
4. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
‘Ένας χρόνιος προβληµατισµός της εκπαίδευσης είναι η αναγκαιότητα ανάπτυξης της δη-

µιουργικότητας του παιδιού και πώς αυτή θα επιτευχθεί. Η εν λόγω διαθεµατική προσέγγιση 
της γνώσης προωθεί την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και 
ενισχύει τη δηµιουργική και διερευνητική µάθηση, την κριτική σκέψη και τη συλλογική προ-
σπάθεια. Η διαθεµατική προσέγγιση ενοποιεί τη γνώση και έτσι προφυλάσσει το άτοµο και 
την κοινωνία από τα προβλήµατα της αποσπασµατικότητας και της µονοµέρειας. 

Η κατεξοχήν χρήση βιωµατικών προσεγγίσεων, που ακολουθεί, είναι κατάλληλη για τη 
δηµιουργική εκπαίδευση των παιδιών µε νοητική υστέρηση όλων των επιπέδων λειτουργικό-
τητας. 

 Η προσπάθεια διαθεµατικής και δηµιουργικής προσέγγισης επικεντρώνεται κυρίως στον 
τρόπο οργάνωσης των µαθηµάτων και στη δηµιουργία θεµατικών πυρήνων. Από την άλλη, 
συχνά ακολουθεί και τη µέθοδο των σχεδίων εργασίας (project), η οποία µέθοδος αντανακλά 
µια καλύτερη προσέγγιση του θέµατος, καθώς προκαλεί το ενδιαφέρον του µαθητή, ο οποίος 
µπορεί να συµµετάσχει και στην επιλογή του θέµατος.  

Με τον όρο σχέδιο εργασίας εννοούµε όλη τη διδακτική διαδικασία της επεξεργασίας ενός 
θέµατος η οποία περιλαµβάνει διάφορες φάσεις (έρευνα-παρατήρηση- καταγραφή- ανάλυση 
των στοιχείων της έρευνας, οµαδική έκφραση και δράση), χρησιµοποιεί ποικίλους τρόπους 
προσέγγισης του θέµατος (λόγο, κίνηση, χειρωνακτικές εργασίες κ.α.) και έχει στόχο όχι µόνο 
την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων (επικοινω-
νίας, αυτοεξυπηρέτησης, προεπαγγελµατικών, κοινωνικών κ.λπ.).  

 Με άλλα λόγια, το παιδί και ειδικότερα το παιδί µε νοητική καθυστέρηση, πρέπει να 
βοηθηθεί από το εκπαιδευτικό σύστηµα και τον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει τα άγνωστα χα-
ρίσµατά του, τις ικανότητές του και τις προτιµήσεις του σε κάθε τοµέα ζωής. Όλα αυτά συµ-
βάλλουν στην αρµονική κοινωνικοποίησή του, στην επικοινωνία και σύνδεση της σχολικής 
ζωής µε την κοινωνία και την πραγµατικότητα, αλλά και στη διαµόρφωση θετικών στάσεων 
ζωής και αρµονικών ανθρώπινων σχέσεων.  

 

4.1. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ  

 
Με δεδοµένο την ελλιπή κοινωνικοποίηση των παιδιών µε βαριά νοητική καθυστέρηση, 

δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν οι επικοινωνιακές διαδικασίες, που συνοδεύονται µάλιστα 
και από τα χαρακτηριστικά της συναπόφασης και της συνεργασίας. Το νοητικό επίπεδο της 
εξέλιξής τους λειτουργεί πολύ περιορισµένα και για αυτόν το λόγο η διαθεµατική προσέγγιση, 
ως µια µορφή βιωµατικής- επικοινωνιακής διδασκαλίας, θα πρέπει να αρχίσει από πολύ νωρίς, 
ανεξάρτητα από τη ενεργή συµµετοχή των ίδιων των παιδιών, µε εντονότερη υποβοήθηση 
από την πλευρά του εκπαιδευτικού από ό,τι συµβαίνει στα καθιερωµένα.  

Τα θέµατα που θα αποτελέσουν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στα πλαίσια της διαθεµατι-
κής προσέγγισης θα προέρχονται από τον άµεσο κοινωνικό τους περίγυρο, τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά τους. Η διάρκεια διδασκαλίας θα εξαρτηθεί από το πόσο χρόνο παραµένει ε-
νεργό το ενδιαφέρον τους στο συγκεκριµένο θέµα, πράγµα που σηµαίνει ότι καθοριστικό 
στοιχείο αποτελούν η εύστοχη επιλογή του θέµατος, ώστε να ανταποκρίνεται κυρίως στα 
πραγµατικά ενδιαφέροντα αλλά και στις µαθησιακές ανάγκες των παιδιών, ο συστηµατικός 
σχεδιασµός των δραστηριοτήτων και ο κατανοητός και βιωµατικός τρόπος µετάδοσης της 
εκάστοτε γνώσης.  

Έτσι λοιπόν ο ειδικός Παιδαγωγός επιχειρεί να βρει, µε βάση τους τοµείς που θα απασχο-
λήσουν την οµάδα και τους στόχους που αντιστοιχούν σε αυτούς, τις πιο κατάλληλες δρα-
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στηριότητες µέσω των οποίων θα εµπεδωθούν οι διδασκόµενες µαθησιακές ενότητες. Φυσι-
κά, οι δραστηριότητες θα είναι προσαρµοσµένες στις ικανότητες των µαθητών και στις απαι-
τήσεις του Αναλυτικού Προγράµµατος του ∆ηµοτικού σχολείου, όπως: αρίθµηση, γραφή, α-
νάγνωση, δεξιότητες προεπαγγελµατικές-κοινωνικές- αυτονοµίας και αυτοεξυπηρέτησης.  

 

4.2.  ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΘΕΜΑΤΟΣ ∆Ι-
ΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Η όλη διαδικασία της διαθεµατικής προσέγγισης χωρίζεται σε 4 φάσεις: 
 
Α΄ φάση προβληµατισµού 
Πρόκειται για τη φάση αναζήτησης, εντοπισµού και διερεύνησης του θέµατος. Περιλαµ-

βάνει πολλές συζητήσεις, ερεθίσµατα και προτάσεις που στην περίπτωση µαθητών µε βαριά 
νοητική καθυστέρηση κάνει ο ίδιος ο δάσκαλος και που καταλήγει σε ένα θέµα ανάλογα µε 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος της οµάδας του. Σηµαντικό σε αυτήν τη φάση είναι να ενηµε-
ρωθούν οι γονείς για την επιλεγείσα θεµατική ενότητα.  

 
Β΄ φάση προγραµµατισµού των διδακτικών δραστηριοτήτων: 
Σε αυτήν τη φάση ο ειδικός Παιδαγωγός θα ορίσει το πρόγραµµα δουλειάς. Όπου είναι 

δυνατόν µαζί µε τη συµβολή των παιδιών θα αποφασίσει µε το τι θα ασχοληθούν, τι θα κα-
τασκευάσουν, πώς θα µοιραστούν οι δραστηριότητες, σε ποιες πηγές θα ανατρέξουν, από 
ποιον θα ζητήσουν βοήθεια, ποιες επισκέψεις θα οργανώσουν, ποιους ειδικούς και γενικότερα 
εξωσχολικούς παράγοντες θα καλέσουν στο σχολείο κ.λπ. 

Η προσοχή του εκπαιδευτικού στρέφεται πλέον στην αναζήτηση τρόπων, ώστε οι εξωτε-
ρικεύσεις ή οι αντιδράσεις των παιδιών να µετατραπούν σε διδακτική πράξη.  

 
Γ΄ φάση διεξαγωγής των δραστηριοτήτων: 
Στη φάση αυτή η οµάδα καλείται να ολοκληρώσει το έργο της. Είναι η φάση της καθ’ αυ-

τό δράσης, της συνεργασίας, της υλοποίησης του σχεδιασµού. Η τάξη µοιάζει τώρα µε εργα-
στήριο, όπου οι αρµοδιότητες είναι µοιρασµένες και οι στόχοι σαφώς διατυπωµένοι. Ο ειδικός 
Παιδαγωγός προσπαθεί να δώσει οδηγίες, να βοηθήσει, να συνεργαστεί, ώστε να διευκολύνε-
ται ο ρυθµός µάθησης των µαθητών και να αποφεύγονται οι πολλές αποτυχίες.  

 
∆΄ φάση αξιολόγησης: 
Στη φάση αυτή η οµάδα, στην προκειµένη περίπτωση κυρίως ο ειδικός Παιδαγωγός, κα-

λείται να εκτιµήσει την αξία των αποτελεσµάτων της δουλειάς του, να εξετάσει αν οι στόχοι 
που τέθηκαν έχουν επιτευχθεί, ποιες ήταν οι αρνητικές και οι θετικές εµπειρίες, πού εντοπί-
στηκαν λάθη και αν τελικά αυτό που παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα ήταν το ζητούµενο.  

 

4.3.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙ-
ΣΗΣ: 

 
Η ζωή στην πόλη µας 
Ο εαυτός µου- η οικογένειά µου- το σπίτι µου- η γειτονιά µου. 
Η γειτονιά του σχολείου 
Μαθαίνουµε να κυκλοφορούµε στην πόλη µας-Μέσα µεταφοράς στην πόλη 
Νόστιµη τροφή και καλή διατροφή 
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Παίζοντας µε τους αριθµούς 
Παιχνίδια και αθλήµατα  
Κουκλοθέατρο στο σχολείο -Το θέατρο στο σχολείο 
Τα δύο φύλα (οµοιότητες -διαφορές-ισότητα) 
∆ιάφορες µορφές επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) 
Οι 4 εποχές 
Χρώµατα 
Ταξίδια (φανταστικό ταξίδι, πραγµατικό ταξίδι, ταξίδι στον κόσµο  
των ζώων και των φυτών, ταξίδι στη γειτονιά µας, ταξίδι στο σώµα µας 
Το χωριό , η φύση. 
-Άλλα ειδικότερα σχέδια εργασίας, όπως: 

• Το ψωµί 
• Τα δόντια µας 
• Ο αέρας, η φωτιά 
• Το σώµα µας 
• Τα πουλιά ή τα ψάρια 
• Τα φρούτα ή τα λαχανικά 
• Τα δέντρα ή το δάσος  
• Τα λουλούδια ή τα φυτά 
• Η ελιά και το ελαιόλαδο 
• Tα ρούχα µας 

 

4.4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

4.4.1.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΦΟΡΑΜΕ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 Γλώσσα-
επικοινωνια-
κές δεξιότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Να ασκηθεί ο µαθητής στην 
ακρόαση του λόγου: 
α) να αναγνωρίζει τη φωνή και 
το λόγο των συµµαθητών του 
και των δασκάλων του  β) να 
εκτελεί προφορικές οδηγίες. 
γ) να ακούει και να επαναλαµ-
βάνει λέξεις ή  λεκτικά σχήµα-
τα  ή απλές φράσεις. 
 
2. Να βελτιωθεί ο προφορικός 
του λόγος: 
α) να αρθρώνει, να τονίζει και 
να προφέρει σωστά το αντί-
στοιχο λεξιλόγιο ρούχων 
 
β)να διατυπώνει καταφατικές, 
αρνητικές ή ερωτηµατικές προ-
τάσεις 

► Να µάθει να αναγνωρίζει, να διαλέγει, να 
ονοµάζει  και να φοράει  κάποια ρούχα που του 
ζητάµε να φορέσει. Τα παιδιά συγκεντρωµένα 
σε έναν κύκλο και ο δάσκαλος στο κέντρο µε 
διάφορα ρούχα, τα οποία ονοµάζει ξεχωριστά 
(π.χ. παντελόνι) και ζητάει ονοµαστικά από τον 
κάθε µαθητή να επαναλάβει τη λέξη, να  διαλέ-
ξει το συγκεκριµένο ρούχο από ένα καλάθι µε 
ρούχα και να το φορέσει. 
 
► ∆ραστηριότητες µε µίµηση προτύπου µπρο-
στά στον καθρέφτη, π.χ. ο εκπαιδευτικός προ-
φέρει καθαρά τη λέξη παντελόνι και παρακινεί 
το µαθητή να επαναλάβει τη λέξη. 
► Αν µπορεί ο µαθητής να περάσει στο επόµε-
νο βήµα παρακινείται να επαναλάβει απλές 
προτάσεις του τύπου: «έχω µία ζακέτα» ή «δεν 
έχω ζακέτα» ή «πού είναι η ζακέτα;» 
► Κάνοντας βόλτες έξω στην αυλή παρακινεί-
ται να εκφράσει ανάγκες του τύπου «κρυώνω 
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Γλώσσα-
επικοινωνια-
κές δεξιότητες 
(συνέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ)να εκφράζει προσωπικές α-
νάγκες και επιθυµίες του 
δ) να εξηγεί και να αιτιολογεί 
τις προτιµήσεις του 
 
ε) να περιγράφει πρόσωπα, 
πράγµατα και καταστάσεις 
 
 
 
στ) να αφηγείται ιστορίες ή να 
συµµετέχει σε συζητήσεις που 
αφορούν την πλοκή µιας ιστο-
ρίας. 
 
3. Να ασκηθεί στην προανά-
γνωση: 
α) να έρχεται σε επαφή µε 
διάφορες µορφές γραπτού λό-
γου (βιβλία, περιοδικά µόδας, 
καταλόγους) που περιέχουν 
διάφορα ρούχα.  
β) να µπορεί να παίρνει πλη-
ροφορίες  µέσα από διαφορές 
πηγές όπου συνυπάρχουν γρα-
πτός λόγος και η εικόνα.  
 
γ) να ασκηθεί στην κατευθυ-
ντικότητα του γραπτού λό-
γου(π.χ. διαβάζουµε από τα 
αριστερά προς τα δεξιά, από 
πάνω προς τα κάτω και από 
την αρχή προς το τέλος)  
  
δ) να αναγνωρίζει ορισµένες 
λέξεις µέσα από διάφορες εν-
δείξεις, όπως γράµµατα ή  ει-
κόνες  
 
ε) να αποκτά σταδιακά επίγνω-
ση των συλλαβών 
 
4. Να ασκηθεί στην προγραφή: 
α) να µάθει να κρατάει το µο-
λύβι του µε τριποδική λαβή 
 
β) να σχεδιάζει γραµµές 
 
 
γ) να αναγνωρίζει τη γραµµένη 
λέξη από κάποιο ρούχο 
 
 

θέλω ζακέτα»  
► Άλλο παράδειγµα «θέλω το αδιάβροχο» για-
τί βρέχει.  
 
 
► Έχοντας βγάλει φωτογραφίες από τους µα-
θητές της τάξης, ο κάθε µαθητής διαλέγει µια 
φωτογραφία ενός συµµαθητή του και παρακι-
νείται να πει το όνοµα του συµµαθητή του, 
πού βρίσκεται και τι φοράει. 
 
► Ο εκπαιδευτικός αφηγείται µια ιστορία ενός 
παιδιού που έχει κάποια χρήµατα και µπαίνει σε 
ένα κατάστηµα να αγοράσει ρούχα. 
 
► Ο µαθητής αντιστοιχίζει τα ρούχα που φο-
ράει µε καρτέλες που δείχνουν κάποια συγκε-
κριµένα ρούχα. Μπορεί επίσης να ασκηθεί και 
στην ταύτιση χρωµάτων και µεγεθών. 
 
► Για παράδειγµα ο µαθητής επιλέγει από κάρ-
τες τα ρούχα που φοράνε τα κορίτσια και αυτά 
που φοράνε τα αγόρια.  
 
 
 
 
► Κατασκευάζει µαζί µε το δάσκαλο ένα κολ-
λάζ που απεικονίζει την γκαρνταρόµπα ενός 
ηθοποιού µε ρούχα που έχει κόψει από περιο-
δικά, κολλώντας τα από αριστερά προς τα δε-
ξιά και από πάνω προς τα κάτω.  
 
► Οµαδικό παιχνίδι µε καρτέλες που δείχνουν 
ένα ρούχο και την ανάλογη λέξη. 
 
 
 
 
 
 
► Ασκείται σε δραστηριότητες τριποδικής λα-
βής µουτζουρώνοντας ένα µεγάλο χαρτί ζω-
γραφικής µε χοντρό µαρκαδόρο. 
 
► Ακολουθώντας κάποιες προϋπάρχουσες τε-
λείες σχεδιάζει γραµµές από αριστερά στα δεξιά 
και από πάνω προς τα κάτω. 
 
► Ο µαθητής σχεδιάζει κάποια ρούχα ακολου-
θώντας  διακεκοµµένες τελείες και υπογράφει 
µε το όνοµά του τις δηµιουργίες του. 
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Γλώσσα-
επικοινωνια-
κές δεξιότητες 
(συνέχεια) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δ) να ασκείται στον οπτικο-
κινητικό  προσανατολισµό 
 
 
 
ε) να σχηµατίζει τα γράµµατα 
της αλφαβήτας µε διάφορα 
µέσα 
 
στ) να γράφει τη λέξη που βλέ-
πει 
 
 
ζ) να γράφει από µνήµης ορι-
σµένες λέξεις 
 
 
5. Να µάθει ανάγνωση:   
α)να αναγνωρίζει ορισµένα 
φωνήεντα.  
β) να αναγνωρίζει ορισµένα 
σύµφωνα.  
γ) να αναγνωρίζει ορισµένες 
συλλαβές. 
δ) να ταυτίζει φθόγγους και 
συλλαβές µε τα γραπτά τους 
σύµβολα 
ε)να αναλύει και ανασυνθέτει 
λέξεις.  
στ) να κατανοεί και να κατακτά 
το βασικό µηχανισµό της ανά-
γνωσης που στηρίζεται στη 
σχέση φωνηµάτων – γραµµά-
των. 
ζ) να διαβάζει και να κατανοεί 
µικρές φράσεις και προτάσεις . 
η) να αναπτύσσει φωνηµική 
επίγνωση. 
θ) να διαβάζει και να κατανοεί 
µικρό κείµενο  
ι) να συµπεραίνει το περιεχό-
µενο ενός βιβλίου από τις εξω-
τερικές του ενδείξεις (εξώφυλ-
λο, περιεχόµενα, εικόνες). 
κ) να ακούει και να κατανοεί 
κείµενα που διαβάζει µεγαλό-
φωνα κάποιο άλλο πρόσωπο 
και να αποδίδει τις βασικές ιδέ-
ες. 
 
6. Να µάθει το µηχανισµό της 
γραφής: 
α) να αντιλαµβάνεται βαθµιαία 

► Ο µαθητής ακολουθεί µε το δάχτυλό του τη 
φορά των ανάγλυφων γραµµάτων της αλφα-
βήτας, προτού ασκηθεί στη γραφή τους µε µο-
λύβι. 
 
► Σχηµατίζει µε πλαστελίνη, µε δαχτυλοµπο-
γιές, µε χοντρό µαρκαδόρο και τέλος µε µολύβι 
τα αρχικά γράµµατα από κάποια ρούχα, π.χ. το 
Φ για τη φούστα, το Κ για το καπέλο κ.λπ..  
► Του δίνονται οι λέξεις κάποιων ρούχων και 
αντιγράφει αρχικά ξεπατικώνοντας ή στη συνέ-
χεια ακολουθώντας κάποιες τελείες και τέλος 
µιµούµενος τα γράµµατα που βλέπει.  
 
► Ο µαθητής αντιστοιχίζει ρούχων µε τις εικό-
νες τους. Φτιάχνει παζλ µε τα σύµφωνα και τα 
φωνήεντα από τα οποία απαρτίζεται µια λέξη 
για ένα ρούχο. 
 
► Ο µαθητής διαβάζει τα ονόµατα των ενδυ-
µάτων που φοράνε οι συµµαθητές του. ∆ιαβά-
ζει τα ονόµατα των 4 εποχών και αντιστοιχίζει 
τα κατάλληλα ρούχα που φοράµε κάθε εποχή.  
 
 
 
 
 
 
 
► Σε µια επίσκεψη σε ένα εµπορικό κέντρο, 
διαβάζει τις ταµπέλες που είναι αναρτηµένες σε 
κάθε κατηγορία ρούχου.  
 
 
► ∆ίνονται στο µαθητή µια σειρά από διαδοχι-
κές  εικόνες µε ένα παιδί που ξυπνά το πρωί και 
ντύνεται για να πάει σχολείο και καλείται να 
συµπεράνει την πιθανή ιστορία. 
► Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µικρές ιστορίες που 
διηγούνται π.χ. τη δηµιουργία ενός ρούχου( οι 
ιστορίες συνοδεύονται πάντα από εικονογρά-
φηση).  
 
 
 
 
 
► Ο µαθητής αντιγράφει τα ονόµατα των ρού-
χων που είναι κρεµασµένα στην κρεµάστρα του 
σχολείου. 
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Γλώσσα-
επικοινωνια-
κές δεξιότητες 
(συνέχεια) 

ότι µπορεί να διατυπώνει τις 
σκέψεις του και να επικοινωνεί 
µε τους άλλους όχι µόνο προ-
φορικά αλλά και γραπτά. 
β) να αντιλαµβάνεται τη στενή 
σχέση ακρόασης, οµιλίας, ανά-
γνωσης, γραφής. 
γ) να αντιγράφει καθαρά, µι-
κρές προτάσεις, τηρώντας τις 
σωστές αποστάσεις ανάµεσα 
στα γράµµατα και τις λέξεις. 
δ) να αναγνωρίζει και να συ-
γκρίνει τα κεφαλαία και τα µι-
κρά γράµµατα. 
ε) να γράφει λέξεις ορθογρα-
φηµένα 
στ) να εφαρµόζει πρακτικά α-
πλούς γραµµατικούς κανόνες 
 
ζ) να γράφει και να ανακοινώ-
νει στο δάσκαλο και τους συµ-
µαθητές του µικρό λεκτικό σύ-
νολο µε περιεχόµενο που τον 
ενδιαφέρει  
  
η) να περιγράφει γραπτά, ρού-
χα από την ντουλάπα των γο-
νιών τους και ποια του αρέ-
σουν. 

 
 
 
 
 
► Ο µαθητής αντιγράφει στην αρχή και µετά 
γράφει από µνήµης τις 4 εποχές και τα κατάλ-
ληλα ρούχα που φοράµε. 
► Περιγράφει γραπτά µε απλό τρόπο τι περιέ-
χει ένα κατάστηµα πώλησης ρούχων (π.χ. ρά-
φια, διαφορετικά είδη ρούχων: παντελόνια-
φούστες-µπλούζες- ζακέτες- µπουφάν , πά-
γκους, δοκιµαστήρια, πωλητές, ταµειακές µη-
χανές κ.α.) 
 
 
 
► Βάζει σε σειρά ιστορίες µε εικόνες που αφο-
ρούν τη ραφή ενός ρούχου και γράφει για κάθε 
εικόνα µια απλή πρόταση που περιγράφει τι 
βλέπει στην εικόνα. 
 
 
► Μπορεί να γράψει ένα κατάλογο από τα 
ρούχα που έχει η ντουλάπα των γονιών του. 

 
 
 
Μαθηµατικά  

Να µάθει να µετράει από το 1 
έως το 3. 
 
 
 
Να µάθει τα γεωµετρικά σχή-
µατα (κύκλος, τετράγωνο, τρί-
γωνο, παραλληλόγραµµο). 
Να µάθει να συγκρίνει ένα µι-
κρότερο από ένα µεγαλύτερο 
µέγεθος ρούχου. 
Να µάθει τι νούµερο µπλούζας 
φοράει ή τι νούµερο παπούτσι-
α.  
 
Να µάθει να κάνει συγκρίσεις 
ανάµεσα σε ένα αδύνατο και 
ένα παχύσαρκο άτοµο ή ανά-
µεσα σ’ ένα ψηλό και έναν κο-
ντό. 
 
Να µάθει τη σχετική αξία των 
ρούχων που θέλει να αγοράσει. 
 
 

► Να ξέρει ότι αγοράζουµε δύο παπούτσια, 
δύο γάντια, ένα καπέλο. 
Να µάθει να µετράει πόσα φανελάκια έχει µέσα 
στο συρτάρι του.  
 
► Να διακρίνει τα διάφορα γεωµετρικά σχήµα-
τα που βλέπει σε διάφορα υφάσµατα. 
 
 
 
► Να του δίνονται πρωτοβουλίες στην αγορά 
ρούχων για να µάθει το νούµερο που πρέπει να 
ζητάει. 
 
 
► Να υπολογίζει το νούµερο που θα φορέσουν 
τα αντίστοιχα άτοµα (χοντρός-λεπτός, ψηλός- 
κοντός) 
 
 
► Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να κό-
ψουν από περιοδικά διάφορα ρούχα και να βά-
λουν δίπλα τις τιµές που νοµίζουν ότι κάνουν.  
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Αν είναι δυνατόν να µάθει να 
αναγνωρίζει, να ονοµάζει και 
να κατανοεί την αξία των 
10,20, 50 €. 

► Να µάθει αν είναι δυνατόν τι ρούχα µπορεί 
ν’ αγοράσει µε 20 €, µε 50 €, µε 100 € κ.λπ. 

 
Κοινωνικές 
δεξιότητες 
 
 

Να µάθει να ψωνίζει τα ρούχα 
του σε εµπορικό κατάστηµα.  

► Αρχικά µέσα στην τάξη διοργανώνονται γω-
νιές µε εµπορικά καταστήµατα και δίνονται ευ-
καιρίες στα παιδιά µέσα από παίξιµο ρόλων να 
µιµηθούν έναν πελάτη και έναν πωλητή κατα-
στήµατος. 
 Στη συνέχεια προγραµµατίζονται σε συνεργα-
σία µε τους γονείς του κάθε µαθητή αγορές 
ρούχων σε κάποιο κατάστηµα, όπου έχει την 
ευκαιρία να συµπεριφερθεί κατάλληλα, να ζη-
τήσει αυτό που θέλει, να το διαλέξει και τέλος 
να πάει στο ταµείο για να πληρώσει. 

 
 
Αυτοεξυπηρέ-
τηση    
 
 
 

Να µάθει να διαλέγει µόνος του 
τα ρούχα που θα φορέσει, α-
νάλογα µε την εποχή και ανά-
λογα µε την περίσταση (γυ-
µναστήριο, γάµος, σχολείο) 
 
Να µάθει να πλένει στο χέρι 
ένα ρούχο.  
 
Να µάθει να σιδερώνει µια πε-
τσέτα.  
  
Να µάθει να γυαλίζει τα παπού-
τσια του. 

► Στο σχολικό πρόγραµµα δίνονται ευκαιρίες 
εκµάθησης αντίστοιχων δραστηριοτήτων.  
Γίνεται για παράδειγµα µια αναπαράσταση γά-
µου και καλούνται τα παιδιά να επιλέξουν τα 
ρούχα που θα φορέσουν στην εκκλησία, όπου 
είναι καλεσµένα.   

 
Προεπαγγελ-
µατικές δεξιό-
τητες  
 
 
 

Να µάθει τι χρειαζόµαστε για 
να φτιάξουµε ρούχα (ύφασµα, 
κλωστές, βελόνες, µηχανές, 
καρφίτσες, µεζούρα, ψαλίδι, 
πατρόν) 
 
Να µάθει κάποια επαγγέλµατα 
που έχουν σχέση µε τα ρούχα 
(µοδίστρα, γαζώτρια, πωλήτρι-
α, µοντέλο) 
  
Να µάθει νέα επαγγέλµατα ό-
που οι εργαζόµενοι πρέπει να 
φοράνε ειδικές στολές (πυρο-
σβέστες, αστυνοµικοί, φαναρ-
τζήδες, µάγειροι κ.λπ.) 

► Να φτιάξει ένα κολλάζ πάνω σε ένα µεγάλο 
χαρτόνι που θα το κόψει µε περίγραµµα ενός 
σπιτιού και εκεί πάνω θα κολλήσει εικόνες κοµ-
µένες από περιοδικά. 
 
► Ο εκπαιδευτικός να εξοικειώσει τα παιδιά µε 
διάφορους επαγγελµατικούς ρόλους οργανώ-
νοντας µέσα στην τάξη γωνιές αναπαράστασης 
από διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, ώστε να 
µυηθούν τα παιδιά στις απαιτήσεις των αντί-
στοιχων επαγγελµάτων που αναπαριστώνται 
και τα κατάλληλα ρούχα που φοράνε οι εργα-
ζόµενοι εκεί.  

    
Επαγγελµατι-
κές δεξιότητες 
 
 

Να µάθει να κόβει µε ψαλίδι 
ύφασµα. 
 
Να µάθει να τρυπώνει  
α µάθει να ράβει ένα κουµπί. 
 
Να µάθει να τυπώνει µε στά-
µπες ή στένσιλ διάφορα µοτίβα 
πάνω σε ύφασµα. 

► Να κατασκευάσει µαζί µε το δάσκαλο ένα 
πάτσγουορκ από διαφορετικά υφάσµατα. Για 
το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να κόψει µε το 
ψαλίδι κοµµατάκια ύφασµα και να ράψει τα 
κοµµάτια µεταξύ τους, ώστε να φτιάξουν ένα 
ριχτάρι που θα σκεπάζουν µια κούτα µε παιχνί-
δια .  
► Φτιάχνουµε στάµπες µε φελιζόλ και τυπώ-
νουµε ένα τραπεζοµάντιλο για το τραπέζι της 
αίθουσας.  
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4.4.2.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 
‘Ένα θέµα που προσφέρεται στα παιδιά για εξερεύνηση (µάθηση) είναι τα µέσα µεταφο-

ράς στον άµεσο κόσµο τους. Αυτά µπορεί να είναι το περπάτηµα, το ποδήλατο, το αυτοκίνη-
το, το λεωφορείο, το τρόλεϊ, το µετρό, η µοτοσικλέτα, το καράβι, το αεροπλάνο κ.λπ. 

 

4.4.2.1.  Μεθοδολογία- Πορεία Προγράµµατος  
Ο ειδικός Παιδαγωγός χωρίζει τα παιδιά της τάξης σε οµάδες εργασίας και τα ενθαρρύνει 

να δουλέψουν οµαδικά ανάλογα µε το θέµα της οµάδας τους. Οι οµάδες που σχηµατίζονται 
είναι µία για το κάθε µέσο µεταφοράς(το ποδήλατο, το αυτοκίνητο, το λεωφορείο, το τρόλεϊ, 
το µετρό, η µοτοσικλέτα, το καράβι, το αεροπλάνο). Κάθε οµάδα µε τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού αναλαµβάνει να βρει υλικό για το µέσο που εκπροσωπεί. Οι δραστηριότητες που 
µπορούν να επιλεγούν είναι ποικίλες: ζωγραφική, πηλός, χαρτοκοπτική-χαρτοκολλητική, κα-
τασκευές, θεατρικό παιχνίδι, βιωµατικές (επίσκεψη της τάξης σε βασικούς συγκοινωνιακούς 
κόµβους γύρω από το σχολείο) κ.α. Οι δεξιότητες που µπορούν να δουλευτούν είναι εξίσου 
πολυάριθµες: επικοινωνίας, λογικοµαθηµατικές, κοινωνικές, κυκλοφοριακής αγωγής, προε-
παγγελµατικές κ.α.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 Γλώσσα 

Να αναγνωρίζει και να ονοµάζει 
αντικείµενα.  
 

► Το κάθε παιδί από κάθε οµάδα διαλέγει 
µε τη βοήθεια καρτελών, που έχει παρου-
σιάσει ο εκπαιδευτικός, το µέσο µεταφοράς 
που το αντιπροσωπεύει.  

 
Μαθηµατικά  

 Να αριθµεί αντικείµενα ή να τα 
ταξινοµεί 
 
 
 

► Από το παράθυρο της τάξης που βλέπει 
στο δρόµο ο µαθητής ασκείται στο να µε-
τρήσει τα λεωφορεία ή τα µηχανάκια που 
περνούν από το δρόµο. 
Να ταξινοµεί τα διάφορα µεταφορικά µέσα 
για τη θάλασσα, αέρα, στεριά. 

 
Κοινωνικές δε-
ξιότητες 
 
 

Να συµπεριφέρεται σωστά στα 
µέσα µαζικής µεταφοράς.  

► Ο εκπαιδευτικός διοργανώνει µια επί-
σκεψη της τάξης του στον πλησιέστερο 
σταθµό του µετρό και βάζει τον κάθε µα-
θητή να ακυρώσει το εισιτήριό του στα αυ-
τόµατα µηχανήµατα.  

 
Αυτοεξυπηρέ-
τηση  
 

Να µάθει να πηγαίνει µόνο του 
στην κοντινότερη στάση λεωφο-
ρείου από το σχολείο του.  

► Ο εκπαιδευτικός εφαρµόζει κυκλοφορια-
κή αγωγή µε τους µαθητές του: ασκούνται 
στο να περνούν από τις διαβάσεις µε α-
σφάλεια, αφού ανάψει το πράσινο φανάρι. 

Προεπαγγελµα-
τικές δεξιότητες  
 

Να χειρίζεται σωστά το ψαλίδι  ► Η κάθε οµάδα, ανάλογα µε το µέσο µε-
ταφοράς που εκπροσωπεί, κόβει εικόνες 
µέσα από περιοδικά ή διαφηµιστικά έντυπα 

 
Επαγγελµατικές 
δεξιότητες 
 
 

Να µάθει τα διάφορα επαγγέλµα-
τα  

► Για κάθε µέσο µεταφοράς γίνεται ανα-
φορά στο επάγγελµα που χρειάζεται είτε 
υποδυόµενοι ρόλους, είτε µε ζωγραφική, 
καθώς και στις απαιτήσεις του κάθε επαγ-
γέλµατος (π.χ. να ξέρει να οδηγεί, να βλέ-
πει καλά )  
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4.4.3.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 
 
Το εποπτικό υλικό που θα χρειαστούµε για αυτήν τη διαθεµατική ενότητα απαιτεί τη δια-

µόρφωση ολόκληρης της τάξης σε αληθινό σπίτι. Αυτό θα το πετύχουµε χωρίζοντας την τάξη 
σε διαφορετικές γωνιές που θα τις διαµορφώσουµε σα δωµάτια σπιτιού και εκεί θα γίνονται οι 
διάφορες δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ασκήσεις. Χρησιµοποιώντας λοιπόν κοµµάτια από 
φελιζόλ θα φτιάξουµε ένα ψυγείο, µία κουζίνα, µία βρύση, µία ντουλάπα, µία πιατοθήκη κ.λπ. 
Στη συνέχεια θα τα κολλήσουµε στον τοίχο και θα διαµορφώσουµε το δωµάτιο της κουζίνας, 
όπου θα βάλλουµε και ένα τραπέζι µε καρέκλες όπου µπορούν να στρώνουνε σερβίτσια τα 
παιδιά και να τρώνε. Προσθέτουµε και κάποια ράφια στους τοίχους και τοποθετούµε διάφορα 
κουτιά µε τρόφιµα από το σούπερ-µάρκετ. Ανάλογα διαµορφώνουµε και τα υπόλοιπα δωµά-
τια (µπάνιο, σαλόνι, κρεβατοκάµαρα). 

  
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 Γλώσσα 

Να µάθει να ονοµάζει κάποια οµάδα 
αντικειµένων 
 
 
 
Να µάθει να γράφει κάποιες λέξεις 
 

► Ασκείται το παιδί στην ονοµασία των 
διαφόρων συσκευών της κουζίνας ή των 
διαφόρων τροφίµων ή των διαφόρων 
κουζινικών. 
 
► Εκπαιδεύεται στη γραφή µιας λίστας 
µε ψώνια για το σούπερ-µάρκετ.  

 
 
 
Μαθηµατικά  

Να µάθει να µετράει από το 1 έως 
το 3. 
 
 
Να µάθει τα γεωµετρικά σχήµατα 
(κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο, πα-
ραλληλόγραµµο).  

► Σε δραστηριότητα ζαχαροπλαστικής 
(π.χ. συνταγή χαλβά σιµιγδαλένιου) µα-
θαίνει να µετράει 1 ποτήρι λάδι, 2 ποτή-
ρια ζάχαρη, 3 ποτήρια σιµιγδάλι. 
 
► Πάνω σε φελιζόλ που έχει το σχήµα 
ενός σπιτιού, φτιάχνουµε διάφορα χρω-
µατιστά ενσφηνώµατα (να µπαίνουν και 
να βγαίνουν όταν π.χ. του ζητάµε να 
βγάλει ό,τι τετράγωνο βλέπει µέσα στο 
σπίτι) µε γεωµετρικά σχήµατα που υπάρ-
χουν µέσα στο σπίτι (π.χ. τετράγωνα χα-
λιά, στρογγυλά τραπεζάκια, παραλληλό-
γραµµοι πίνακες ζωγραφικής, τρίγωνη 
καµινάδα τζακιού κ.α.  

 
Κοινωνικές δε-
ξιότητες 
 

Να µάθει να ψωνίζει σε σούπερ 
µάρκετ.  

► Σε σούπερ µάρκετ θα εκπαιδευτεί πώς 
να φέρεται, πού να αναζητεί τα πράγµατα 
που θέλει να αγοράσει, πώς να περιµένει 
τη σειρά του στο ταµείο κ.λπ. 

Αυτοεξυπηρέ-
τηση  

Να µάθει να κυκλοφορεί µόνο του 
στη γειτονιά. 

► Θα γίνουν επανειληµµένες επισκέψεις 
στο γειτονικό σούπερ µάρκετ, κάνοντας 
µάθηµα κυκλοφοριακής αγωγής. 

 
Προεπαγγελ-
µατικές δεξιό-
τητες  
 

Να µάθει να χρησιµοποιεί σωστά το 
ψαλίδι. 
 
 

► Να φτιάξει ένα κολλάζ πάνω σε ένα 
µεγάλο χαρτόνι που θα το κόψει µε περί-
γραµµα ενός σπιτιού και εκεί πάνω θα 
κολλήσει εικόνες κοµµένες από περιοδικά. 
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Επαγγελµατι-
κές δεξιότητες 
 
 

Να µάθει να χειρίζεται το πριόνι. 
 
 
 
 
Να µάθει να τυπώνει πάνω σε χαρτί 
ή σε ύφασµα. 

► Να κατασκευάσει µαζί µε τον εκπαι-
δευτικό ένα ξύλινο παζλ: πάνω σε ένα 
κόντρα πλακέ θα κολλήσει την εικόνα ε-
νός σπιτιού. Μετά θα κόψει µε το πριόνι 
το περίγραµµα του σπιτιού. 
 
►Φτιάχνουµε στάµπες µε φελιζόλ και 
τυπώνουµε ένα τραπεζοµάντιλο για το 
τραπέζι.  

 

4.5.  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 
Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις αναφέρονται στις διδακτικές ενέργειες και προσδιορίζουν 

τον τρόπο µε τον οποίο είναι σκόπιµο να διδαχτεί ένα αντικείµενο, ώστε να υλοποιηθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί, µε απώτερο σκοπό την κατά το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη του 
µαθητή µέσα στα πλαίσια της σχολικής µονάδας.  

Η διαθεµατική προσέγγιση υποστηρίζεται από µεθόδους ενεργητικής προσέγγισης της 
γνώσης, οι οποίες εφαρµόζονται κατά τη διδασκαλία του αντικειµένου. Σε ό,τι αφορά τα άτο-
µα µε βαριά νοητική καθυστέρηση θα πρέπει να δίνεται στον ειδικό Παιδαγωγό η δυνατότητα 
να διαµορφώνει το πρόγραµµά του µε βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και να 
εξατοµικεύει τους διδακτικούς στόχους. 

Η µάθηση µέσω της συµµετοχής συντελεί στην προώθηση της νοητικής ανάπτυξης και 
όχι µόνο στην απλή συσσώρευση πληροφοριών αλλά και στην απόκτηση νέων νοητικών δε-
ξιοτήτων που θα εξασφαλίσουν στο µαθητή τη δυνατότητα αντιµετώπισης προβληµάτων, 
διαµόρφωσης θετικών στάσεων και συµπεριφορών. Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι µια δια-
δικασία ευχάριστη για τον µαθητή και για αυτόν το λόγο πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο α-
ποδοχής, ενθάρρυνσης, επιλογής, πειραµατισµού και παρότρυνσης.  

Η διδακτέα ύλη θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τη µέθοδο και τα µέσα διδασκαλίας. Το 
«τι» (γνωστικό αντικείµενο) και το «πώς» (µέθοδος και µέσα) δε διαχωρίζονται στη διδακτική 
πράξη. Ο µαθητής πρέπει «να µάθει πώς να µαθαίνει» και ακόµη να «µαθαίνει πράττοντας» 
µέσω της βιωµατικής και συµµετοχικής µάθησης. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση 
εποπτικού υλικού, όπως: χάρτες, εικόνες, ταινίες, σχήµατα κ.α. 

Προτεινόµενες στρατηγικές διδασκαλίας που µπορεί να χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση 
ατοµικά ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, είναι οι ακόλουθες: 

1. ∆ιαδικασία ενεργητικής µάθησης µέσω της διερεύνησης και της ανακάλυψης. Η µαθη-
σιακή αυτή διαδικασία ή µέθοδος ενεργητικής συµµετοχής έχει ως στόχο τη δραστη-
ριοποίηση του µαθητή και απαιτεί πρακτικές που δηµιουργούν τις κατάλληλες µαθησι-
ακές συνθήκες. Τέτοιες πρακτικές είναι οι ασκήσεις µετρήσεων, ταξινόµησης, παρατή-
ρησης, διερεύνησης, σύγκρισης, καταιγισµού ιδεών (brainstorming), παιχνίδια ρόλων, 
συζήτηση και επίλυση προβληµάτων σε µικρές οµάδες, ατοµικές και οµαδικές εργασί-
ες, θεατρικό παιχνίδι, συνεντεύξεις, δηµιουργική έκφραση µε ζωγραφική, κολλάζ, φω-
τογραφίες κ.α.  

2. Επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές). Η επαφή µε το περιβάλλον 
διασφαλίζει άµεση πληροφόρηση και µπορεί να λειτουργήσει και προς την κατεύθυν-
ση του επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

3. Η βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πολύ χρήσιµη για το µαθητή προκειµέ-
νου να κατανοήσει κάποιες έννοιες και να ενισχυθεί (προφορική επιβράβευση µέσω 
της εικόνας) κατά τη διαδικασία της µάθησης. Επίσης η χρήση της πληροφορικής από 
το δάσκαλο µέσω προγραµµάτων κατάλληλου λογισµικού (προσοµοιώσεις, εκπαιδευ-
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τικά παιχνίδια, αλληλεπιδραστικά πολυµέσα) ή µέσω λογισµικού γενικής χρήσης (ζω-
γραφική, επεξεργασία κειµένου κ.λπ.). 

4. Η χρήση κατάλληλων δυναµικών προσοµοιώσεων προκειµένου να αντιληφθεί το παιδί 
κάποιες διαδικασίες, συµπεριφορές και στάσεις.  

5. Η µέθοδος της οµαδικής εργασίας προετοιµάζει το µαθητή για την κοινωνική και ε-
παγγελµατική του προσαρµογή. 

6. Η εξατοµικευµένη διδασκαλία 
7. Η χρήση της ανάλυσης έργου (task analysis) σε απλά βήµατα εκµάθησης µε διαβάθ-

µιση δυσκολίας, µέσω εµπειρικών παραδειγµάτων µάθησης.  
8. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας µέσω της ολλανδικής µεθόδου Goldstein. Η µέ-

θοδος αυτή θέτει επικοινωνιακούς στόχους, του τύπου: πώς ξεκινάω µια συζήτηση, 
πώς συµµετέχω σε µια συζήτηση, πώς προσαρµόζω τη συµπεριφορά µου ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις της συζήτησης και των συνοµιλητών µου, πώς παίρνω µέρος σε µια ε-
παγγελµατική συνέντευξη ή πώς δίνω πληροφορίες για τον εαυτό µου. Η ακολουθού-
µενη διδακτική µεθοδολογία εδώ είναι η συζήτηση, το παιχνίδι ρόλων µε θετικά και 
αρνητικά πρότυπα συµπεριφορών, η χρήση video και στο τέλος ο σχολιασµός. 

 
 Για να µπορέσει να εφαρµόσει ο ειδικός Παιδαγωγός τις προαναφερόµενες µεθοδολογικές 

προτάσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης, θα πρέπει αρχικά να έχει προβεί σε εκπαιδευτική διά-
γνωση για τον κάθε µαθητή ξεχωριστά. Τούτο θα είναι εφικτό, αν έχει ξεκαθαρίσει το αξιολο-
γικό σύστηµα που θα χρησιµοποιήσει προκειµένου να διαγνώσει τις εκπαιδευτικές και κοινω-
νικές ανάγκες του µαθητή µε βαριά νοητική καθυστέρηση.  

 

4.6.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Η αξιολόγηση αφορά το µαθητή και τη διδασκαλία. Η αξιολόγηση του µαθητή µε βαριά 

νοητική καθυστέρηση ακολουθεί τα ίδια κριτήρια και αρχές µε αυτήν που προβλέπεται για 
όλους τους µαθητές και συµβάλλει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιολόγη-
ση διενεργείται σε τρία επίπεδα: 

Μία αρχική, διαγνωστική όπου δίνεται έµφαση στην ολόπλευρη εκτίµηση του προφίλ του 
µαθητή και δεν εστιάζεται το αξιολογικό αποτέλεσµα στις αδυναµίες και ελλείψεις του. 

Μία διαµορφωτική, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µε στόχο τη συνεχή πληροφόρηση 
του εκπαιδευτικού αλλά και του µαθητή για την πορεία της µάθησης. Ανάλογα µε τα αποτε-
λέσµατά της ο ειδικός Παιδαγωγός είναι σε θέση να σχεδιάσει τις κατάλληλες παρεµβάσεις για 
τη βελτίωση της διαδικασίας µάθησης και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων.  

Τελική αξιολόγηση κατά την οποία γίνεται συστηµατική αποτίµηση του γνωστικού επιπέ-
δου κάθε µαθητή και το οποίο συγκρίνεται µε το αρχικό µαθησιακό του επίπεδο και σε σχέση 
µε τους αρχικούς στόχους. Πρόκειται εντέλει για µια αθροιστική διαδικασία η οποία δίνει έµ-
φαση στην αξιολόγηση του µαθητή και του αποτελέσµατος της διδασκαλίας. Ελέγχει δηλαδή 
τη σχέση στόχου και αποτελέσµατος.  

Υπάρχουν όµως και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης, οι οποίοι δεν ελέγχουν τη 
γνώση στο επίπεδο του αποτελέσµατος αλλά το βαθµό χρησιµοποίησης και εφαρµογής όσων 
έχει µάθει ο µαθητής. Τέτοιου είδους αξιολογήσεις είναι οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, 
ο φάκελος υλικού, η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση από τους άλλους µαθητές.  
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4.7.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιείται στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι ανάλογο µε αυτό που 

χρησιµοποιείται και στο Νηπιαγωγείο και οφείλει να ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές. ∆ηλα-
δή πρέπει να µην είναι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζει και χρησιµοποιεί το παιδί στην 
καθηµερινή του ζωή και να προσαρµόζεται στις δυνατότητες του παιδιού ανάλογα φυσικά µε 
το στόχο που τίθεται κάθε φορά. Θέτοντας ως βάση την οικείωση µε το περιβάλλον χρησι-
µοποιείται οποιαδήποτε µορφή και είδος υλικού που θα ενισχύσει το παιδί µε βαριά νοητική 
καθυστέρηση στην ικανοποίηση των βασικών του αναγκών. 

 
ΒΙΒΛΙΑ/ ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ/ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
Βιβλιοτετράδιο µαθητή 
Βιβλίο εκπαιδευτικού 
Τετράδιο επικοινωνίας µε τους γονείς 
Βιβλία µε ήχους ή µε υλικό αφής 
Κατάλληλο λογισµικό Η/Υ 
Ρούχα και υλικά ένδυσης  
Συλλογή από φωτογραφίες (ζώων, αντικειµένων κ. λπ.) 
Παιχνίδια λεπτής κινητικότητας 
Τουβλάκια 
 
ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Νερό 
Άµµος (διάφορα είδη) 
Ξύλο 
Όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια) 
Φρούτα εποχής 
Ξηροί καρποί 
Φύλλα/ φυλλώµατα 
Στάρι 
Πηλός 
 
ΑΛΛΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Μαλλί (κορδόνια, σχοινιά κ.λπ.) 
Ύφασµα (δέρµα, πανιά, κ.λπ.) 
Χαρτί (εφηµερίδας, τάπητας κ.λπ.) 
Χαρτόνια (από κουτιά, από ρολά κ.λπ.) 
Κρέµες/ Μπογιές προσώπου 
Σαπούνι/ Σαµπουάν/ Αφρόλουτρο 
Βούρτσες (οδοντόβουρτσα, βούρτσα για παπούτσια/ για ρούχα κ.λπ.) 
Σφουγγάρια (διάφορα είδη) 
Θήκες (κατσαρόλα, κανάτα, µπουκάλια, ποτήρια κ.λπ.) 
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ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Μπάλες/ Μπίλιες (από διαφορετικό υλικό και διαφορετικό µέγεθος) 
Στεφάνια 
Κορύνες 
Κώνοι 
Σακουλάκια (γεµάτα µε άµµο ή ρύζι κ.λπ.) 
Σχοινιά 
Μαντήλια (µικρά και µεγάλα, από διαφορετικό υλικό) 
Στρώµατα/ Παπλώµατα (νερού, αέρα, κ.λπ.) 
Πάγκοι 
Ταµπουρίνο 
Κούνια (διάφορα είδη) 
Καθρέφτης 
Πλάκες 
Κυλιόµενες σανίδες 
Ξυλοπόδαρα 
Γιγαντότουβλα 
Πατούσες/ παλάµες 
 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Μουσικά ρυθµικά όργανα του Orff (ντέφι, ταµπουρίνο, ξυλάκια, µαράκες, κουδουνάκια 
κ.λπ.) 

Κασέτες/ Κασετόφωνο 
CD  
Μουσική γωνιά 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Ψαλίδια 
Πινέλα 
Κηροµπογιές/ Ξυλοµπογιές/ Μαρκαδόρους/ ∆αχτυλοµπογιές 
Κόλλες 
Παιδικό φτυάρι/ τσουγκράνα/ κουβά/ σφυρί 
Φακοί/ λάµπες 
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