να ορίσει τον επόµενο
εκπαιδευτικό του στόχο.
Ο τρόπος παρουσίασης των εντολών για την εκτέλεση της
δραστηριότητας προσαρµόζεται όπως αναφέρθηκε πιο πάνω
ανάλογα µε το επίπεδο κατανόησης του µαθητή (γραπτός λόγος ή
εναλλακτικοί τρόποι).
Οι εντολές καταγράφονται στο βιβλίο των µαθητών είτε όλες σε µια
σελίδα µε τη σειρά εκτέλεσης τους είτε µια-µια σε κάθε σελίδα του.
Ερχόµενος ο εκπαιδευτής στη διδασκαλία της δραστηριότητας
ξεκινάει να διδάσκει το µαθητή από το πιο εύκολο βήµα στο δύσκολο
έχοντας το σκεπτικό ότι ο µαθητής πρέπει να βιώσει την ολοκλήρωση
της δραστηριότητας.
Αν φανταστούµε τα βήµατα της δραστηριότητας σαν µια πυραµίδα
,στη βάση της είναι η αρχή της δραστηριότητας και στην κορυφή ο
τελικός στόχος. Ο µαθητής αρχίζει να εκπαιδεύεται κάνοντας το
τελευταίο βήµα της δραστηριότητας που είναι στην κορυφή και
σταδιακά κατεβαίνοντας στη βάση φτάνει στην οργάνωση της. Με
αυτόν τον τρόπο έχει κάθε φορά την αίσθηση ότι συµµετέχει στην
ολοκλήρωση της.
Πολλές φορές ο µαθητής θα χρειαστεί να βιώσει την ολοκλήρωση της
δραστηριότητας µέσα από τη βοήθεια του εκπαιδευτή. Θα χρειαστεί ο
εκπαιδευτής να βάλει τα χέρια του πάνω στα δικά του για να κάνουν
µαζί τις διάφορες ενέργειες. Κάθε φορά όµως θα πρέπει ο
εκπαιδευτής να κάνει ένα βήµα πίσω µέχρι να µπορέσει ο µαθητής
να εκτελέσει τη δραστηριότητα όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα.
Εξάλλου ο στόχος είναι η αυτονόµηση του.
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Αυτοεξυπηρέτηση στην κουζίνα
Ετοιµασία ΤΟΣΤ
Βασικοί στόχοι: Σωστή ακολουθία στην ετοιµασία του ΤΟΣΤ
Επιµέρους στόχοι: Αναγνώριση των υλικών
Μέτρηση ποσότητας υλικού
Χρήση µικρών ηλεκτρικών συσκευών
∆εξιότητες: Λεπτή κινητικότητα
Οπτικοκονητικός συντονισµός
Σωστή ακολουθία
Ειδικοί κανόνες ∆εν αγγίζουµε ηλ. Συσκευές και πρίζες µε
ασφαλείας: βρεγµένα χέρια
Προσέχουµε να µην τραυµατίσουµε µε το µαχαίρι
τους εαυτούς µας ή τους άλλους
Βγάζουµε την πρίζα µετά το ψήσιµο του ΤΟΣΤ
Ειδικοί κανόνες Πλένουµε τα χέρια µας πριν και µετά τη
υγιεινής: δραστηριότητα
Φοράµε ποδιά και σκουφάκι
Καθαρίζουµε το χώρο εργασίας
Απαιτούµενα υλικά: Τοστιέρα
Πιάτο
Μαχαίρι
Τσιµπίδα
Αναλώσιµα υλικά: Ψωµί του ΤΟΣΤ
Βούτυρο
Τυρί
Ζαµπόν
Περιγραφή Οι µαθητές π χέρια τους και φοράνε την ποδιά και
δραστηριότητας: το σκουφάκι τους. Κάθε µαθητής µε τη σειρά του
κάνει τις συγκεκριµένες ενέργειες: Βάζει την
τοστιέρα στην πρίζα, φέρνει από τη ντουλάπι και
το ψυγείο τα απαιτούµενα σκεύη και αναλώσιµα
υλικά στο τραπέζι εργασίας. Στη συνέχεια
ετοιµάζει το τοστ µε τη συγκεκριµένη σειρά:
παίρνει 2 φέτες ψωµί, τις αλείβει µε βούτυρο,
τοποθετεί στη µία φέτα το τυρί, το ζαµπόν,
τοποθετεί από πάνω την άλλη φέτα. Ψήνει το τοστ
στην τοστιέρα.
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Ανάλυση 01. Βάζει την τοστιέρα στην πρίζα
έργου:
02. Ανοίγει το ψυγείο / ντουλάπι
03. Επιλέγει τα απαραίτητα υλικά / σκεύη
04. Τα τοποθετεί στο τραπέζι
05. Φέρνει µπροστά του το πιάτο / µαχαίρι / ψωµί
06. Τοποθετεί τις δύο φέτες στο πιάτο
07. Με το µαχαίρι παίρνει µια µικρή ποσότητα βουτύρου
08. Αλείβει το ψωµί
09. Τοποθετεί µια φέτα τυρί στη µια φέτα ψωµί
10. Τοποθετεί µια φέτα ζαµπόν πάνω στο τυρί
11. Τοποθετεί την άλλη φέτα ψωµιού από πάνω
12. Ανοίγει την τοστιέρα
13. Τοποθετεί το τοστ στην τσιµπίδα
14. Μεταφέρει το τοστ στην τοστιέρα
15. Περιµένει να ψηθεί
16. Βγάζει την πρίζα
17. Ανοίγει την τοστιέρα και µε την τσιµπίδα παίρνει το τοστ
18. Τοποθετεί το τοστ στο πιάτο
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Φύλο αξιολόγησης

01 Παίρνει τα απαραίτητα υλικά
02 Αλείβει το βούτυρο
03 Τοποθετεί το ψωµί / ζαµπόν
04 Καλύπτει µε την άλλη φέτα ψωµιού
05 Πιάνει µε την τσιµπίδα το τοστ
06 Ανοίγει / κλείνει την τοστιέρα
07 Τοποθετεί / παίρνει το τοστ από τη
τοστιέρα
08 Βάζει / βγάζει την πρίζα
Παρατηρήσεις

Παρών στόχος
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Χωρίς
βοήθεια

Με λίγη
βοήθεια

Περιγραφή επίδοσης

Αγνοεί τη
δραστηριότ
ητα
Με πολλή
βοήθεια

Όνοµα µαθητή:

Οδηγός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ετοιµασία ΤΟΣΤ
Εκτέλεση της συνταγής µε σύµβολα ΜΑΚΑΤΟΝ
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Ασκήσεις, που βοηθούν στην εκµάθηση των σχετικών εννοιών και
που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος στην τάξη
Άσκηση Α.
Ενώνω σύµβολο µε σύµβολο
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Άσκηση Β.
Ενώνω σύµβολο µε σύµβολο

Βούτυρο

Ψωµί

Τοστιέρα

τυρί
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Άσκηση Γ
Υλικά για να φτιάξω ένα ΤΟΣΤ

Για να φτιάξω ένα

Ένα

Ένα

τα - - - χρειάζοµαι:

π----

µ------

∆ύο φέτες

ψ---

Β - - - - - - για να αλείψω στο ψωµί

Μια φέτα

ζ-----

Μια φέτα

τ---

Και µια

τ-------
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Άσκηση ∆
Βάζω σε κύκλο και χρωµατίζω ότι χρειάζεται για να φτιάξω ένα
ΤΟΣΤ
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Ετοιµασία ΤΟΣΤ

Εκτέλεση συνταγής
01. Φέρνω το βούτυρο, το ζαµπόν, το τυρί, το ψωµί.
Ένα πιάτο, ένα µαχαίρι και την τοστιέρα

02. Βάζω δύο φέτες ψωµί στο πιάτο

03. Αλείβω βούτυρο στο ψωµί

04. Βάζω µια φέτα ζαµπόν στο ψωµί

05. Βάζω µια φέτα τυρί στο ψωµί

06. Βάζω το τοστ στην τοστιέρα

07. Βάζω την τοστιέρα στην πρίζα

08. Βάζω το τοστ στο πιάτο
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Παραδείγµατα κανόνων µε σύµβολα ΜΑΚΑΤΟΝ
Παράδειγµα 1

πλένουµε τα χέρια µας

πριν

όταν τελειώσουµε

αρχίσουµε

τη δουλειά µας

τη δουλειά µας

Παράδειγµα 2

Αφήνουµε την κουζίνα καθαρή
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ΕΠΕΑΕΚ 2

Παρουσίαση κανόνων ασφαλείας µε σκίτσα ή σύµβολα

∆εν τραβάµε το πρίζα από το καλώδιο

∆εν αγγίζουµε τη πρίζα µε βρεγµένα χέρια

∆εν
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µε τα χέρια

τις πλάκες της τοστιέρας
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Παρουσίαση κανόνων υγιεινής µε γραπτό
λόγο

Πλένουµε τα χέρια µας πριν αρχίσουµε τη
δουλειά µας

Πλένουµε τα χέρια µας όταν τελειώσουµε τη
δουλειά µας

Αφήνουµε την κουζίνα καθαρή
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ΕΠΕΑΕΚ 2

Παρουσίαση κανόνων ασφαλείας µε γραπτό λόγο

∆εν τραβάµε τη πρίζα από το καλώδιο

∆εν αγγίζουµε τη πρίζα µε βρεγµένα χέρια

∆εν αγγίζουµε µε τα χέρια τις πλάκες της τοστιέρας
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Σχεδιασµός βιβλίου εκπαιδευτή
Ο βασικός σχεδιασµός αυτού του βιβλίου έγινε µε το σκεπτικό ότι:
τα αντικείµενα και οι εντολές για την πραγµατοποίηση µιας
δραστηριότητας δίνονται εναλλακτικά µε διαφορετικούς
τρόπους σύµφωνα µε το επίπεδο λειτουργικότητας κάθε
παιδιού.
η δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε µικρά εξελικτικά βήµατα.
O εκπαιδευτής σχεδιάζει το προσωπικό του βιβλίο έχοντας υπ’ όψιν
όλους τους µαθητές του. Στη συνέχεια οργανώνει το βιβλίο κάθε
µαθητή σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες.
Προκειµένου ο εκπαιδευτής να οργανώσει το βιβλίο του ,ετοιµάζει τις
κάρτες των εντολών ή των αντικειµένων που σχετίζονται µε κάθε
βήµα της δραστηριότητας, µε έναν εξελικτικό τρόπο παρουσίασης
όπως:φωτογραφίες, σκίτσα, σύµβολα, γραπτό λόγο. Οργανώνοντας
στην συνέχεια το βιβλίο κάθε µαθητή επιλέγει τις κάρτες µε τον τρόπο
παρουσίασης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τον σχεδιασµό αυτού του
βιβλίου είναι: χαρτόνι, πλαστικό και βέλκρο (χριτς – χρατς).
Στο πάνω µέρος της σελίδας τοποθετήθηκε ένα πλαστικό τσεπάκι
στο οποίο µπαίνουν φωτογραφίες των υλικών ή των ενεργειών που
χρειάζονται για το συγκεκριµένο βήµα της δραστηριότητας. Εδώ θα
πρέπει να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει ένα αρχείο µε
φωτογραφίες διαφόρων αντικειµένων. Ένας πολύ εύκολος τρόπος
για να φτιάξει το αρχείο του είναι να κόβει τις φωτογραφίες από
φυλλάδια των σούπερ – µάρκετς ή από περιοδικά.
Στο υπόλοιπο µέρος της σελίδας τοποθετήθηκαν σειρές από βέλκρο.
Σε κάθε σειρά µπαίνουν µε διαφορετικό τρόπο παρουσίασης τα
αντικείµενα ή οι κάρτες µε τις οδηγίες για την εκτέλεση του
συγκεκριµένου βήµατος της δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο
ετοιµάζονται όλες οι σελίδες του βιβλίου που περιέχουν τα βήµατα
της δραστηριότητας.
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Η τελευταία σελίδα περιλαµβάνει πολλές σειρές από Βέλκρο. Στην
σελίδα αυτή µπορεί ο εκπαιδευτής να οργανώσει διάφορες ασκήσεις
που θα βοηθήσουν τους µαθητές στην εκµάθηση των εννοιών που
σχετίζονται µε τη δραστηριότητα π.χ ασκήσεις ταύτισης,
αντιστοίχισης, σωστής ακολουθίας κ.λ.π.
H οργάνωση του βιβλίου για κάθε µαθητή πρέπει να προσαρµοστεί
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Oι εντολές εκτέλεσης των
βηµάτων της δραστηριότητας σε ορισµένους µαθητές τοποθετούνται
σε µια σελίδα του βιβλίου τους µε τη σειρά εκτέλεσης τους. Σε άλλους
µαθητές τοποθετούνται χωρισµένες σε µικρότερες ενότητες –δύο ή
τρεις σε κάθε σελίδα-και σε άλλους τοποθετούνται έτσι ώστε κάθε
σελίδα να περιέχει µόνο µία εντολή.
Ο τρόπος παρουσίασης των εντολών πρέπει να είναι ανάλογος µε το
λειτουργικό επίπεδο κάθε µαθητή.
Για µαθητές που έχουν µεγάλες δυσκολίες ,πάνω από την εντολή
τοποθετούνται φωτογραφίες ή σύµβολα που δείχνουν µε ξεκάθαρο
τρόπο τι πρέπει να κάνουν.
Για την ετοιµασία του βιβλίου που θα χρησιµοποιήσει ο µαθητής,
καλό είναι οι κάρτες που χρειάζονται να πλαστικοποιούνται, για να
µην φθείρονται κατά τη χρήση από τους µαθητές.
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Ανάπτυξη Προεπαγγελµατικών και Επαγγελµατικών δεξιοτήτων
Τα µαθήµατα ανάπτυξης Προεπαγγελµατικών & Επαγγελµατικών
δεξιοτήτων έχουν πάντοτε σχέση µε την κατανόηση του κόσµου που
µας περιβάλλει. Προσφέρουν µάθηση µέσα από βιωµατικές
καταστάσεις όπως πειραµατισµός, ανακάλυψη και πράξη και έτσι η
µάθηση είναι πιο αποτελεσµατική σύµφωνα µε την νεότερη
εκπαιδευτική φιλοσοφία.
Τα άτοµα µε αυτισµό είναι γνωστό ότι αντιµετωπίζουν πολλές
δυσκολίες στο να κατακτήσουν τη µάθηση µέσα από θεωρητικές
προσεγγίσεις ενός θέµατος ή µιας κατάστασης. Η εκπαίδευση τους
µέσα από πρακτικές και βιωµατικές προσεγγίσεις τους βοηθά
σηµαντικά στη µάθηση.
Τα µαθήµατα ανάπτυξης Προεπαγγελµατικών & Επαγγελµατικών
δεξιοτήτων προσφέρονται γι’ αυτόν τον τρόπο µάθησης
λειτουργώντας σαν φίλτρα όπου κρατούν τις περιττές λεπτοµέρειες
και διδάσκουν την ουσία του κόσµου που τους περιβάλλει. Η ένταξη
των µαθηµάτων αυτών στο εκπαιδευτικό σχολικό πρόγραµµα
θεωρείται σηµαντική γιατί η εκπαίδευσή των µαθητών µε αυτισµό θα
αποκτήσει περισσότερο νόηµα.
Μερικοί σηµαντικοί
στόχοι αυτών των µαθηµάτων είναι να
βοηθήσουν τους µαθητές
να επιλύουν καθηµερινά προβλήµατα
να εµπλουτίσουν τις εµπειρίες τους για τον κόσµο που
τους περιβάλλει
να τους βοηθούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες
τεχνικές δεξιότητες που αργότερα θα τους χρησιµεύσουν
στη δηµιουργική απασχόληση και την επαγγελµατική
τους αποκατάσταση.
Οι στόχοι αυτοί είναι δύσκολο να επιτευχθούν από άτοµα µε αυτισµό.
Ωστόσο τα µαθήµατα προεπαγγελµατικών & επαγγελµατικών
δεξιοτήτων µπορούν να γίνουν προσιτά στα άτοµα αν σχεδιαστούν
προσεκτικά, αν οργανωθούν και παρουσιαστούν µε κατάλληλο
τρόπο λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορά το δυναµικό κάθε µαθητή.

∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές
Για να καταλήξουµε στους τρόπους διδασκαλίας των µαθηµάτων
προεπαγγελµατικών & επαγγελµατικών δεξιοτήτων ίσως είναι
χρήσιµο να δούµε πιο αναλυτικά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα άτοµα µε αυτισµό, ώστε να δοµήσουµε κατάλληλα το περιβάλλον
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και τις δραστηριότητες προκειµένου
προσέγγισή τους στη µάθηση.

να

διευκολύνουµε

την

Οι δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τα άτοµα µε αυτισµό έχουν σχέση
µε:
αδυναµία διατήρησης ενδιαφέροντος σε διαφορετικές
καταστάσεις και προσαρµογής τους σε αυτές όταν το
περιβάλλον και οι άνθρωποι αλλάζουν συνεχώς
δυσκολίες λόγω ελλειµµατικής ακουστικής επεξεργασίας (Οι
περίπλοκες λεκτικές οδηγίες τους προκαλούν σύγχυση και δεν
µπορούν να τις ακολουθήσουν)
αδυναµία στη διαδοχική αποµνηµόνευση των ενεργειών (∆εν
µπορεί κανείς να περιµένει από αυτούς τους µαθητές να
θυµούνται µία σειρά από λεκτικές οδηγίες καθ΄ όλη τη διάρκεια
µιας δραστηριότητας
δυσκολίες στην ικανότητα της πρόβλεψης
δυσκολίες στην επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν
σχέση µε την δική τους συµµετοχή στην δραστηριότητα
δυσκολίες στην κεντρική συνοχή (∆ηλαδή εστιάζουν την
προσοχή τους σε ένα µέρος ενός θέµατος ή ενός πράγµατος
και δεν είναι σε θέση να δουν την πλήρη εικόνα)
δυσκολίες στην ικανότητα επίλυσης καθηµερινών
προβληµάτων (Οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση τους
αποδιοργανώνει)

Πρακτικές αντιµετώπισης των δυσκολιών
Αναγνωρίζοντας ο εκπαιδευτής τις δυσκολίες που αναφέρονται
παραπάνω
καλείται
να
οργανώσει
τις
δραστηριότητες
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες πρακτικές προκειµένου να τις
παρακάµψει.
Η οργάνωση και η εκτέλεση της δραστηριότητας σε ένα
περιβάλλον σταθερό χωρίς πολλά ερεθίσµατα, χωρίς συχνές
εναλλαγές προσώπων και καταστάσεων βοηθούν τους
µαθητές στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της εστίασης
της προσοχής τους.
Η αποφυγή των περίπλοκων λεκτικών οδηγιών, οι γραπτές
οδηγίες, οι οπτικές υποδείξεις από µέρους του εκπαιδευτή
βοηθούν τους µαθητές στην καλύτερη εστίαση της προσοχής
και στη µείωση της σύγχυσης κατά την εκτέλεση της
δραστηριότητας
Για να διευκολυνθούν οι µαθητές στη διαδοχική
αποµνηµόνευση των οδηγιών που πρέπει να εκτελέσουν, η
σειρά των οδηγιών καλό είναι να δοθούν οπτικοποιηµένες
Γραπτές οδηγίες για µαθητές που διαβάζουν και κατανοούν
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τον γραπτό λόγο, φωτογραφίες, σύµβολα ή σκίτσα για
µαθητές που γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας
Για να αντιµετωπιστεί η δυσκολία της ικανότητας πρόβλεψης
καλό θα είναι οι µαθητές να γνωρίζουν από την αρχή τι ζητάει
ο εκπαιδευτικός από αυτούς και να κινηθούν µέσα σε ένα
σαφές πλαίσιο αρχής και τέλους της δραστηριότητας, το οποίο
θα έχει οριοθετήσει ο εκπαιδευτής.
H βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση των µαθητών όταν
εµπλέκονται σε µια δραστηριότητα, χρειάζεται για να τους
υπενθυµίζουν την προσωπική τους συµµετοχή σ’ αυτήν. Τα
εργαλεία αυτά µπορούν ακόµα να ενισχύσουν την
αυτοπεποίθηση τους δίνοντάς τους ένα κίνητρο για µάθηση.
Για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες κεντρικής συνοχής που
παρουσιάζουν οι µαθητές θα πρέπει η δραστηριότητα να
εκτελείται κάθε φορά ολοκληρωµένη και ο µαθητής να
συµµετέχει σ’ αυτήν ανάλογα µε τις δυνατότητές του. Αν η
δραστηριότητα απαιτεί ένα τελικό προϊόν θα χρειαστεί να
παρουσιαστεί ένα ήδη τελειωµένο για να χρησιµοποιηθεί ως
σηµείο αναφοράς. Η αδυναµία των µαθητών να αρχίσουν µια
δραστηριότητα ή να συγκεντρώσουν τα υλικά που απαιτούνται
γι’ αυτήν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την επίδειξη µιας
εικόνας που θα τους οργανώσει.
Για να αναπτυχθούν οι ικανότητες επίλυσης προβληµάτων θα πρέπει
να βρεθούν τρόποι που να διευκολύνουν τους µαθητές να
ανταποκρίνονται
σε προκαθορισµένα σκαµπανεβάσµατα. Αυτό
µπορεί να γίνει αφού εδραιωθούν οι ρουτίνες και οι µαθητές
νοιώσουν ασφάλεια µέσα στα πλαίσια που τους τέθηκαν. Χρήσιµες
στρατηγικές για την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης
προβληµάτων είναι:
εσκεµµένα λάθη από πλευράς εκπαιδευτή π.χ. ζητάει από
τον µαθητή να χτενίσει τα µαλλιά του µε ένα πιρούνι
εσκεµµένες παραλήψεις π.χ. ο εκπαιδευτής δεν κάνει κάτι
που οι µαθητές έχουν µάθει να περιµένουν πάντα
διλήµµατα επιλογής π.χ. παρέχονται στους µαθητές
εναλλακτικές λύσεις, αρχικά µεταξύ δύο αντικειµένων (
επιλέγει ανάµεσα σε δύο αναψυκτικά).
αναζήτηση βοήθειας( Οι µαθητές χρειάζεται να διδαχθούν µε
άµεσο τρόπο να ζητούν βοήθεια από άλλους – µε προφορικό
λόγο, νοήµατα ή σύµβολα- έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών τους.

Οργάνωση των δραστηριοτήτων
Οι ανάγκες κάθε µαθητή µε αυτισµό πρέπει να εκτιµηθούν ατοµικά
και να αντιµετωπιστούν µέσο ενός ατοµικού εκπαιδευτικού
προγράµµατος ακόµα και όταν η δραστηριότητα είναι οµαδική.
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Σύµφωνα λοιπόν µε τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του
επιλέγεται η δραστηριότητα που θα εκτελέσει, αφού οργανωθεί από
τον εκπαιδευτή σε ένα αυστηρά δοµηµένο πλαίσιο.
Η αυστηρή δόµηση µιας δραστηριότητας µπορεί τελικά να οδηγήσει
τους µαθητές σε µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη οργάνωση της
σκέψης τους.
Η κάθε δραστηριότητα προσφέρεται για πολλούς βασικούς και
ειδικούς στόχους. Ο εκπαιδευτής προκειµένου να οργανώσει την
δραστηριότητα επιλέγει τον βασικό στόχο δηλαδή τι θέλει να διδάξει
τους µαθητές τη συγκεκριµένη στιγµή. Στη συνέχεια θέτει τους
επιµέρους στόχους, δηλαδή σε ποια τµήµατα της δραστηριότητας θα
εστιάσει την προσοχή του προκειµένου οι µαθητές να επιτύχουν τον
βασικό στόχο.
Συνεχίζοντας την οργάνωση της δραστηριότητας, θα πρέπει να
καταγράψει τις δεξιότ6ητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της. Οι
δεξιότητες αυτές µπορούν να ασκηθούν µέσα στην τάξη ή µέσα από
την ίδια την δραστηριότητα. Aν η δραστηριότητα απαιτεί ικανότητες
µέτρησης µεγεθών ή ποσοτήτων ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρει
πρακτικούς τρόπους να παρακάµψει τις δυσκολίες που πιθανόν να
αντιµετωπίζουν ορισµένοι µαθητές. Ετοιµάζει αυτοσχέδιες µεζούρες
ή ζυγαριές όπου θα µετριέται κάθε φορά η ακριβής ποσότητα ή το
ακριβές µέγεθος.
Μια άλλη παράµετρος για την καλή οργάνωση της δραστηριότητας
είναι η καταγραφή και η διδασκαλία γενικών και ειδικών κανόνων
ασφάλειας και υγιεινής. Οι οδηγίες για την κατανόηση των κανόνων
αυτών προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε µαθητή. Οι
γενικοί κανόνες ασφάλειας και υγιεινής θα πρέπει να γίνουν ρουτίνα
για τους µαθητές.
Η καλή οργάνωση του χώρου όπου θα εργαστούν οι µαθητές καθώς
και η συγκέντρωση των υλικών είναι απαραίτητη παράµετρος στον
όλο σχεδιασµό. Οι µαθητές θα πρέπει να ξέρουν που θα βρουν τα
υλικά που χρειάζονται και η πρόσβαση τους σ’ αυτά να είναι εύκολη.
Το κάθε ράφι θα πρέπει να έχει ετικέτες µε την ονοµασία των
αντικειµένων που περιέχει. Ακόµα και στην επίπλωση του χώρου θα
πρέπει να υπάρχουν ετικέτες µε την ονοµασία τους.
Η ανάλυση της δραστηριότητας βήµα-βήµα και ο οπτικοποιηµένος
τρόπος µε τον οποίο θα δώσει ο εκπαιδευτής την εντολή για κάθε
βήµα, βοηθά τους µαθητές να οργανώσουν τη σκέψη τους και να
εκτελέσουν την δραστηριότητα πιο αποτελεσµατικά.
Ο τρόπος αυτός οργάνωσης των δραστηριοτήτων µπορεί να
ενθαρρύνει την ανεξαρτησία των µαθητών - όσο καθοδηγητικός κι αν
φαίνεται µε την πρώτη µατιά. Ξέροντας ο µαθητής τι χρειάζεται και
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που θα το βρει, γνωρίζοντας ακόµη βήµα-βήµα τι πρέπει να κάνει,
µπορεί να κινηθεί και να λειτουργήσει αυτόνοµα.
Με τη λεπτοµερή ανάλυση της δραστηριότητας
προκύπτει
συγχρόνως και το φύλλο αξιολόγησης. Σ’ αυτό είναι καταγραµµένα
όλα τα βήµατα της δραστηριότητας και ο εκπαιδευτής µε καλή
παρατήρηση την ώρα της εκτέλεσης από τον µαθητή καταγράφει τις
ικανότητες ή αδυναµίες του. Όσο πιο λεπτοµερής είναι η ανάλυση
των βηµάτων τόσο πιο βοηθητικό είναι για τον εκπαιδευτή να
αξιολογήσει τις δυνατότητες του µαθητή και να ορίσει τον επόµενο
εκπαιδευτικό στόχο.
Σηµαντικό επίσης είναι να έχει και ο µαθητής την δυνατότητα να
αξιολογήσει την δραστηριότητα. ∆ηλαδή να µπορεί να πει µε κάποιο
τρόπο αν του άρεσε ή όχι η δραστηριότητα.
Για µαθητές που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, οι πρακτικές
ενασχολήσεις που επιλέγονται πρέπει να έχουν σχέση µε
δραστηριότητες καθηµερινής ζωής όπως κουζίνα- κήπος, ή που
ανταποκρίνονται στην δηµιουργική τους ενασχόληση όπως κεραµική
–υφαντική ή δραστηριότητες που προκύπτουν από προσωπικό
ενδιαφέρον ή δεξιότητες του µαθητή.

Σχεδιασµός δραστηριότητας Κεραµικής
Πριν δούµε τον σχεδιασµό της δραστηριότητας θα πρέπει να τονιστεί
ότι για να ολοκληρωθεί µια δραστηριότητα στην κεραµική χρειάζεται
να εκτελεστούν πολλά στάδια εργασίας. π.χ. πλάσιµο φύλλου,
καλούπωµα αντικειµένου, ή χάραξη, µπαντάνισµα, ψήσιµο,
ζωγραφική αντικειµένου, γυάλωµα κ.λ.π. Κάθε ένα από αυτά τα
στάδια είναι και µια χωριστή δραστηριότητα.
Ο µαθητής διδάσκεται κάθε στάδιο χωριστά αναλυµένο βήµα-βήµα.
Κάθε φορά όµως συµµετέχει στις εργασίες για την εκτέλεση όλης της
δραστηριότητας ανάλογα µε τις δυνατότητες του. Μ’ αυτόν τον τρόπο
έχει κάθε φορά την αίσθηση της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας
και την ικανοποίηση που προσφέρει το τελικό προϊόν της
προσπάθειας του.
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∆ραστηριότητες Κεραµικής
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Κατασκευή διακοσµητικού τοίχου
Βασικός στόχος: Χάραξη πατρόν σε έτοιµο φύλλο πηλού µε
βελόνα
Επιµέρους στόχοι: Σωστή τοποθέτηση πατρόν
Προσεκτική αποµάκρυνση υπολοίπου πηλού
από το χαραγµένο διακοσµητικό.
Λείανση του αντικειµένου µε σφουγγάρι
κεραµικής.
∆εξιότητες: Λεπτή κινητικότητα
Οπτικοκινητικός συντονισµός
Συνεργεία χεριών Σωστή ακολουθία
Ειδικοί κανόνες ∆εν τρώµε τον πηλό
Ασφάλείας: Προσέχουµε να µην τραυµατίσουµε µε τη
βελόνα της κεραµικής τους εαυτούς µας και
τους άλλους.
Ειδικοί κανόνες Φοράµε την ποδιά εργασίας και σηκώνουµε
Υγιεινής: τα µανίκια µας πριν αρχίσουµε τη δουλειά
µας. Πλένουµε τα χέρια µας µετά τη δουλειά
µας.
Απαιτούµενα Βελόνα κεραµικής.
Υλικά: Πλαστική λεκάνη.
Αναλώσιµα Υλικά: Πηλός
Νερό
Σφουγγάρι
Περιγραφή Οι µαθητές φοράνε τη φόρµα εργασίας..
δραστηριότητας: Συγκεντρώνουν τα απαραίτητα υλικά ,
τοποθετούν το πατρόν στον έτοιµο πηλό και
στη συνέχεια χαράζουν µε τη βελόνα
κεραµικής τον πηλό γύρο-γύρο από το
πατρόν .Στη συνέχεια αποµακρύνουν τα
υπολείµµατα του πηλού .λειαίνουν µε
βρεγµένο σφουγγάρι το διακοσµητικό που
χάραξαν και το τοποθετούν µε προσοχή στο
ράφι για να στεγνώσει..
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Ανάλυση έργου:
1. Παίρνει το πατρόν

2. Τοποθετεί σωστά το πατρόν πάνω στον πηλό

3. Πιάνει µε σωστό τρόπο τη βελόνα κεραµικής και χαράζει
γύρο-γύρο από το πατρόν τον πηλό

4. Αποµακρύνει τα περισσεύµατα του πηλού γύρο από το
χαραγµένο αντικείµενο

5. Βουτάει το σφουγγάρι στη λεκάνη µε το νερό

6. Στραγγίζει το σφουγγάρι από τα πολλά νερά

7. Περνάει µε το βρεγµένο σφουγγάρι το χαραγµένο στον πηλό
αντικείµενο για να το λειάνει

8. Παίρνει µε προσοχή το αντικείµενο

9. Τοποθετεί προσεκτικά το αντικείµενο στο ράφι για να
στεγνώσει.
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Φύλο αξιολόγησης

01

Παίρνει το πατρόν

02

Τοποθετεί σωστά το πατρόν

03

Χαράζει γύρω – γύρω τον πηλό

04

Αποµακρύνει
πηλού

05

Βρέχει το
στραγγίζει

06

Λειαίνει το χαραγµένο αντικείµενο
µε το σφουγγάρι

07

Παίρνει τα αντικείµενο και το
τοποθετεί στο ράφι

τα

Χωρίς
βοήθεια

Περιγραφή επίδοσης

Με λίγη
βοήθεια

Αγνοεί τη
δραστηριότ
ητα
Με πολλή
βοήθεια

Όνοµα µαθητή:

υπολείµµατα

σφουγγάρι

και

το

Παρατηρήσεις

Παρών στόχος
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Σχεδιασµός βιβλίου µαθητή
Το βιβλίο του µαθητή οργανώνεται από τον εκπαιδευτή σύµφωνα µε
τις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή.
Στόχος είναι, σταδιακά κάθε µαθητής να µπορεί να εκτελεί τη
δραστηριότητα µόνος του. Στο βιβλίο του τοποθετούνται οι οδηγίες
εκτέλεσης της δραστηριότητας µε τον τρόπο παρουσίασης που
εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του προκειµένου σταδιακά να
επιτευχθεί ο στόχος, δηλ. να εκτελεί όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα τη
δραστηριότητα.
Ο εκπαιδευτής αφού αναλύσει τη δραστηριότητα βήµα – βήµα και
οργανώσει το δικό του βιβλίο έχοντας υπόψη όλους τους µαθητές
του, οργανώνει στη συνέχεια το βιβλίο κάθε µαθητή χωριστά. Ο
αριθµός των βηµάτων που θα τοποθετηθούν στο βιβλίο, ο τρόπος
που θα τοποθετηθούν καθώς και ο τρόπος παρουσίασης τους,
εξαρτάται από το λειτουργικό επίπεδα κάθε µαθητή.
Οι εντολές εκτέλεσης των βηµάτων της δραστηριότητας σε
ορισµένους µαθητές τοποθετούνται σε µια σελίδα του βιβλίου τους µε
τη σειρά εκτέλεσης τους. Σε άλλους µαθητές τοποθετούνται
χωρισµένες σε µικρότερες ενότητες -δύο ή τρεις σε κάθε σελίδα- και
σε άλλους τοποθετούνται έτσι ώστε κάθε σελίδα να περιέχει µόνο µια
εντολή.
Ο τρόπος παρουσίασης των οδηγιών για την εκτέλεση των βηµάτων
της δραστηριότητας, τοποθετούνται στο βιβλίο κάθε µαθητή
εναλλακτικά, µε γραπτό λόγο για µαθητές που τον κατανοούν,
σκίτσα, φωτογραφίες ή σύµβολα για µαθητές που γνωρίζουν
εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Για µαθητές µε µεγάλες
δυσκολίες, πάνω από την εντολή τοποθετούνται φωτογραφίες,
σύµβολα ή σκίτσα που δείχνουν µε ξεκάθαρο τρόπο τι πρέπει να
κάνουν. Έτσι οργανώνεται καλύτερα η σκέψη τους.
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για το βιβλίο του µαθητή που
περιέχεται στο φάκελο είναι: χαρτόνι βέλκρο (χρίτς- χράτς) και
πλαστικό. Το βέλκρο επιλέχθηκε σαν υλικό γιατί µε πολύ εύκολο
τρόπο τοποθετείται η κάρτα ή η φωτογραφία της εντολής που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του µαθητή. Η χρήση του
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βέλκρο επιτρέπει επίσης στον εκπαιδευτή να ετοιµάσει ένα µόνο
βιβλίο για κάθε µαθητή που θα χρησιµοποιηθεί για όλες τις
δραστηριότητες.
Το συγκεκριµένο βιβλίο οργανώθηκε για µαθητές που κατανοούν το
γραπτό λόγο. Τοποθετήθηκαν οι οδηγίες εκτέλεσης των βηµάτων µε
γραπτό λόγο, µια-µια σε κάθε σελίδα. Πάνω από τις γραπτές οδηγίες
τοποθετήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η ενέργεια
της οδηγίας που δίνεται κάθε φορά. Η τοποθέτηση της φωτογραφίας
βοηθάει τον µαθητή να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του. (Για
µαθητές που γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας οι
οδηγίες θα µπορούσαν να δοθούν µε σύµβολα).
Στην τελευταία σελίδα του βιβλίου υπάρχει ένα τσεπάκι στο οποίο
µπαίνουν οι κάρτες ή οι φωτογραφίες που χρειάζονται για να
βοηθήσουν πιο αποτελεσµατικά τον µαθητή. Για παράδειγµα,
πιθανώς ο µαθητής να χρειάζεται µια πιο λεπτοµερή ανάλυση
κάποιου βήµατος της δραστηριότητας ή να χρειάζεται την εικόνα
κάποιου αντικειµένου που απαιτείται για την εκτέλεσή της
προκειµένου να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του.
Το συγκεκριµένο βιβλίο οργανώθηκε µε αυτό το σκεπτικό. Ο κάθε
εκπαιδευτής επιστρατεύοντας τη φαντασία και την εφευρετικότητά
του µπορεί να φτιάξει το βιβλίο, έχοντας πάντα σαν γνώµονα την
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε µαθητή.
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Θεατρικό παιγνίδι

«Μ` ένα τεράστιο χαµόγελο, ντυµένοι την υπερβολή, γεµάτοι
χιούµορ, αυτοπεποίθηση, δυνατή ρυθµική

φωνή µε έντονες

αστείες κινήσεις, και ανάλογη µουσική, πετώντας απ το
παράθυρο ύφος µας το αυστηρό κατεβαίνουµε απ την έδρα και
µε ιδιαίτερη στοργή, ανοίγουµε την πόρτα: Περάστε, περάστε
στο θαυµαστό κόσµο του θεατρικού παιχνιδιού!»

Το θέατρο, ως συνισταµένη όλων των τεχνών, µπορούµε να το
θεωρήσουµε ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία στην εκπαίδευση
των παιδιών. Στον τοµέα της Ειδικής αγωγής και ιδιαίτερα στα παιδιά
που παρουσιάζουν ∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) οι
τεχνικές του θεάτρου που οργανώνονται σε θεατρικό παιχνίδι
θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές διότι αφενός δρουν ως καταλύτες
για την κινητοποίηση των παιδιών και αφετέρου τα ενθαρρύνουν να
οργανώσουν το εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Ουσιαστικά το
θεατρικό παιχνίδι είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου
που τον βοηθά να πλαισιώνει ολόκληρο το πρόγραµµά του.
Με το θεατρικό παιχνίδι γίνεται δυνατή:
Η διέγερση των αισθήσεων
Η επίδειξη
Η µίµηση
Το παίξιµο ρόλου
Ο σχολιασµός
Η επιβράβευση
Η συνεχής βίωση του δοµηµένου θεατρικού παιχνιδιού βοηθά στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν τις ικανότητες για µάθηση. Πιο
συγκεκριµένα:
Προκαλεί την προσοχή.
Αναπτύσσει τη µίµηση
∆ραστηριοποιεί την αντίληψη και αναγνώριση των
ερεθισµάτων.
Ενισχύει την µνήµη.
Χτίζει την επαφή µε τον γύρο κόσµο.
Οργανώνει τον «εαυτό» µε το χώρο
Αναπτύσσει τη συµβολική κατανόηση
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∆οµεί τον εσωτερικό λόγο.
Βοηθά στην αναγνώριση και ονοµασία αντικειµένων, χώρου,
ενεργειών, αισθήσεων, αισθηµάτων και καταστάσεων.
Καλλιεργεί την κατανόηση του εαυτού, στο περιβάλλον και το
διαχωρισµό του από τους άλλους.
Μέσα από διαβαθµισµένες δραστηριότητες / δραµατοποιηµένα
παιχνίδια που ξεκινούν από το πολύ συγκεκριµένο «εδώ και τώρα»
και συνεχίζουν µε το πιο αφηρηµένο µέχρι το τελείως φανταστικό, ο
δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές του να αναπτύξουν µε
ένα ενεργητικό και δυναµικό τρόπο
την ικανότητά τους για
επικοινωνία και να κατακτήσουν γνώσεις για τον εαυτό τους και το
περιβάλλον τους, µέσα σε µια απόλυτη ελευθερία έκφρασης και
αντίδρασης, µε απώτερο στόχο την καλύτερη κοινωνική τους ένταξη.
Το θεατρικό παιχνίδι, που από µόνο του αποτελεί ανεξάντλητη πηγή
ιδεών, παρέχει ένα νέο τρόπο να διδαχθούν τα παιδιά µε ∆ΦA την
δηµιουργία και την ευρηµατικότητα που τους λείπει και που είναι
απαραίτητες προκειµένου να είναι πιο δεκτικά στη µάθηση.
Η προσέγγιση του θεατρικού παιχνιδιού απαιτεί την προσωπική
προετοιµασία του δασκάλου και την προσεκτική οργάνωση του
χώρου και των διαβαθµισµένων δραστηριοτήτων
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Θεατρικό παιγνίδι
Ενότητα: Μίµηση των αισθήσεων
Βασικός στόχος: Συναλλαγή µε την οµάδα
Επιµέρους στόχοι;

Αντίληψη των αισθήσεων
Ανοχή απτικής επαφής
Ενεργητική συµµετοχή

∆εξιότητες: Εστίαση προσοχής
Αναγνώριση των αισθητηρίων οργάνων
Οπτικοκινητικός συντονισµός
Προσανατολισµός χώρου
Σωστή ακολουθία
Περιγραφή δραστηριότητας:
Μπαίνει σε ευθεία µαζί µε τους άλλους (ο ένας δίπλα στον
άλλον) απέναντι από τον εκπαιδευτή.
Αντιγράφει τις κινήσεις, τα επιφωνήµατα και τις λέξεις του
εκπαιδευτή (αν υπάρχει προφορικός λόγος).
Φέρνει την παλάµη του στο µέτωπό του και µιµείται πως
ψάχνει να δει κάτι µακριά.
Κουνάει το κεφάλι του δεξιά κι αριστερά -Α! τι βλέπω! Πωπω! Τι βλέπω! …κ.λ.π
Φέρνει την παλάµη του στο αυτί του και µιµείται ότι
προσπαθεί να ακούσει κάτι.
Επαναλαµβάνει µε το άλλο του χέρι στο άλλο αυτί –Νάτο! Α!
Πω-πω! Τι ακούω! …κ.λ.π
Πιάνει τα χέρια των διπλανών του και µαζί µε τον εκπαιδευτή
σχηµατίζουν κύκλο.
Αφήνει ο ένας το χέρι του άλλου µε τη σειρά, λέγοντας
τραβώντας το –Άσε µε!
Αγγίζει φευγαλέα κι ελαφρά ο ένας τον άλλον µε τη σειρά,
φωνάζοντας -Α! (Σαν να φοβάται –σαν να καίει –σαν να
θαυµάζει κ.λ.π )
Χαϊδεύει µαλακά ο ένας τον άλλον µε τη σειρά λέγοντας –ΩώΩώ!
Αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον µε τη σειρά, ρωτώντας –Φίλοι;
Καθόµαστε όλοι στον κύκλο κάτω, λέγοντας –Ώ πα! (Στο χαλί
ή ο εκπαιδευτής φέρει στον καθένα από ένα µαξιλάρι. )
Κόβει ο ένας µετά τον άλλον µε τη σειρά, ένα υποτιθέµενο
λουλούδι , το µυρίζει –Μµµµ!
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Μυρίζει ο ένας τον άλλον µε τη σειρά , αναστενάζοντας –Αχ!
∆ίνει ο ένας στον άλλον µε τη σειρά ένα υποτιθέµενο βάζο µε
γλυκό να το µυρίσει, λέγοντας –Καλό!
Παίρνει ο ένας από τον άλλον µε τη σειρά το ίδιο υποτιθέµενο
βάζο και δοκιµάζει –Ωραίο!
∆οκιµάζει ο ένας µετά τον άλλον µε τη σειρά,ένα υποτιθέµενο
χυµό-Χµµµ! Έτσι κι έτσι….
∆οκιµάζει ο ένας µετά τον άλλον µε τη σειρά, ένα κοµµάτι τυρί
και το φτύνει – Γλιάτς.. Αηδία!
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Φύλο αξιολόγησης

01

Μπαίνει σε ευθεία µαζί µε τους
άλλους

02

Αντιγράφει τις κινήσεις του
εκπαιδευτή

03

Φέρνει την παλάµη του στο
µέτωπο του και µιµείται πως
ψάχνει να δει κάτι

04

Κουνάει το κεφάλι του δεξιά κι
αριστερά

05

Φέρνει την παλάµη του στο αυτί
του και µιµείται ότι προσπαθεί
ν`ακούσει κάτι

06

Πιάνει τα χέρια των διπλανών

07

Μένει στον κύκλο και αφήνει τα
χέρι των διπλανών

08

Αγγίζει τον επόµενο στην σειρά
του

09

Χαϊδεύει τον επόµενο στην σειρά
του

10

∆έχεται το αγκάλιασµα του
προηγούµενου

11

Αγκαλιάζει τον επόµενο στην
σειρά του

Χωρίς
βοήθεια

Με λίγη
βοήθεια

Περιγραφή επίδοσης

Αγνοεί τη
δραστηριότ
ητα
Με πολλή
βοήθεια

Όνοµα µαθητή:

Παρατηρήσεις
Παρών στόχος
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Φύλο αξιολόγησης

01

Κάθεται κάτω

02

Μιµείται ότι κόβει και µυρίζει ένα
λουλούδι

03

Μυρίζει, στη σειρά
επόµενο µαθητή

04

Μιµείται ότι παίρνει, µυρίζει και
δίνει ,στη σειρά του ,ένα βάζο µε
γλυκό

05

Μιµείται ότι παίρνει, δοκιµάζει και
δίνει, στη σειρά του, ένα βάζο µε
γλυκό

06

Μιµείται ότι παίρνει, δοκιµάζει και
δίνει, στη σειρά του ένα χυµό

07

Μιµείται ότι παίρνει, δοκιµάζει και
δίνει, στη σειρά του ένα κοµµάτι
τυρί

Παρατηρήσεις

Παρών στόχος
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Χωρίς
βοήθεια

Περιγραφή επίδοσης

Με λίγη
βοήθεια

Αγνοεί τη
δραστηριότ
ητα
Με πολλή
βοήθεια

Όνοµα µαθητή:
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Θεατρικό παιγνίδι
Ενότητα: Συνειδητοποίηση αφής
Βασικός στόχος: ∆ιάκριση απτικών ερεθισµάτων
Επιµέρους στόχοι;

∆ιάκριση απτικής
σώµατος

υφής

των

µελών

του

Ανοχή απτικής επαφής
Αναγνώριση της υφής διαφορετικών υλικών
Σύνδεση υφής µε εκφράσεις προσώπου και
σώµατος
Αναγνώριση της υφής από την έκφραση
προσώπου & σώµατος
Υλικά: Πραγµατικά αντικείµενα:
•
•
•
•
•

Βούρτσα πατώµατος
Ύφασµα σατέν
Ένα µεγάλο ξύλινο κύβο
Ένα µαλακό πάνινο παιχνίδι
Ένα µεγάλο µαντήλι ( για την
τυφλόµυγα)

Μουσική: Κοµµάτια από κινηµατογραφικές
«Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ»
«ΤΟΜ & ΤΖΕΡΥ» «ΦΑΝΤΑΣΙΑ»
«ΣΙΝΕΜΑ Ο ΠΑΡΑ ∆ΕΙΣΟΣ»
«ΜΑΛΕΝΑ» «ΣΤΑΧΟΠΟΥΤΑ»

Περιγραφή δραστηριότητας:
1. ∆ιάκριση απτικής υφής των µελών του σώµατος
Ο εκπαιδευτής υποδέχεται τα παιδιά (µετά από ένα διάλειµµα π.χ )
µε µια ζωηρή χαρούµενη µουσική , επιδεικνύοντας έντονα µια µάσκα
ή µια εικόνα που να συµβολίζει το «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι». Κατόπιν
µε πολύ αστείες και κωµικές κινήσεις, τα προτρέπει να µπουν σε µία
ευθεία, το ένα δίπλα στο άλλο, χαµηλώνει τον ήχο και στέκεται
απέναντι τους. Χτυπά πολύ έντονα παλαµάκια, επιβραβεύει τα παιδιά
για αυτή την καταπληκτική ευθεία που έφτιαξαν και σταµατά
απότοµα. Με µια τεράστια έκπληξη ζωγραφισµένη στα µάτια, ανοίγει
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το στόµα, κοιτά τα χέρια του
και
ξαναχτυπά παλαµάκια.
Ξανασταµατά απότοµα και κοιτάζει το χέρι του.
- Α! τι είναι αυτό; Σηκώνει το χέρι του ψηλά και το κουνάει δεξιά κι
αριστερά. -Έχω ένα χέρι! Ύστερα σηκώνει και το άλλο του χέρι.
Α! καλέ έχω κι άλλο χέρι!

Ο εκπαιδευτής φέρνει τις παλάµες του µπροστά στα µάτια του και τις
κοιτάζει πάνω -κάτω.
-Έχω δυο χεράκια! Κουνώντας έντονα τα δάχτυλα.
-Που έχουν δαχτυλάκια.
-∆αχτυλάκια για να πιάσω! Πιάνει τον αγκώνα του
-Να χαϊδέψω. Χαϊδεύει την κοιλιά του
-Και να αγγίξω! Αγγίζει το µάγουλό του.
-Α! χα. χα. χα ! - Καλέ, έχετε και εσείς!
Να τα ! Να τα! Για σηκώστε τα να τα δω.

Ο εκπαιδευτής πλησιάζει ένα - ένα παιδί και το παροτρύνει να δείξει
και να σηκώσει τα χέρια του. Πω..πω
Τι ωραία χέρια! Πω..πω τι πολλά δάχτυλα! Για να δω...
Για να δω.. Καλέ, για να χτυπήσουµε όλοι µαζί παλαµάκια!
Κοίτα, κοίτα τι ωραία που τα χτυπάνε!
Λοιπόν, πάµε όλοι µαζί! Ο εκπαιδευτής επαναλαµβάνει το παιγνίδι
από το «Έχω ένα χέρι….» φροντίζοντας µε πολύ αστείο και γλυκό
τρόπο να τον µιµούνται, όσο µπορούν, όλα τα παιδιά .Πολύ ωραία!
Πάµε ξανά ! -∆αχτυλάκια για να πιάσω! Πιάνει τον
αγκώνα του .Πω..πω .. ΣΚΛΗΡΟ !
-Να χαϊδέψω. Χαϊδεύει την κοιλιά του Πω..πω.. ΜΑΛΑΚΟ! -Και να
αγγίξω! Αγγίζει µε το δείκτη το µάγουλό του.
–Μµµµ! ΑΠΑΛΟ ! Πολύ ωραία !
Σ’ αυτό το σηµείο, ο εκπαιδευτής, πρέπει να µένει .Να επαναλάβει
,κάνοντας πρώτα της κινήσεις, πολλές φορές (Αγκώνας: σκληρό –
Κοιλιά : µαλακό –Μάγουλο: απαλό) πάντα µε διαφορετικούς τόνους,
έντονη αυξοµείωση φωνής, απότοµα
και ξαφνικά αστεία
σταµατήµατα.
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Αυτό το παιγνίδι επαναλαµβάνεται προσθέτοντας σιγά, σιγά τα
υπόλοιπα µέλη του σώµατος. (Σκληρά, µαλακά, απαλά, άγρια,
τριχωτά, υγρά, στεγνά, ζεστά, παγωµένα)
Μετά από κάθε παιγνίδι λέµε και δείχνουµε αστεία και ρυθµικά όλα
όσα ξέρουµε.

2. Αναγνώριση της υφής διαφορετικών υλικών πραγµατικά
αντικείµενα
Εδώ υπάρχει µεγάλη ποικιλία στο παιγνίδι. Αγγίζοντας ο ένας τα
ρούχα του άλλου -Α! τι είναι πάλι αυτό! ή δίνοντας ο ένας στον
άλλον, διάφορα αντικείµενα π.χ (υφάσµατα, παιχνίδια, κούκλες,
µουσικά όργανα, τρόφιµα καυτά-κρύα, κ.λ.π). Τα οποία σιγά, σιγά και
σταδιακά τα αφαιρούµε ένα, ένα και στη θέση τους βάζουµε εικόνες
και µίµηση.

3. Ανοχή απτικής επαφής
Στη συνέχεια µπαίνουν τα παιδιά σε κύκλο µαζί µε τον εκπαιδευτή
και ξεκινώντας απ` τον ίδιο, αγγίζει απαλά ο ένας τον άλλον (χέρια,
ώµο, µαλλιά, πλάτη, µάγουλο... κ.λ.π) πάντα αστεία, τρυφερά,
διακριτικά µε πολλά επιφωνήµατα και λόγο αν υπάρχει. Έτσι
προχωράµε αργά σταθερά και υποµονετικά, περνώντας σταδιακά
στον επόµενο στόχο. -Πω..πω….τι µαλακά µαλλιά! ή - Πω..πω!
άγρια! ή -Πω.. πω..! µούσκεµα είναι!

4. Σύνδεση υφής µε εκφράσεις προσώπου και σώµατος
Άλλοτε µε πραγµατικά αντικείµενα κι άλλοτε µε εικόνες δουλεύουµε
την έκφραση προσώπου και σώµατος Πα..πα..πα ! καίει! κάηκα! Ή
-Αχ! πάγος είναι! πάγωσα! ή -Αααα! άγριο! γδάρθηκα! κ.λ.π.
Μπορούµε επίσης, άλλες φορές να παίζουµε µε κλειστά τα µάτια
τυφλόµυγα ή το παιχνίδι «Βρες το και πάρτο». Με πραγµατικά
αντικείµενα στην αρχή και σιγά, σιγά µε απλά φανταστικά, που
πρέπει να τα αναγνωρίσουµε από την έκφρασή µας. Όπως ότι το
χέρι βουτήχτηκε µέσα σε µαρµελάδα ή µέσα σε κόλλα.

5.Αναγνώριση της υφής από την έκφραση προσώπου και
σώµατος
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Ο εκπαιδευτής µιµείται µε απλές αλλά έντονες κινήσεις, εκφράσεις
και επιφωνήµατα πως αγγίζει διάφορα αντικείµενα. Ένα υποτιθέµενο
καυτό µάτι κουζίνας π.χ Ή ένα µαλακό µαξιλάρι. Ή µια ελιά που του
γλιστράει συνέχεια απ` τα χέρια. Τα παιδιά προσπαθούν να τα
βρουν, και τον µιµούνται. Τέλος, ο εκπαιδευτής λέει στο κάθε παιδί,
µυστικά τι να πιάσει και η υπόλοιπη οµάδα προσπαθεί να βρει τι
αγγίζει.
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