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Τα στοιχεία και οι εκτιµήσεις, όπως αυτά δόθηκαν για την περίπτωση παιδιού που
παρουσιάζει προβλήµατα µάθησης στο νηπιαγωγείο µε οδηγούν στα εξής συµπεράσµατα όσον
αφορά το ιστορικό του παιδιού και την παιδαγωγική του αξιολόγηση:

Ιστορικό παιδιού
Ιατρικό ιστορικό παιδιού
Το παιδί, αγόρι ηλικίας 7 ετών, σύµφωνα µε τις πληροφορίες της εργοθεραπεύτριας
(µέλους διαγνωστικής οµάδας της υπηρεσίας παιδοψυχικής υγιεινής ΙΚΑ), γεννήθηκε πρόωρα
µε προκλητό τοκετό και τοποθετήθηκε σε θερµοκοιτίδα για εννέα µήνες. Είπε τις πρώτες του
λέξεις στους 18 µήνες και απέκτησε έλεγχο των σφιγκτήρων µετά τα 3 έτη.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αξιολόγησης της εργοθεραπεύτριας το παιδί
παρουσιάζει χαµηλή εκτελεστική λειτουργικότητα, δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες,
δυσκολίες στην επικοινωνία, επιθετικότητα και άρνηση για συνεργασία, συνολικές κινητικές
δυσκολίες (αδρή – λεπτή κινητικότητα), δυσκολίες στην ισορροπία, δυσκολίες προσανατολισµού
στο χώρο, αδυναµία οπτικοκινητικού συντονισµού, αν και έχει σωστή λαβή του µολυβιού.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αξιολόγησης της λογοθεραπεύτριας (στα πλαίσια
9µηνης συνεργασίας της ίδιας µε το παιδί) το παιδί παρουσιάζει δυσκολία στη συνεργασία µε
αγνώστους λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης σ’ αυτούς. Επίσης η λογοθεραπεύτρια σχετικά µε τις
δυσκολίες του παιδιού στην οµιλία και τον λόγο αναφέρει διαταραχή στην άρθρωση και στη ροή
του λόγου, τραυλισµό που µερικές φορές το οδηγούσε παλιότερα σε κατάσταση άπνοιας,
σοβαρές δυσκολίες στη δοµή του λόγου και τονίζει τη µεγάλη βελτίωση και εξέλιξη του παιδιού
στη δοµή του λόγου και την αντιµετώπιση του τραυλισµού µε ασκήσεις αναπνοής και
χαλαρώµατος.
Η διάγνωση της υπηρεσίας παιδοψυχικής υγιεινής ΙΚΑ αναφέρει ψυχοκινητική
ανωριµότητα

και

ανωριµότητα

οµιλίας

λόγου.

Το

παιδί

παρακολουθεί

πρόγραµµα

εργοθεραπείας και λογοθεραπείας.
Κοινωνικό ιστορικό του παιδιού
Το παιδί, σύµφωνα µε τις πληροφορίες της λογοθεραπεύτριας δεν εµπιστεύεται εύκολα
αγνώστους και παρουσιάζει µια «περίεργη» συµπεριφορά προς την µητέρα του. Επίσης
σύµφωνα µε την ίδια, όλη η οικογένεια του παιδιού περιστρέφεται γύρω από το παιδί
ικανοποιώντας του κάθε του ανάγκη µε αποτέλεσµα το ίδιο το παιδί να µην µπορεί να αναπτύξει
πρωτοβουλίες.
Εκπαιδευτικό ιστορικό του παιδιού
Το παιδί επαναλαµβάνει για δεύτερη χρονιά τη φοίτησή του σε νηπιαγωγείο (αριθµός
παιδιών: 10 νήπια – 10 προνήπια), ενώ έπρεπε να φοιτά στην Α΄ τάξη του δηµοτικού. Τη
δεύτερη αυτή χρονιά παρουσίασε δυσκολίες προσαρµογής στο σχολικό περιβάλλον λόγω της
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αλλαγής της νηπιαγωγού, εκδηλώνοντας κλάµατα και προσκόλληση στη µητέρα. Παρουσιάζει
σύµφωνα µε τις πληροφορίες της νηπιαγωγού σηµαντική επιβράδυνση σε όλους τους τοµείς
ανάπτυξης σε σύγκριση µε τα συνοµήλικα παιδιά της τάξης του, όπως επίσης και αναίτια και
χωρίς αφορµή επιθετικότητα στα άλλα παιδιά, ή έκφραση τσιρίδων προς αυτά µε αποτέλεσµα
εκείνα να αποµακρύνονται από κοντά του.
Παρακολουθεί πρόγραµµα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας (9 µήνες).

Παιδαγωγική αξιολόγηση
Αυτοεξυπηρέτηση και κοινωνικές δεξιότητες
Όσον αφορά την αυτοεξυπηρέτηση το παιδί, σύµφωνα µε τις πληροφορίες της µητέρας
του, αυτοεξυπηρετείται στο σπίτι ως ένα βαθµό. Συγκεκριµένα χρησιµοποιεί κουτάλι και πιρούνι
τακτικά, πίνει µόνο του νερό µε ποτήρι, πηγαίνει στην τουαλέτα και πλένει τα χέρια µόνο του.
∆έχεται τη συνεργασία της µητέρας για το βούρτσισµα των δοντιών, δεν µπορεί όµως να ντυθεί
και να φορέσει τα παπούτσια µόνο του. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της φοιτήτριας δεν µπορεί
να δέσει τα κορδόνια του, να στρώσει ή να µαζέψει την πετσέτα του.
Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες σύµφωνα µε την αξιολόγηση της εργοθεραπεύτριας
το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες.
Αδρή κινητικότητα – λεπτή κινητικότητα – σωµατογνωσία
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της εργοθεραπεύτριας το παιδί παρουσιάζει συνολικές
κινητικές δυσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητα.
Όσον αφορά την αδρή κινητικότητα έχει δυσκολίες στην ισορροπία και στον
προσανατολισµό στο χώρο. Περπατά µε δυσκολία προτάσσοντας το στήθος, ανεβοκατεβαίνει
σκάλες χωρίς εναλλαγή των ποδιών, τρέχει µε δυσκολία και συχνά πέφτει. ∆εν µπορεί να
πηδήξει µικρά εµπόδια ή να περάσει µέσα από στεφάνι. Επίσης δυσκολεύεται να πετάξει και να
πιάσει ή να κρατήσει τη µπάλα.
Όσον αφορά τη λεπτή κινητικότητα έχει αργό ρυθµό κινήσεων, παρουσιάζει αδυναµία στον
οπτικοκινητικό συντονισµό, αν και έχει σωστή λαβή του µολυβιού. ∆υσκολεύεται να σχίσει πάνω
σε γραµµή ή να ψαλιδίσει µε ακρίβεια, να κουµπώσει κουµπιά ή να κλείσει φερµουάρ. ∆εν
µπορεί να περάσει χάντρες σε κορδόνι. Ζωγραφίζει µουντζούρες, ενώ σε εργασίες κολλάζ ή
πλαστικής απλώς χτυπά τα υλικά.
Όσον αφορά τη σωµατογνωσία δείχνει και κατονοµάζει βασικά µέλη του σώµατος (κεφάλι,
χέρια, πόδια), δε γνωρίζει όµως λεπτοµέρειες.
Πρόσληψη

και έκφραση

του λόγου

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της λογοθεραπεύτριας το παιδί στο ξεκίνηµα των
συναντήσεων µαζί της παρουσίαζε ως προς την οµιλία και το λόγο διαταραχή στην άρθρωση
και στη ροή του λόγου, όπως επίσης και τραυλισµό που µερικές φορές το οδηγούσε σε
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κατάσταση άπνοιας. Επίσης παρουσίαζε και σοβαρές δυσκολίες στη δοµή του λόγου. Στη
συνέχεια έδειξε µεγάλη βελτίωση και εξέλιξη ως προς τη δοµή του λόγου, ο δε τραυλισµός
αντιµετωπίστηκε µε ασκήσεις αναπνοής και χαλαρώµατος.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της φοιτήτριας το παιδί:
Ως προς τη µορφοσυντακτική δοµή: Χρησιµοποιεί άρθρα και ορισµένες προθέσεις ή
επιρρήµατα, όπως επίσης χρησιµοποιεί µικρές και απλές προτάσεις. ∆εν µπορεί να
χρησιµοποιήσει σωστά παρελθοντικούς χρόνους, ούτε µπορεί να χρησιµοποιήσει στις
προτάσεις του λέξεις όπως µετά, πριν, γιατί.
Ως προς την ακουστική πρόσληψη: Έχει φτωχό προσληπτικό λόγο, κατανοεί απλές
προτάσεις και απλές εντολές, ενώ δυσκολεύεται ιδιαίτερα στην κατανόηση σύνθετων
προτάσεων και στην εκτέλεση σύνθετων εντολών. ∆εν µπορεί να απαντήσει σωστά σε
ερωτήσεις κατανόησης σχετικά µε µια ιστορία που άκουσε, ούτε παρακολουθεί τα άλλα παιδιά
όταν διηγούνται προφορικά στην τάξη.
Ως προς την έκφραση του λόγου: Έχει φτωχό εκφραστικό λόγο. Ο λόγος του είναι
κατανοητός από έναν ενήλικο, όχι όµως και από ένα συνοµήλικό του. Χρησιµοποιεί συχνά τις
ίδιες λέξεις, δεν κάνει ερωτήσεις, δεν µπορεί να περιγράψει εικόνες, ούτε να αφηγηθεί µικρές
ιστορίες. Επίσης δεν του αρέσει να παίζει παιχνίδια που χρειάζονται λόγο. Στο θεατρικό παιχνίδι
δεν µπορεί να θυµηθεί τα λόγια του ρόλου του.
Γνωστικές µαθησιακές δυνατότητες
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της εργοθεραπεύτριας το παιδί παρουσιάζει χαµηλή
εκτελεστική λειτουργικότητα, γεγονός που το δυσκολεύει να χρησιµοποιήσει όσα έχει µάθει στην
καθηµερινότητά του.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της φοιτήτριας το παιδί:
Ως προς την οπτική πρόσληψη: ∆υσκολεύεται να ταιριάξει εικόνες, σχήµατα ή σύµβολα
και να κατανοήσει έννοιες µεγέθους.
Ως προς την έκφραση µε κινήσεις: ∆ε µπορεί να αντιγράψει σύµβολα ή σχέδια, ενώ
ζωγραφίζει µουντζούρες – βρίσκεται στο στάδιο του µουντζουρώµατος – (Schirrmacher, 1998).
Ικανότητα προσαρµογής - συµµετοχή στην οµάδα και σχέσεις µε άλλα παιδιά
Το παιδί κατανοεί µεν απλές προτάσεις και απλές εντολές, αλλά δυσκολεύεται ιδιαίτερα
στην κατανόηση σύνθετων προτάσεων και στην εκτέλεση σύνθετων εντολών.
Παρουσιάζει δυσκολίες στην επικοινωνία και άρνηση για συνεργασία. ∆εν εµπιστεύεται
εύκολα αγνώστους µε αποτέλεσµα να συνεργάζεται δύσκολα τόσο µε τους εξωτερικούς
επαγγελµατίες όσο και µε την καινούρια νηπιαγωγό της τάξης. Κλαίει και προσκολλάτε στη
µητέρα παρουσιάζοντας µια «περίεργη» συµπεριφορά προς αυτή, όταν συναντά αγνώστους. Η
συµπεριφορά αυτή επιτείνεται από τον τρόπο που λειτουργεί η οικογένειά του, ικανοποιώντας
του κάθε ανάγκη, χωρίς να του επιτρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες.
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∆είχνει µεγάλη προθυµία για συµµετοχή σε οµαδικές δραστηριότητες, αλλά δεν µπορεί να
εφαρµόσει κανόνες που ορίζουν τα ίδια τα παιδιά για την καλή λειτουργία της οµάδας και την
ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων.

∆εν εργάζεται συντροφικά στις οµαδικές

εργασίες, αλλά ασχολείται παράλληλα, ανακατεύοντας υλικά ή χτυπώντας παιχνίδια. Στο
θεατρικό παιχνίδι βρίσκεται στην οµάδα µε παρότρυνση, χωρίς όµως να αυτοσχεδιάζει και να
συµµετέχει ενεργά.
Παρουσιάζει επιθετικότητα, έχει βίαια ξεσπάσµατα θυµού, επιτίθεται αναίτια και χωρίς
αφορµή στα άλλα παιδιά, είτε καταστρέφοντας τα έργα τους, είτε απευθύνεται σ’ αυτά
τσιρίζοντας, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να αποµακρύνονται από αυτό και να το αποφεύγουν.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουµε στο εξής προφίλ του παιδιού:

Προφίλ
Το παιδί, αγόρι 7 χρονών, φοιτά µε παραµονή σε τµήµα ένταξης νηπιαγωγείου, µε
διάγνωση για ψυχοκινητική ανωριµότητα και ανωριµότητα οµιλίας λόγου από υπηρεσία
παιδοψυχικής υγιεινής ΙΚΑ. Παρακολουθεί πρόγραµµα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας εκτός
σχολείου.
Παρουσιάζει συνολικές κινητικές δυσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητα και κυρίως
στην ισορροπία, στον προσανατολισµό στο χώρο και στον οπτικοκινητικό συντονισµό µε
αποτέλεσµα να περπατά µε δυσκολία και να έχει γενικά αργούς ρυθµούς στις κινήσεις του. Το
γεγονός αυτό επηρεάζει την αυτοεξυπηρέτησή του και τον δυσκολεύει στις περισσότερες
κοινωνικές δεξιότητές του.
Τα πολλαπλά προβλήµατα στην οµιλία και τον λόγο (διαταραχή στην άρθρωση και στη
ροή του λόγου, τραυλισµός, δυσκολίες στη δοµή του λόγου, περιορισµένη ικανότητα ακουστικής
πρόσληψης, φτωχός εκφραστικός λόγος), καθώς και δυσκολίες στις γνωστικές λειτουργίες
(χαµηλή εκτελεστική λειτουργικότητα, δυσκολίες στην οπτική πρόσληψη και στην ικανότητα
κινητικής έκφρασης εννοιών)

του επιτρέπουν να γίνεται κατανοητός µόνο από ενήλικες,

καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία του µε τους συνοµηλίκους του. Παράλληλα παρουσιάζει
δυσκολίες στην επικοινωνία και άρνηση για συνεργασία µε άγνωστους ενήλικες, ενώ εκδηλώνει
και προσκόλληση προς τη µητέρα του. Η οικογένεια γενικότερα µε την υπερπροστασία που
δείχνει να περιορίζει την πρωτοβουλία του.
Αν και εκδηλώνει µεγάλη προθυµία για συµµετοχή σε οµαδικές δραστηριότητες, δεν έχει
τη δυνατότητα να ακολουθήσει τους κανόνες της τάξης του. Συνεχίζει να παίζει «παράλληλα» ή
παραµένει στην οµάδα µε την καθοδήγηση της νηπιαγωγού, χωρίς να συµµετέχει ενεργά.
Κυρίως όµως έχει βίαια ξεσπάσµατα θυµού και παρουσιάζει επιθετικότητα χωρίς αφορµή στα
άλλα παιδιά είτε καταστρέφοντας τα έργα τους, είτε τσιρίζοντας προς αυτά, µε αποτέλεσµα
εκείνα να αποµακρύνονται και να τον αποφεύγουν.
Γενικότερα το παιδί παρουσιάζει απόκλιση σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του, µοιάζει
να βρίσκεται σε επίπεδο παιδιού περίπου 4 χρονών.
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Χαρακτηριστικά

του

παιδιού

που

σχετίζονται

µε

τα

χαρακτηριστικά της νοητικής καθυστέρησης
Τα

σηµαντικότερα

χαρακτηριστικά

του

παιδιού,

όπως αυτά

αναφέρονται στην

παιδαγωγική αξιολόγηση και στο προφίλ είναι:
1. Οι συνθήκες τοκετού του παιδιού δεν ήταν φυσιολογικές, γεννήθηκε πρόωρα µε προκλητό
τοκετό.
Η προωρότητα αποτελεί έναν παράγοντα βιολογικής προέλευσης υπεύθυνο για την
νοητική καθυστέρηση (Τζουριάδου, 1995).
2. Χρειάστηκε 9µηνη εντατική παρακολούθηση του παιδιού σα νεογνό σε θερµοκοιτίδα για την
αντιµετώπιση της κρίσιµης περιγεννητικής περιόδου (Αγγελοπούλου – Σακαντάµη, 2004).
Είχε εµφανείς ανεπάρκειες από τη στιγµή της γέννησής του (Αναγνωστοπούλου, 2004).
3. Είπε τις πρώτες του λέξεις στους 18 µήνες και απέκτησε έλεγχο των σφιγκτήρων µετά τα 3
έτη.
∆εν µπόρεσε δηλαδή να επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους της ηλικίας του
(Αναγνωστοπούλου, 2004).
4. Όλα τα µέλη της οικογένειας και κυρίως η µητέρα λειτουργούν υπερπροστατευτικά,
περιστρέφονται γύρω από αυτό, ικανοποιώντας κάθε του ανάγκη, µε αποτέλεσµα το ίδιο το
παιδί να µη µπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες.
Η ποιότητα αυτής της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο παιδί και στα άτοµα που το
φροντίζουν δεν το βοηθά να αντισταθµίσει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Η οικογένεια του
παιδιού, αποτελεί έναν εξωτερικό περιβαλλοντικό παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την
εξέλιξη των παιδιών µε προβλήµατα στη νοητική ανάπτυξη (Αναγνωστοπούλου, 2004).
5. Κλαίει και προσκολλάτε στη µητέρα παρουσιάζοντας µια «περίεργη» συµπεριφορά προς
αυτή, όταν συναντά αγνώστους.
Το παιδί διατηρεί µια συµπεριφορά που δεν αντιστοιχεί καθόλου στην ηλικία του. Η
συµπεριφορά που οι ψυχολόγοι ορίζουν ως προσκόλληση συνήθως εµφανίζεται γύρω στους 6 7 µήνες της ζωής και χαρακτηρίζεται α)από την ιδιαίτερη ευχαρίστηση του βρέφους, όταν είναι
κοντά στη µητέρα του, β)την ανησυχία του χωρισµού και γ)το φόβο και τη δυσφορία που
παρουσιάζει όταν το πλησιάζουν ξένα άτοµα («φόβος των ξένων») (Βοσνιάδου, 1995). Φτάνει
το αποκορύφωµά της γύρω στους 12 έως 18 µήνες και διαρκεί µέχρι τα µέσα του τρίτου
χρόνου. Υποστηρίζεται όµως ότι η προσκόλληση δεν αναπτύσσεται µόνο σύµφωνα µε κάποιο
εσωτερικό, γενετικά ρυθµισµένο µηχανισµό, αλλά επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές
συνθήκες µέσα στις οποίες µεγαλώνει το βρέφος. Η Ainsworth καταλήγει στο συµπέρασµα ότι
για τη δηµιουργία µιας ασφαλούς προσκόλλησης έχει µεγάλη σηµασία το είδος της σχέσης που
αναπτύσσεται ανάµεσα στη µητέρα και στο βρέφος. Η αλληλεπίδραση µητέρας – βρέφους είναι
πιο ικανοποιητική όταν η µητέρα «είναι ελεύθερη από απασχολήσεις και άλλες δραστηριότητες,
προβληµατισµούς, ανησυχίες και στεναχώριες, έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί
ολοκληρωµένα στις ανάγκες του µωρού της» (Βοσνιάδου, 1995). Η

µεγάλης διάρκειας
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παραµονή του παιδιού στη θερµοκοιτίδα ίσως αποτέλεσε έναν από τους λόγους που επηρέασε
την υγιή αλληλεπίδρασή µε τη µητέρα του.
5. ∆εν µπορεί να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις κατανόησης σχετικά µε µια ιστορία που
άκουσε, ούτε παρακολουθεί τα άλλα παιδιά όταν διηγούνται προφορικά στην τάξη.
Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το παιδί αντιµετωπίζει δυσκολίες στην
επιλεκτική προσοχή καθώς και στη διατήρηση και έλεγχο της προσοχής στα χαρακτηριστικά
ενός ερεθίσµατος που είναι σχετικά µε την επίλυση, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει µειωµένη
ικανότητα στην ανάλυση των ερεθισµάτων1.
6. Κατανοεί απλές προτάσεις και απλές εντολές, ενώ δυσκολεύεται ιδιαίτερα στην κατανόηση
σύνθετων προτάσεων και στην εκτέλεση σύνθετων εντολών.
Οι µαθητές που στο επίπεδο της σχολικής µάθησης µπορούν να µπερδευτούν εύκολα
όταν οι οδηγίες που δίνονται από τον εκπαιδευτικό είναι µεγάλες ή σύνθετες παρουσιάζουν
ανεπάρκειες στη µνηµονική λειτουργία. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά µε νοητική
καθυστέρηση έχουν ανεπάρκειες στη µνηµονική λειτουργία και δυσκολεύονται να διατηρήσουν
πληροφορίες στη βραχύχρονη µνήµη που αφορά στην ικανότητα ανάκλησης και χρήσης
πρόσφατων πληροφοριών. (Αναγνωστοπούλου, 2008).
7. Σε εργασίες κολλάζ ή πλαστικής απλώς χτυπά τα υλικά ενώ σε οµαδικές εργασίες ασχολείται
χτυπώντας τα παιχνίδια. Στο θεατρικό παιχνίδι βρίσκεται στην οµάδα µε την παρότρυνση της
νηπιαγωγού, χωρίς όµως να αυτοσχεδιάζει το ίδιο και να συµµετέχει.
Τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση δεν µπορούν να προσηλωθούν πολύ σε ένα έργο. Τα
προβλήµατα αυτά συµβάλλουν στη δυσκολία να µάθουν, να ανακαλέσουν και να γενικεύσουν
νέες δεξιότητες (Αναγνωστοπούλου, 2008).
8. Το παιδί όσον αφορά την οπτική πρόσληψη δυσκολεύεται να ταιριάξει εικόνες, σχήµατα ή
σύµβολα και να κατανοήσει έννοιες µεγέθους.
Τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην οργάνωση του
εισαγόµενου πληροφοριακού υλικού. Συγκεκριµένα παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη
στρατηγικών κατηγοριοποίησης για την οργάνωση των νέων πληροφοριών σε ενότητες που να
ανακαλούνται πιο εύκολα. Επειδή είναι πιο δύσκολο να θυµηθεί κανείς ασύνδετα κοµµάτια
πληροφοριών, οποιαδήποτε ανεπάρκεια στην οργάνωση παρεµποδίζει την ανάκληση και
υπερφορτώνει γρήγορα τη µνηµονική ικανότητα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά µε
νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν ανεπάρκειες στην άµεση µνήµη και δεν χρησιµοποιούν
αυθόρµητα στρατηγικές επανάληψης ή συσχέτισης σε δοκιµασίες που δίνονται πληροφορίες οι
οποίες πρέπει να ανακληθούν. Οι ανεπάρκειες στην άµεση µνήµη µπορεί να επηρεάζουν τις
ικανότητες διάκρισης. Τα παιδιά µε ήπια νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν επίσης
φτωχότερη ανάκληση από τα παιδιά ίδιας νοητικής ηλικίας χωρίς καθυστέρηση και
δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην αναγνώριση και οργάνωση συµβολικών αναπαραστάσεων. Οι
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ανεπάρκειες στην επεξεργασία συµβόλων φαίνεται να επηρεάζουν και τη γλωσσική ανάπτυξη
σε όλα τα επίπεδα και επιδρά αρνητικά στη µαθησιακή διαδικασία2.
9. Το παιδί να παρουσιάζει χαµηλή εκτελεστική λειτουργικότητα.
Οι δυσκολίες στην οργάνωση όπως αναφέρθηκαν προηγουµένως παρεµποδίζουν επίσης
τη γενίκευση, την ικανότητα δηλαδή εφαρµογής του µαθηµένου υλικού στην επίλυση νέων
προβληµάτων καθώς οι πληροφορίες παραµένουν αποσπασµατικές και δεν είναι εύκολη η
χρησιµοποίησή τους σε νέες καταστάσεις3.
10. Το παιδί παρουσιάζει πολλαπλά προβλήµατα στην οµιλία και τον λόγο (διαταραχή στην
άρθρωση και στη ροή του λόγου, τραυλισµό, δυσκολίες στη µορφοσυντακτική δοµή του
λόγου, περιορισµένη ικανότητα ακουστικής πρόσληψης, φτωχό εκφραστικό λόγο).
Ιδιαίτερη καθυστέρηση εντοπίζεται στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών µε ήπια νοητική
καθυστέρηση. Οι διαφορές µπορεί να παρατηρηθούν στο λεξιλόγιο που είναι περιορισµένο, και
στην προφορική και γραπτή έκφραση. Οι απαντήσεις τους σε ερωτήσεις ή διαπροσωπικές
αλληλεπιδράσεις είναι συνήθως µονολεκτικές και µπορεί να υπάρχουν γραµµατικά και
συντακτικά λάθη στο λόγο τους όπως στο σχηµατισµό των χρόνων, του πληθυντικού αριθµού,
των πτώσεων κ.α. ενώ οι προτάσεις είναι πιο απλουστευµένες συντακτικά (Αναγνωστοπούλου,
2008).
11. Το παιδί παρουσιάζει συνολικές κινητικές δυσκολίες γεγονός που επηρεάζει την
αυτοεξυπηρέτησή του και το δυσκολεύει στις περισσότερες κοινωνικές δεξιότητές του.
Παράλληλα παρουσιάζει χαµηλή εκτελεστική λειτουργικότητα, δυσκολίες στην επικοινωνία και
άρνηση για συνεργασία µε άγνωστους ενήλικες, ενώ εκδηλώνει και προσκόλληση προς τη
µητέρα του. Αν και εκδηλώνει προθυµία για συµµετοχή σε οµαδικές δραστηριότητες, δεν έχει
τη δυνατότητα να ακολουθήσει τους κανόνες της τάξης του. Συνεχίζει να παίζει «παράλληλα»
ή παραµένει στην οµάδα µε την καθοδήγηση της νηπιαγωγού, χωρίς να συµµετέχει ενεργά.
Κυρίως όµως έχει βίαια ξεσπάσµατα θυµού και παρουσιάζει επιθετικότητα χωρίς αφορµή
στα άλλα παιδιά είτε καταστρέφοντας τα έργα τους, είτε τσιρίζοντας προς αυτά, µε
αποτέλεσµα εκείνα να αποµακρύνονται και να τον αποφεύγουν.
Τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση έχουν ανεπάρκειες στην προσαρµοστική συµπεριφορά
οι οποίες εκδηλώνονται µε περιορισµούς στην αυτοεξυπηρέτηση και στις κοινωνικές δεξιότητες.
Σε µικρές ηλικίες πιθανόν να υπάρχουν προβλήµατα στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, σε
µεγαλύτερες όµως ηλικίες τα προβλήµατα αφορούν στις κοινωνικές δεξιότητες (επίλυση
προβληµάτων,

λήψη

αποφάσεων,

αλληλεπιδράσεις των παιδιών αυτών.

λύση

συγκρούσεων

κλπ.)

και

επηρεάζουν

τις

Ένα συχνό πρόβληµα των παιδιών µε ήπια νοητική

καθυστέρηση είναι να δηµιουργήσουν φίλους και να τους διατηρήσουν. Οι περιορισµένες
γνωστικές τους δεξιότητες, ο φτωχός λόγος και η ασυνήθιστη ή ακατάλληλη συµπεριφορά
εµποδίζουν τα παιδιά αυτά στην αλληλεπίδρασή τους µε τους άλλους. Είναι δύσκολο για τους
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τυπικά αναπτυσσόµενους συνοµηλίκους να θελήσουν να διαθέσουν το χρόνο που χρειάζεται
ώστε να επικοινωνήσουν µαζί τους (Αναγνωστοπούλου, 2008).
12. Το παιδί δεν εργάζεται συντροφικά στις οµαδικές εργασίες, αλλά ασχολείται παράλληλα,
ανακατεύοντας υλικά ή χτυπώντας παιχνίδια. Στο θεατρικό παιχνίδι βρίσκεται στην οµάδα µε
παρότρυνση, χωρίς όµως να συµµετέχει ενεργά.
Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ήπια νοητικά προβλήµατα τα οδηγούν σε
παθητική µαθησιακά συµπεριφορά και έλλειψη κινήτρων. Πολλά παιδιά αναπτύσσουν
«αποκτηµένη ανικανότητα» µια συνθήκη όπου το άτοµο που αποτυγχάνει αναµένει συνεχώς
την αποτυχία ανεξάρτητα από τις προσπάθειές του. Έτσι συχνά έχει πολύ χαµηλές προσδοκίες
και επιχειρεί να µη φαίνεται ότι προσπαθεί. Όταν αντιµετωπίζει ένα δύσκολο έργο µπορεί απλά
να αποτραβηχτεί ή να περιµένει από τους άλλους να το βοηθήσουν. Η έλλειψη κινήτρων και η
παθητική συµπεριφορά που είναι αποτέλεσµα των συχνών αποτυχιών οδηγεί τα παιδιά µε
Νοητική καθυστέρηση σε µεγαλύτερη εξάρτηση από τους άλλους (Αναγνωστοπούλου, 2008).
13. Το παιδί παρουσιάζει σηµαντική επιβράδυνση σε όλους τους τοµείς

ανάπτυξης σε

σύγκριση µε τα συνοµήλικα παιδιά της τάξης του.
Τα παιδιά µε ήπια νοητική καθυστέρηση διαφέρουν από τους υπόλοιπους συνοµηλίκους
τους γιατί αναπτύσσονται γνωστικά µε πιο αργό ρυθµό και ταυτόχρονα παρουσιάζουν βασικές
διαφορές στην επεξεργασία των πληροφοριών4.

Συνοψίζοντας
Τα βασικά χαρακτηριστικά του παιδιού είναι:
•

Μη ανάπτυξη πρωτοβουλίας – παθητικότητα, εξάρτηση από το υπερπροστατευτικό
οικογενειακό περιβάλλον

•

∆υσκολίες κατανόησης και παρακολούθησης, δυσκολίες στην επιλεκτική προσοχή καθώς
και στη διατήρηση και στον έλεγχο της προσοχής

•

∆υσκολίες

κατανόησης

ανεπάρκειες

στη

σύνθετων

µνηµονική

προτάσεων

λειτουργία,

και

δυσκολία

εκτέλεσης
διατήρησης

σύνθετων

εντολών,

πληροφοριών

στη

βραχύχρονη µνήµη
•

∆υσκολία προσήλωσης για πολύ ώρα σε ένα έργο.

•

∆υσκολίες οπτικής πρόσληψης, δυσκολία ανάπτυξης στρατηγικών κατηγοριοποίησης,
επανάληψης ή συσχέτισης

•

Χαµηλή εκτελεστική λειτουργικότητα, δυσκολίες ικανότητας γενίκευσης

•

Ιδιαίτερη καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη

•

Ανεπάρκειες στην προσαρµοστική συµπεριφορά, περιορισµοί στην αυτοεξυπηρέτηση και
στις κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολίες στις αλληλεπιδράσεις µε άλλα παιδιά (λύση
συγκρούσεων)

•
4
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•

Καθυστέρηση σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης
Σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του παιδιού που προαναφέρθηκαν, εντοπίζονται

δυσκολίες γενικότερα σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης (ανεπάρκειες στην προσαρµοστική
συµπεριφορά, δυσκολίες στη γλωσσική και στην γνωστική ανάπτυξη καθώς και στην
ψυχοκινητική ανάπτυξη), γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το παιδί παρουσιάζει ήπια
νοητική καθυστέρηση, όπως διαφαίνεται και από τον ακόλουθο κοινά αποδεκτό ορισµό της
νοητικής καθυστέρησης που διατυπώθηκε από την Αµερικανή Οργάνωση για τη Νοητική
καθυστέρηση (American Association on Mental Deficiency, AAMD).
Σύµφωνα µε αυτόν η νοητική καθυστέρηση ορίζεται ως «γενική νοητική λειτουργία
σηµαντικά κατώτερη από το µέσο όρο που υπάρχει ταυτόχρονα µε ανεπάρκειες στην
προσαρµοστική συµπεριφορά και παρουσιάζεται κατά την περίοδο ανάπτυξης» (Grossman,
1983). Η γενική νοητική λειτουργία υποδηλώνει τη γενική νοηµοσύνη όπως αυτή αξιολογείται
από σταθµισµένα κριτήρια. Γενική νοητική λειτουργία σηµαντικά κατώτερη από το µέσο όρο
σηµαίνει ότι το άτοµο σε ένα σταθµισµένο τεστ έχει δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 70. Η
προσαρµοστική συµπεριφορά ορίζεται από την αποτελεσµατικότητα µε την οποία κάποιος
ανταποκρίνεται στα κριτήρια της προσωπικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής ευθύνης που είναι
προσδοκώµενα για την ηλικία του και την καλλιέργειά του. Η µειωµένη ικανότητα προσαρµογής
είναι δυνατό να αντικατοπτρίζεται στο ρυθµό και το επίπεδο ανάπτυξης των βασικών κινητικών
και αντιληπτικών ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, στην ικανότητα απόκτησης γνώσεων και
δεξιοτήτων και στην ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και τα κριτήρια της κοινωνίας.
Τέλος ως αναπτυξιακή περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος από τη σύλληψη µέχρι την ηλικία
των 18 ετών. Ο ορισµός περιλαµβάνει µόνο τα άτοµα που ανταποκρίνονται σ’ αυτά τα κριτήρια5.
Βασισµένη στην παραπάνω αξιολόγηση και περιγραφή των ατοµικών περιορισµών –
αδυναµιών του παιδιού, καθώς και στην αναγνώριση κάποιων δυνατοτήτων του (µεγάλη
προθυµία για συµµετοχή στην οµάδα) θα προσπαθήσω να οργανώσω ένα κατάλληλο
παιδαγωγικό πρόγραµµα παρέµβασης σύµφωνα µε τα δεδοµένα που υπάρχουν για το
σχεδιασµό παιδαγωγικών προγραµµάτων για παιδιά µε ήπια νοητική καθυστέρηση.

5
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Σχεδιασµός παιδαγωγικού προγράµµατος παρέµβασης
Υποστηρίζεται ότι, αν τα παιδιά µε ήπια νοητική καθυστέρηση αντιµετωπιστούν έγκαιρα
και µε κατάλληλα προγράµµατα, µπορούν να εκπαιδευτούν, να ενταχθούν στην κοινωνία και να
ζήσουν ανεξάρτητα µερικά ή ολικά. Η νοητική ανάπτυξη των παιδιών αυτών ακολουθεί πορεία
ανάλογη µε των κανονικών παιδιών, υπάρχουν όµως διαφορές κυρίως στο ρυθµό και στο τελικό
επίπεδο ανάπτυξης. Παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες
και δεν ξεπερνούν το στάδιο των συγκεκριµένων συλλογισµών, σύµφωνα µε τον Piaget
(Τζουριάδου, 1995).
Μελετώντας προσωπικές αναφορές από ανθρώπους µε νοητικά προβλήµατα, όπως
παρατίθενται σε διάφορες έρευνες, ο Schalock (2004) εντόπισε οκτώ βασικές περιοχές της
ποιότητας ζωής: διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική ένταξη, προσωπική ανάπτυξη, φυσική
ευηµερία, αυτοκαθορισµός, υλική ευηµερία, συναισθηµατική ευηµερία, δικαιώµατα (Μπάρµπας,
2008).
Στην περίπτωση των ανθρώπων µε νοητικές ανεπάρκειες, το στίγµα (η υιοθέτηση της
αρνητικής εικόνας που οι άλλοι σχηµατίζουν για το πρόσωπό τους, η διαµόρφωση της
φθαρµένης ταυτότητας) φαίνεται ότι καλύπτει ένα µεγάλο εύρος των κοινωνικών τους
χαρακτηριστικών και επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο που αντιδρούν και δραστηριοποιούνται
µέσα στις κοινωνικές συναναστροφές. Αυτό επίσης συνδέεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
εξάρτησης από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον σε ένα µεγάλο εύρος κοινωνικών
δραστηριοτήτων που εντοπίζονται σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους εξαιτίας των µειωµένων
νοητικών ικανοτήτων τους. Για το λόγο αυτό το θέµα του αυτοκαθορισµού, της δυνατότητας να
έχουν τον προσωπικό έλεγχο στη ζωή τους, να διαµορφώνουν στόχους, αξίες και επιλογές
σύµφωνα µε τις προσωπικές επιθυµίες και προσδοκίες, να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις
προσωπικές τους ανάγκες, να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τις αρνητικές αξιολογήσεις και
αντιδράσεις των άλλων απέναντί τους, µε µια λέξη το θέµα της ικανότητας να λειτουργούν στο
µέγιστο δυνατό βαθµό αυτόνοµα και αυτοδύναµα, αναδεικνύεται σε ένα µείζον και πρωταρχικό
ζήτηµα στην αγωγή και στην εκπαίδευσή τους [(Wehmeyer et al., 2006), Μπάρµπας, 2008].
Όταν λοιπόν σκεφτόµαστε και αξιολογούµε την εκπαίδευση των παιδιών µε νοητική
καθυστέρηση –όπως άλλωστε και κάθε παιδιού– δεν µπορούµε να σκεφτόµαστε µε όρους του
σήµερα, του «εδώ και τώρα». Η ποιότητα ζωής που θα έχουν ως ενήλικες, αυτή καθαυτή η
ικανότητα επιβίωσης στην ενήλικη ζωή, δεν µπορεί παρά να είναι το κύριο και αποφασιστικό
κριτήριο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που τους παρέχουµε στο σήµερα
(Μπάρµπας, 2008).
Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται ότι προτεραιότητα σε ένα παιδαγωγικό πρόγραµµα
έχουν οι λειτουργικοί στόχοι. Οι δραστηριότητες επιλέγονται προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η
ανεξαρτησία, ο αυτοπροσδιορισµός και η καθηµερινή ευχαρίστηση. Η επιλογή των στόχων δεν
είναι απλή. Χρειάζεται αξιολόγηση των αναγκών κάθε µαθητή για να καταλήξει κάποιος στις
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δεξιότητες που θα είναι χρήσιµες αργότερα στη ζωή του για να ενταχθεί σε ένα µελλοντικό
περιβάλλον (Αναγνωστοπούλου, 2008).
Σύµφωνα µε τον Clark (1994), όπως τον αναφέρει η Αναγνωστοπούλου (2008) το
περιεχόµενο των δραστηριοτήτων ενός παιδαγωγικού προγράµµατος πρέπει:
•

Να είναι επικεντρωµένο στις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε το παιδί να
λειτουργήσει όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινότητα.

•

Να παρέχει ένα στόχο και µια ακολουθία για να αντιµετωπίσει το παιδί µελλοντικές ανάγκες.

•

Να θεωρείται σηµαντικό από τους γονείς για τις τρέχουσες και τις µελλοντικές ανάγκες του
παιδιού τους.

•

Να θεωρείται σηµαντικό από το ίδιο το παιδί για τις τρέχουσες και τις µελλοντικές ανάγκες
του.

•

Να είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού καθώς και για το επίπεδο της νοητικής,
γνωστικής ή συµπεριφοριστικής λειτουργίας του.

Μακροπρόθεσµος στόχος – ετήσιοι στόχοι παρέµβασης
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όσα προαναφέρθηκαν και αξιολογώντας τις πληροφορίες µου για
το αναπτυξιακό – µαθησιακό επίπεδο του παιδιού (δυσκολίες σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης,
ανεπάρκειες στην προσαρµοστική συµπεριφορά, δυσκολίες στη γλωσσική και στην γνωστική
ανάπτυξη καθώς και στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, γενικότερη απόκλιση του παιδιού περίπου 34 χρόνων σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας του) καθώς επίσης και υπολογίζοντας τον αρνητικό
εξωτερικό περιβαλλοντικό παράγοντα του υπερπροστατευτικού οικογενειακού περιβάλλοντος
του παιδιού, καθώς και τα δείγµατα προσκόλλησης προς τη µητέρα, θα έθετα σαν πρωταρχικό
µακροπρόθεσµο στόχο του προγράµµατος παρέµβασης το θέµα της ικανότητας να λειτουργεί
στο µέγιστο δυνατό βαθµό αυτόνοµα και αυτοδύναµα.
Ο µακροπρόθεσµος αυτός στόχος µπορεί να αναλυθεί σε τρεις διαστάσεις –
προϋποθέσεις (Μπάρµπας, 2008):
1. Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών δεξιοτήτων
2. Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
3. Μέγιστη δυνατή αποκατάσταση της φθαρµένης ταυτότητάς του.
Η απόκτηση των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και η µέγιστη
δυνατή κοινωνική ένταξη του παιδιού µέσα στη σχολική κοινότητα θεωρώ πως είναι οι δύο
στόχοι που στην περίπτωση του παιδιού αυτού είναι αλληλένδετοι και πρέπει να δουλευτούν
παράλληλα. Το παιδί παρουσιάζει γενικότερα ανεπάρκειες στην προσαρµοστική του
συµπεριφορά, οι οποίες εκδηλώνονται µε περιορισµούς στην αυτοεξυπηρέτηση και στις
λειτουργικές δεξιότητες καθώς και στις κοινωνικές δεξιότητες. Τα προβλήµατα που αφορούν τις
κοινωνικές δεξιότητες (δυσκολίες επικοινωνίας, άρνηση συνεργασίας, µη ανταπόκριση στους
κανόνες λειτουργίας των οµάδων, επιθετικότητα, ξεσπάσµατα θυµού µε τσιρίδες και

12

καταστροφή έργων), καθώς και οι περιορισµένες γνωστικές του δεξιότητες, όπως και ο φτωχός
λόγος επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις του µε τα άλλα παιδιά.
Η αποκατάσταση της φθαρµένης ταυτότητας του παιδιού θα γίνει σταδιακά και σε βάθος
χρόνου µέσω της προσπάθειας επίτευξης των δύο προηγούµενων στόχων.
Παρ’ όλο που το πρόβληµα του παιδιού είναι γενικευµένο θεωρώ πως στοχεύοντας στην
ανεξαρτησία, τον αυτοκαθορισµό και την καθηµερινή ευχαρίστησή του θα υπάρξει άµεση
συµβολή στην ανάπτυξη και των άλλων περιοχών ανάπτυξης στους οποίους υπολείπεται. Για
παράδειγµα εφόσον το παιδί πρέπει να ενταχθεί στην οµάδα των «συνοµηλίκων» του, πρέπει
αρχικά να αναπτύξει την εικόνα του εαυτού του για να εξερευνήσει τον κόσµο. Εποµένως στο
πρόγραµµα θα συµπεριληφθεί και η ανάπτυξη του ψυχοκινητικού τοµέα, καθώς επίσης και
θέµατα ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων για τη βελτίωση της προσαρµοστικής
συµπεριφοράς (Τζουριάδου, 1995). Επίσης όσον αφορά τις σηµαντικές δυσκολίες που
παρουσιάζει το παιδί στο λόγο, οι οποίες δεν το βοηθούν στις αλληλεπιδράσεις µε τα άλλα
παιδιά, προκύπτει η ανάγκη το παιδί να καθοδηγηθεί από εµάς µε τέτοιο τρόπο, ώστε σταδιακά,
µέσα από επεξηγήσεις και παρουσίαση ή µίµηση καταστάσεων, πάντα στο πλαίσιο της
εγγύτερης ανάπτυξής τους, να είναι σε θέση να συµµετάσχει ενεργά σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες (Μπόντη, 2006).
Όπως προαναφέρθηκε βασικός στόχος του προγράµµατος θα είναι η αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των αναγκών του παιδιού, ώστε να ωφεληθεί το µέγιστο δυνατό. Τα γνωστικά
ελλείµµατα και οι ανεπάρκειες στην προσαρµοστική συµπεριφορά παρεµποδίζουν την ένταξη
και την κοινωνική ενσωµάτωση του παιδιού. Εποµένως, το παιδαγωγικό πρόγραµµα για να
είναι αποτελεσµατικό πρέπει να λάβει υπόψη του τα διαφορετικά ατοµικά χαρακτηριστικά
(δυνατότητες και αδυναµίες), τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του παιδιού και να το
αντιµετωπίζει ως άτοµο αλλά και ως µέλος µιας οµάδας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει
εξειδικευµένο πρόγραµµα που να λαµβάνει υπόψη του τους παράγοντες αυτούς.
πρόγραµµα θα περιλαµβάνει εκτός

Το

από το εξειδικευµένο – ατοµικό µέρος για το παιδί,

σταδιακά ένα µέρος για συµµετοχή του παιδιού σε παιχνίδια σε ζευγάρια, ένα µέρος για
συµµετοχή του παιδιού σε µια µικρή οµάδα παιδιών στη συνέχεια και αργότερα ένα µέρος κοινό
για όλη τη σχολική τάξη.
Επίσης πρέπει να οδηγήσουµε το παιδί να έχει κίνητρα όπως θέληση για µάθηση,
περιέργεια, ενδιαφέρον πράγµα που θα επιτευχθεί µέσω της ευχαρίστησης που θα λαµβάνει
από τις δραστηριότητες στις οποίες θα συµµετέχει, η αµοιβή δηλαδή θα εµπεριέχεται στην ίδια
τη δραστηριότητα.
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Ενδιάµεσα βήµατα – επιµέρους στόχοι
Όσον αφορά την απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων:
Είναι αναγκαίο οι µαθητές µε ήπια νοητική καθυστέρηση να εκπαιδεύονται σε όλες τις
δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
καθηµερινής ζωής. Οι περισσότερες από αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες αποκτούνται από τα
παιδιά µε τον αναµενόµενο για την ηλικία τους ρυθµό ανάπτυξης χωρίς συστηµατική
εκπαίδευση, και κυρίως δίχως την συστηµατική σχολική εκπαίδευση. Αυτό όµως δεν ισχύει στην
περίπτωση των παιδιών µε νοητικά προβλήµατα.
Βάση των παραπάνω, τα ενδιάµεσα βήµατα του στόχου αφορούν την εκπαίδευση του
παιδιού σε όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της καθηµερινής ζωής. Συγκεκριµένα οι επιµέρους στόχοι είναι:
•

Να αναπτύξει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης

•

Να αναπτύξει δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας

•

Να καλλιεργήσει τις δεξιότητες µετακίνησης

•

Να αναπτύξει αποτελεσµατική προφορική επικοινωνία µε τους συνοµηλίκους του

•

Να ανταποκρίνεται στη διευθέτηση των προσωπικών του αναγκών
Επεκτείνοντας τους στόχους σε δεξιότητες που θα αναπτυχθούν σε βάθος χρόνου

•

Να αναπτύξει την ικανότητα να οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο του

•

Να διαχειρίζεται καταστάσεις που εµπεριέχουν κινδύνους για την προσωπική του ασφάλεια

•

Να αναπτύξει την ικανότητα αγορών - οικονοµικών συναλλαγών
Βασική προϋπόθεση για να αποκτηθούν όλες οι παραπάνω δεξιότητες στην απαιτούµενη

πληρότητα είναι η συστηµατική εκπαίδευσή τους και η σύνδεσή τους µε την καθηµερινή
εµπειρία. Για το λόγο αυτό η εκπαίδευση του παιδιού είναι αναγκαίο να έχει το χαρακτήρα ενός
προγράµµατος κοινωνικής µάθησης που θα στοχεύει όχι στην απόκτηση εννοιών αλλά στη
δυνατότητα εφαρµογής και χρήσης αυτών των δεξιοτήτων στην καθηµερινή ζωή. Μέσα από
αυτή την οπτική µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα κοινωνικής µάθησης εκείνες οι
σχολικές γνώσεις που είναι αναγκαίες στην

καθηµερινή ζωή, όχι όµως ως αφηρηµένες

ακαδηµαϊκές γνώσεις αλλά ως λειτουργικές πρακτικές δεξιότητες που είναι δυνατόν να
ενσωµατωθούν στην καθηµερινή εµπειρία και ζωή του µαθητή. Το πρόγραµµα αυτό δεν µπορεί
παρά να είναι δοµηµένο ξεκινώντας από τις πιο απλές και προχωρώντας στις πιο σύνθετες και
εξειδικευµένες από λειτουργική και γνωστική άποψη δεξιότητες (Μπάρµπας, 2008).
Όσον αφορά τη µέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του παιδιού µέσα στη σχολική κοινότητα:
Σύµφωνα µε τους ερευνητές οι κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σηµασία
για την αποδοχή των παιδιών από τους συνοµηλίκους. Πολλά παιδιά στερούνται φίλων επειδή
δεν έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες (Βοσνιάδου, 1995). Οι Asher, Oden &
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Gottman (1991) έδειξαν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που άµεσα συνδέονται µε τη φιλία είναι α) η
ικανότητα να αλληλεπιδράς θετικά µε τους άλλους, β) να είσαι ειδικός σε κάτι (π.χ. στο τρέξιµο),
γ) να κάνεις γνωστές µε ακρίβεια και σαφήνεια τις επιθυµίες σου, δηλαδή να επικοινωνείς
αποτελεσµατικά και δ) να ξέρεις πώς να αρχίσεις µια φιλία. Οι τρόποι που οι Asher και Gottman
προτείνουν για την ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η ενίσχυση µε τη
µοντελοποίηση, η οποία επιτελείται µε την παρατήρηση του τρόπου αλληλεπίδρασης παιδιών
που έχουν κοινωνικές δεξιότητες, µε τη συστηµατική καθοδήγηση από το νηπιαγωγό και τη
διαµόρφωση µοντέλων µε τη διδασκαλία συγκεκριµένων στρατηγικών (Αυγητίδου, 1997).
Οι νηπιαγωγοί µπορούν να οργανώνουν ένα πρόγραµµα άσκησης κοινωνικών δεξιοτήτων
ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζει η τάξη τους. Στόχοι µπορεί να αποτελούν η
επικοινωνία µεταξύ των παιδιών, η ανάπτυξη της ασφάλειας και της εµπιστοσύνης των παιδιών
τόσο µε τους νηπιαγωγούς, όσο και µε τους συνοµήλικους, η συνεργασία µεταξύ των παιδιών
και η λύση προβληµάτων µε ορισµένα κριτήρια. Η συνεργασία είναι µια αξία που απαιτεί
συντονισµό µεταξύ µικρότερων ή µεγαλύτερων οµάδων, ακρίβεια επικοινωνίας και συνεννόηση
µεταξύ των παιδιών. Εποµένως για την επίτευξή του στόχου αυτού θα πρέπει να έχουν
προηγηθεί δραστηριότητες µε άλλους επιµέρους στόχους όπως α)η χαλάρωση των παιδιών
πριν αρχίσουν πιο σύνθετες ασκήσεις, όπου απαιτείται η επικοινωνία ή η συνεργασία µεταξύ
τους, β)η ενθάρρυνση της αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών και γ)η ανάπτυξη
των αισθηµάτων ασφάλειας και εµπιστοσύνης στον άλλον (Αυγητίδου, 1997).
Όπως

προαναφέρθηκε

προσαρµοστική

του

το

συµπεριφορά,

παιδί
οι

παρουσιάζει
οποίες

γενικότερα

εκδηλώνονται

µε

ανεπάρκειες

στην

περιορισµούς

στην

αυτοεξυπηρέτηση και στις λειτουργικές δεξιότητες, κυρίως όµως εκφράζονται µε δυσκολίες στις
κοινωνικές δεξιότητες. Εποµένως οι στόχοι του προγράµµατος παρέµβασης θα αφορούν την
εκπαίδευση του παιδιού στις δεξιότητες αυτές.
Α) Στόχοι που αφορούν την εικόνα του εαυτού του:
•

Να ενισχύσει την εικόνα του εαυτού του, τα συναισθήµατα για τον εαυτό του, να κατανοήσει
την ατοµική του ταυτότητα

•

Να αναπτύξει αίσθηµα εµπιστοσύνης στον εαυτό του και αίσθηµα πρωτοβουλίας

•

Να γνωρίσει την επιδοκιµασία και την επιβεβαίωση από τους άλλους

•

Να ξεπεράσει τα όρια του εαυτού του, να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί την παρουσία
του άλλου

Β) Στόχοι που αφορούν την οργάνωση και οριοθέτηση της συµπεριφοράς του:
•

Να µάθει να συγκρατεί τις παρορµήσεις του και να οριοθετεί τη συµπεριφορά του

•

Να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις στα καθηµερινά προβλήµατα

•

Να διευθετεί τις συγκρούσεις του µε άλλα παιδιά

•

Να προβλέπει τις επιπτώσεις των πράξεών του

15

•

Να µάθει να χειρίζεται τις διαπροσωπικές του σχέσεις για να µπορεί να ζήσει αρµονικά µε
τους άλλους

•

Να αποδέχεται την καθοδήγηση και την επίβλεψη των άλλων

•

Να µάθει τις βασικές κοινωνικές αξίες

•

Να µάθει να περιµένει τη σειρά του

•

Να µάθει να διακόπτει το συνοµιλητή του όταν πρέπει

•

Να παρακολουθεί το βλέµµα

•

Να παραµένει στο θέµα της συζήτησης

•

Να σέβεται τις ανάγκες και τις επιθυµίες των άλλων

Γ) Στόχοι που αφορούν την ένταξή του στην «κουλτούρα των συνοµηλίκων» µέσω του
παιχνιδιού:
Στον πυρήνα του στόχου της µέγιστης δυνατής ένταξης βρίσκεται η ένταξη του παιδιού
στην «κουλτούρα των συνοµηλίκων» του. Από την προσχολική ηλικία κυρίαρχο στοιχείο στις
σχέσεις των παιδιών, όπως διαµορφώνονται έξω από τον έλεγχο του ενήλικα παιδαγωγού είναι
το παιχνίδι, η ικανοποίηση που επιδιώκουν από τη συµµετοχή τους στο συλλογικό παιχνίδι. Το
παιδί, όπως όλα τα παιδιά µε νοητική ανεπάρκεια στην προσχολική ηλικία έχει δυσκολίες στην
ένταξη στην «κουλτούρα των συνοµηλίκων». Το ξεπέρασµα αυτών των δυσκολιών και η
κατάκτηση του στόχου προϋποθέτει τους εξής επιµέρους στόχους:
•

Να µάθει να παίζει τα παιχνίδια που παίζουν οι συµµαθητές του και να δέχεται ευχαρίστηση,
ικανοποίηση µέσα από αυτά

•

Να κατανοεί και να εφαρµόζει τους κανόνες που επικρατούν στα παιχνίδια και στις παρέες
τους

•

Να αναπτύξει κοινά ενδιαφέροντα, επιθυµίες και ανάγκες µε τους συνοµηλίκους του

•

Να αναπτύξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού την ικανότητα ανταπόκρισης µε κάποιο
συγκεκριµένο τρόπο σε ενέργεια ενός άλλου παιδιού

•

Να αισθανθεί ότι είναι αποτελεσµατικός µέσω της συµµετοχής του στο παιχνίδι

•

Να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας µέσω ευκαιριών πραγµατικής αλληλεπίδρασης µε τα
άλλα παιδιά

•

Να συνειδητοποιήσει τη συλλογική του δράση µε άλλα παιδιά

•

Να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις και να συνυπάρξει γνωρίζοντας τα άλλα παιδιά

•

Να αναπτύξει δεξιότητες προφορικής έκφρασης καθώς και τυπικές γνωστικές ικανότητες
Συγχρόνως υπάρχει η ανάγκη για συστηµατική υποστήριξη των άλλων παιδιών της τάξης

στις σχέσεις τους µε τον συγκεκριµένο παιδί (υποστήριξη των δίκαιων πολλές φορές
αντιδράσεων σε αντι-συλλογικές συµπεριφορές του συγκεκριµένου µαθητή, πρακτικές
διεξόδους σε καθηµερινά προβλήµατα συµπεριφοράς, διευκόλυνση στην επικοινωνία µαζί του,
κ.α.). Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, τόσο πιο οµαλά θα εξελίσσεται κοινωνικά το
παιδί µέσα στις παρέες των συνοµηλίκων, γιατί θα ωριµάζει και το ίδιο µέσα από τις µεταξύ τους
αλληλεπιδράσεις (Μπάρµπας, 2008).
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Είναι φανερό πως όλοι οι παραπάνω επιµέρους στόχοι τόσο της ανάπτυξης της
αυτοεικόνας του παιδιού, όσο της οριοθέτησης της συµπεριφοράς καθώς και της ένταξης
γενικότερα στην «κουλτούρα των συνοµηλίκων» µέσω του παιχνιδιού, τις περισσότερες φορές
είναι αλληλένδετοι και η κατάκτηση του ενός εξαρτάται από κατάκτηση του άλλου.
Συνυπολογίζοντας την γενικότερη εικόνα του παιδιού θεωρώ πως στο ξεκίνηµα του
παιδαγωγικού προγράµµατος παρέµβασης έµφαση θα δοθεί κυρίως στην ανάπτυξη της
αυτοεικόνας του παιδιού, της εµπιστοσύνης στον εαυτό του µέσα από τη συµµετοχή του σε
δραστηριότητες που θα καταφέρνει να ολοκληρώσει καθώς και µέσω της συµµετοχής του σε
παιχνίδια µε τους συνοµηλίκους του, τα οποία έµµεσα θα τον οδηγήσουν και στην οριοθέτηση
της συµπεριφοράς του. Σηµαντικό σηµείο στο ξεκίνηµα αυτό θα είναι η καλή συνεργασία µε την
οικογένεια του παιδιού και κυρίως µε τη µητέρα.

Σχέση µε την οικογένεια
Στοχεύοντας στην όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη οργάνωση του προγράµµατος
παρέµβασης τόσο ο µακροπρόθεσµος ετήσιος στόχος και οι διαστάσεις του, όσο και τα
ενδιάµεσα βήµατα (επιµέρους ή βραχύχρονοι στόχοι),

πρέπει να συζητηθούν και να

αποφασισθούν σε συνεννόηση µε τους γονείς του παιδιού και τη διεπιστηµονική οµάδα που έχει
διαγνώσει το πρόβληµα, καθώς και µε τους επαγγελµατίες που σχετίζονται µε το παιδί.
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε τη σχέση του προγράµµατος παρέµβασης τόσο της
κοινωνικής µάθησης όσο και της κοινωνικής ένταξης µε την οικογένεια του παιδιού. Η
καθηµερινή ζωή του παιδιού ορίζεται και προσδιορίζεται από τον τρόπο ζωής της οικογένειας,
τις επιλογές και προτεραιότητες που θέτει, τις προσδοκίες που διαµορφώνει για καθένα από τα
µέλη της και φυσικά από το συγκεκριµένο µαθητή. Κατά συνέπεια η εκπαίδευση σε λειτουργικές
– κοινωνικές δεξιότητες για να είναι αποτελεσµατική οφείλει να βρίσκει διέξοδο και εφαρµογή
στην καθηµερινή ζωή του παιδιού, δηλαδή να συσχετίζεται αρµονικά µε τις επιλογές, τον τρόπο
ζωής και τις προσδοκίες της οικογένειας (Μπάρµπας, 2008). Επίσης οι κανόνες και τα όρια που
θέτει η οικογένεια στο παιδί όσον αφορά τις σχέσεις του µε τα µέλη της οικογένειας αλλά και µε
τους άλλους αντανακλώνται άµεσα στην τάξη του νηπιαγωγείου και στις σχέσεις του παιδιού µε
τους συµµαθητές του. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο η εκπαίδευση του παιδιού σε κοινωνικές
δεξιότητες χρειάζεται να ακολουθεί κοινή πορεία τόσο µεταξύ των µελών της οικογένειας όσο
και µεταξύ των µελών της τάξης του σχολείου.
Ειδικότερα µάλιστα στην συγκεκριµένη περίπτωση επειδή όπως προαναφέρθηκε το
οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού είναι υπερπροστατευτικό, ικανοποιεί άµεσα όλες τις
ανάγκες του παιδιού και δεν του επιτρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες καθώς επίσης και επειδή
υπάρχει µια «ιδιαίτερη» σχέση του παιδιού µε τη µητέρα κυρίως µπροστά σε αγνώστους, όλα
αυτά πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης σε µια ή σε περισσότερες οργανωµένες
συναντήσεις µε τους γονείς και αν χρειαστεί και µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Πρέπει να
συνειδητοποιήσει το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού το πόσο σηµαντικό είναι για το παιδί
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να αναπτύξει πρωτοβουλίες, ώστε να µπορεί να λειτουργεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα. Επίσης το
ίδιο σηµαντικό είναι να κατανοήσουν όλοι ότι πρέπει να υπάρξει κοινή πορεία µεταξύ του
σχολείου και της οικογένειας και να πιστέψουν πώς η αγάπη τους προς το παιδί δεν
εκδηλώνεται µε την υπερπροστασία, αλλά µε τη προσπάθειά τους να το αφήσουν να
αυτενεργήσει. Παράλληλα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους γονείς και κυρίως από τη µητέρα
πως η προσκόλληση του παιδιού προς αυτή και η άρνηση για επικοινωνία και συνεργασία µε
τους άλλους είναι µια συµπεριφορά για την οποία η ίδια οφείλει περισσότερο από υπόλοιπα
µέλη της οικογένειας να επιδιώξει τον τερµατισµό της, ψάχνοντας τους λόγους που οδηγούν το
παιδί σ’ αυτή.
Το περιβάλλον του σπιτιού µπορεί να βοηθήσει επίσης και στην ανάπτυξη της γλώσσας
και επικοινωνίας, όπου παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα. Συνήθως οι γονείς µπορούν να
βοηθήσουν στην ανάπτυξη των παιδιού τους. Αν όµως δε διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις για
να µπορούν να ανταποκριθούν, η συµβουλευτική των γονιών σε αντίστοιχα θέµατα µπορεί να
βοηθήσει (Τζουριάδου, 1995).

Έργα που θα χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα παρέµβασης
Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης θα χρησιµοποιηθούν έργα τα οποία δεν θα είναι ούτε
πολύ εύκολα, ούτε πολύ δύσκολα για το παιδί. Επιπλέον, η βαθµιαία αύξηση της δυσκολίας των
δοκιµασιών θα δώσει στο παιδί τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των έργων και
σταδιακά να φτάσει στην κατάκτηση των στοιχείων που απαιτούνται για την επίλυσή τους.
Ένα βασικό κοµµάτι του προγράµµατος θα αποτελεί η οργάνωση της καθηµερινής
ρουτίνας. Οι δραστηριότητες ρουτίνας αποτελούν ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης του
παιδιού. Στοχεύουν στο να µπορέσει µε την πάροδο του χρόνου να τις εκτελέσει όσο πιο
ανεξάρτητα και αυτόνοµα γίνεται (Αναγνωστοπούλου, 2008).
Λαµβάνοντας υπόψη τα γνωστικά ελλείµµατα, τις δυσκολίες του παιδιού και την παθητική
µαθησιακή του συµπεριφορά η µέθοδος project πιστεύω πως είναι η κατάλληλη για την
εκπαίδευσή του. Αφορά στη µελέτη σε βάθος ενός θέµατος, έχει βιωµατικό χαρακτήρα και
περιλαµβάνει ποικιλία δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του σχεδίου το παιδί θα
ενθαρρυνθεί να παίρνει αποφάσεις και να κάνει επιλογές σε συνεργασία µε τους συνοµηλίκους
του και τον εκπαιδευτικό [(Katz, 1998), Αναγνωστοπούλου, 2008]. Όπως έχει διαπιστωθεί στην
προσχολική εκπαίδευση τα παιδιά µε ήπια νοητικά και γνωστικά προβλήµατα µπορούν να
ακολουθήσουν το πρόγραµµα της τάξης και να επωφεληθούν από αυτό. Οι βιωµατικές µέθοδοι
όπως η µέθοδος project, διευκολύνουν στην προσπέλαση της γνώσης. Το ιδιαίτερο
πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι δεν απαιτεί από κάθε παιδί να συµµετέχει σε κάθε
δραστηριότητα, ενώ η εργασία σε µικρές οµάδες ευνοεί τα παιδιά µε ανεπάρκειες να εργαστούν
µε βάση τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους και να αποκτήσουν µια αίσθηση αυτονοµίας
[(Ντολιοπούλου, 2004), Αναγνωστοπούλου, 2008].
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Οι δραστηριότητες που θα οργανωθούν θα έχουν τη µορφή παιχνιδιού. Το παιχνίδι είναι
ένα σηµαντικό µέσο για τη µάθηση και για τη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων µε τους
συνοµηλίκους. Ωστόσο θα χρειαστεί να διδάξουµε στο παιδί πώς να παίξει, να µάθει να τηρεί
τους κανόνες των παιχνιδιών και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. Έτσι σταδιακά µέσω
των παιχνιδιών το παιδί θα απεµπλακεί από το µοναχικό ανεξάρτητο παιχνίδι και θα µάθει να
αλληλεπιδρά µε τα υπόλοιπα παιδιά.

Θεωρητικές προσεγγίσεις, µέθοδοι και στρατηγικές που θα χρησιµοποιηθούν στο
πρόγραµµα παρέµβασης
Τα περισσότερα προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης δεν ακολουθούν ένα θεωρητικό
µοντέλο, αλλά συνδυάζουν στοιχεία από αρκετά6. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή το πρόγραµµα
παρέµβασης θα βασιστεί στα σηµεία εκείνα των προσεγγίσεων που θεωρώ ότι µπορούν ως ένα
σηµείο να βοηθήσουν την ανάπτυξη του παιδιού µε κάποιον τρόπο. Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά την αναπτυξιακή προσέγγιση
Το κλειδί σ’ αυτή την προσέγγιση εκπαίδευσης είναι η φυσική ακολουθία στην ανάπτυξη
του παιδιού και ο συλλογισµός της είναι ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες θα αναδυθεί και θα
αναπτυχθεί η εσωτερική ανάγκη του παιδιού για µάθηση. Σύµφωνα την άποψη αυτή οι
δραστηριότητες και τα έργα του προγράµµατος παρέµβασης πρέπει να είναι κατάλληλα για το
αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, όπως επίσης να του παρέχονται µαθησιακές ευκαιρίες µέσα
σε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και φροντίδας.
Όσον αφορά τη συµπεριφορική προσέγγιση
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι το περιβάλλον του παιδιού είναι το πιο σηµαντικό και
µπορεί να φέρει στην επιφάνεια την επιθυµητή συµπεριφορά7. Η παρέµβαση εστιάζεται στους
παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά τη συγκεκριµένη κάθε φορά
αντίδραση ή συµπεριφορά. Οι µέθοδοι της προσέγγισης αυτής που µπορούν να ακολουθηθούν
στο πρόγραµµα που θα οργανωθεί είναι οι εξής:
•

Άµεση εκπαίδευση, η οποία αποτελεί και την κύρια µέθοδος παρέµβασης της προσέγγισης
αυτής. Η µέθοδος αυτή αναλύει το κάθε γνωστικό έργο µε βάση τις ικανότητες που
απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του. Αυτές οι ικανότητες ή οι συµπεριφορές τοποθετούνται
σε µια λογική σειρά και το παιδί αξιολογείται για να εντοπιστεί σε ποιο επίπεδο βρίσκεται.
Στη συνέχεια η κάθε ικανότητα διδάσκεται ξεχωριστά µε τη σειρά. Γίνεται διαρκής
αξιολόγηση των ικανοτήτων που έχει διδαχθεί το παιδί8.

•

Ανάλυση έργου (Task Analysis). Σηµαίνει το «σπάσιµο» µιας σύνθετης δραστηριότητας σε
µικρότερα βήµατα, που µπορούν να αποκτηθούν πιο εύκολα. Τα βήµατα µπορεί να έχουν
µια φυσική σειρά ή να πηγαίνουν από το ευκολότερο στο δυσκολότερο. Κάθε µικρό βήµα,

6
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που οδηγεί στον επιθυµητό στόχο συµπεριφοράς, πρέπει να κατακτηθεί από το παιδί πριν
προχωρήσει στο επόµενο. Η εκπαίδευση µε ανάλυση έργων µπορεί να µειώσει τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζει το παιδί λόγω των µνηµονικών ελλειµµάτων του, καθώς του
δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί λιγότερες πληροφορίες (Αναγνωστοπούλου, 2008).
•

Παροχή συστηµατικών συνεπειών στη µαθησιακή συµπεριφορά του µαθητή µε τη µορφή
ενισχύσεων, ανατροφοδότησης και διόρθωση λαθών, µέθοδοι που αποτελούν και το κλειδί
της προσέγγισης αυτής. Η ανατροφοδότηση µπορεί να πάρει δύο µορφές, τον έπαινο ή
θετική ενίσχυση για τις σωστές απαντήσεις και τη διόρθωση λαθών. Η θετική ενίσχυση
αποτελεί ένα γεγονός που έρχεται ως συνέπεια µια πράξης και µπορεί να είναι ένας έπαινος,
µια αγκαλιά, ένα παιχνίδι κ.α. ανάλογα µε τη στάση του παιδιού. Επίσης µπορούν να δοθούν
εξωτερικές ενισχύσεις όπως τα αυτοκόλλητα, ο λεκτικός έπαινος κλπ9. Η ανατροφοδότηση
είναι συνήθως πιο αποτελεσµατική όταν είναι συγκεκριµένη, άµεση και θετική. ∆ιάφορες
έρευνες έχουν δείξει ότι µπορεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης για
παιδιά µε νοητική καθυστέρηση και άλλες ανεπάρκειες (Αναγνωστοπούλου, 2008). Η καλή
διδασκαλία εµπεριέχει την ενθάρρυνση των παιδιών να δοκιµάζουν καινούρια πράγµατα, την
υποστήριξη, τη διευκόλυνση και την επιβράβευση. Στην προκειµένη περίπτωση επειδή το
πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε παιδί µε ήπια νοητική καθυστέρηση, τέτοιες συµπεριφορές
καλό είναι να γίνουν µε πιο συστηµατικό τρόπο και οργανωµένο τρόπο. Ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που θα µαθαίνουµε στο παιδί µια καινούρια δεξιότητα στην αρχή µπορεί να
χρειάζεται πολλή ενίσχυση, η οποία θα µειώνεται σταδιακά καθώς τα παιδί θα γίνεται πιο
αυτόνοµο στη µάθηση.

•

Επίσης µε στόχο την ενίσχυση της επιθυµητής συµπεριφοράς µπορούν να χρησιµοποιηθούν
η µέθοδος του συµβολαίου συµπεριφοράς (συµφωνία µαθητή – παιδαγωγού), η µέθοδος
της σχηµατοποίησης (σταδιακή προσέγγιση της επιθυµητής συµπεριφοράς µέσα από
συνεχή επιβράβευση έως ότου αυτή επιτευχθεί), η µέθοδος των βραβείων, ενώ µε στόχο τη
µείωση ή αποδυνάµωση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς µπορούν να χρησιµοποιηθούν η
µέθοδος της εξαφάνισης και του διαλείµµατος10.

Όσον αφορά την προσέγγιση της θεωρίας του οικογενειακού συστήµατος
Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή οι στόχοι των δραστηριοτήτων θα οργανώνονται σε
συνεργασία µε την οικογένεια, στηριζόµενοι στην πεποίθηση ότι κανένα µέλος της οικογένειας
δε λειτουργεί αποµονωµένα από υπόλοιπα µέλη.
Όσον αφορά την προσέγγιση των κοινωνικών θεωριών (Vygotsky)
Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συµβαίνει η µάθηση
επηρεάζει σηµαντικά τη µαθησιακή διαδικασία. ∆άσκαλοι και γονείς έχουν ενεργητικό ρόλο στην
ενθάρρυνση των µικρών παιδιών και χρησιµοποιούν λεκτικές αλληλεπιδράσεις11. Σύµφωνα µε
τον Vygotsky πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και να
9
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παρουσιάζουµε τις πληροφορίες µε τρόπο που να βοηθάει στην ανάπτυξή του, εποµένως
πρέπει να προσαρµόζουµε τις µεθόδους στις ατοµικές διαφορές των παιδιών (Ντολιοπούλου,
1999). Οι αλλαγές πραγµατοποιούνται στο κοινωνικό περιβάλλον ανάµεσα στο παιδί και τον
ενήλικα ή έναν πιο ικανό συνοµήλικο12.
Σύµφωνα µε την ίδια προσέγγιση η γλώσσα θεωρείται το πιο σηµαντικό εργαλείο του νου
και της σκέψης. Είναι επίσης ο βασικός τρόπος επικοινωνίας µε τους άλλους. Επίσης η γλώσσα
παίζει σηµαντικό ρόλο στη νοητική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των διαδικασιών σκέψης. Η
γλώσσα αποτελεί ένα νοητικό εργαλείο, αφού όλοι τη χρησιµοποιούν για να σκεφτούν, αλλά κι
ένα µέσο για την κατάκτηση άλλων νοητικών εργαλείων, όπως η προσοχή, η µνήµη, η επίλυση
προβληµάτων, αλλά και τα συναισθήµατα. Χρησιµοποιούµε τη γλώσσα για να µιλήσουµε, να
γράψουµε, να ζωγραφίσουµε και να σκεφτούµε (Ντολιοπούλου, 1999).
Το πιο γνωστό µέρος της θεωρίας του Vygotsky και ενδεχοµένως το πιο σηµαντικό είναι η
διδασκαλία σύµφωνα µε τη «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης», η προώθηση δηλαδή της
διδασκαλίας ως το σηµείο που µπορεί να φτάσει το παιδί, είτε µόνο το, είτε µε τη βοήθεια και
την καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή πιο ικανού συνοµηλίκου [(Vygotsky, 1978), Ντολιοπούλου,
1999].
Οι µέθοδοι – δραστηριότητες που µπορούν να ακολουθηθούν στο πρόγραµµα που θα
οργανωθεί στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής είναι οι εξής:
•

Οι δραστηριότητες θα έχουν κατά κύριο λόγο σα βασικό τους στόχο την κοινωνική
αλληλεπίδραση του παιδιού µε άλλους, που σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή είναι
απαραίτητο συστατικό στη µάθηση καθώς οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν κρίσιµο ρόλο.
Η συνεργασία αποτελεί πηγή της νοητικής ανάπτυξης διότι µέσα απ’ αυτήν τα παιδιά
µαθαίνουν να σκέφτονται και να συµπεριφέρονται µε τρόπους που αντικατοπτρίζουν το
κοινωνικοπολιτισµικό τους υπόβαθρο [(Vygotksy, 1978), Ντολιοπούλου, 1999].

•

Οι δραστηριότητες θα προωθούν τις χρήσεις γλώσσας όπως α)σύνδεση γλώσσας και
πράξεων µε σαφή τρόπο β)µεγαλόφωνη σκέψη γ)σύνδεση εισαγωγής νέων εννοιών ή
υλικών µε πράξεις δ)αποθάρρυνση του ατοµικού λόγου (Ντολιοπούλου, 1999).

•

Στα πλαίσια της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης µπορεί να γίνει η χρήση της µεθόδου των
«ενδιάµεσων µεσολαβητών». Αφορά στη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άλλο
άτοµο σε συγκεκριµένες δραστηριότητες. Συνήθως πρόκειται για βοήθεια που δίνεται από
πριν ή κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του παιδιού. Οι βοήθειες αυτές µπορούν να
ταξινοµηθούν σε πέντε κατηγορίες λεκτικές, κινητικές, υποδειγµατικές (model), φυσικές και
εικονιστικές. Η λεκτική παρακίνηση µπορεί να είναι µια πρόταση που λέει ο εκπαιδευτικός
για να βοηθήσει το παιδί να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα. Η κινητική παρακίνηση είναι
µια κίνηση µε την οποία ο εκπαιδευτικός βοηθάει το παιδί, η φυσική παρακίνηση αφορά σε
µια φυσική κίνηση από τον εκπαιδευτικό (π.χ. ένα άγγιγµα), η εικονιστική ή αλλιώς
παρακίνηση των δύο διαστάσεων αφορά σε εικόνες γεγονότων που παρέχουν πληροφορίες
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για συγκεκριµένα γεγονότα ή ακολουθίες πράξεων. Τέλος η υποδειγµατική παρακίνηση
παρουσιάζεται ως µια µέθοδος διδασκαλίας συγκεκριµένων κοινωνικών δεξιοτήτων που
περιλαµβάνει τις κατάλληλες επιλογές, την οργάνωση της συµπεριφοράς, την παρουσίαση,
την ενθάρρυνση του µαθητή να τη µιµηθεί, τη σύνδεση κει την ενσωµάτωσή τους στη
ρουτίνα της τάξης, την παρατήρηση και γενίκευση της συµπεριφοράς (Αναγνωστοπούλου,
2008).
Όσον αφορά τις γνωστικές προσεγγίσεις (Piaget)
Το πρόγραµµα µε γνωστική έµφαση ενθαρρύνει εµπειρίες και δραστηριότητες που
βοηθούν στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων. Οι γνωστικές ικανότητες περιλαµβάνουν
µνήµη, διάκριση, επίλυση προβληµάτων, ανάπτυξη εννοιών και κατανόηση13. Η µάθηση κατά
τον Piaget οικοδοµείται από τις ίδιες τις ενέργειες του παιδιού πάνω στα πράγµατα και στις
σχέσεις που συντονίζονται µέσω των διαδικασιών της ταξινόµησης, αντιστοίχισης και
σειροθέτησης. Το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά αντιµετωπίζεται ως ενεργητικός
µαθητής που προσλαµβάνει έτοιµες σχηµατοποιηµένες γνώσεις, αλλά βοηθούµενο µπορεί να
οικοδοµήσει µόνο του την ικανότητα να µαθαίνει και να κατανοεί (Τσακίρη, κ.α., 2007).

Η

προσέγγιση αυτή δίνει µεγάλη έµφαση στις αντιλήψεις των ίδιων των παιδιών και στην άµεση
εµπλοκή τους στα έργα τόσο της αξιολόγησης όσο και της παρέµβασης.
Οι µέθοδοι – στρατηγικές που µπορούν να ακολουθηθούν στο πρόγραµµα που θα
οργανωθεί στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής είναι οι εξής:
•

Οι δραστηριότητες γίνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο µαθητής να έχει συχνές ευκαιρίες για
ενεργό αντίδραση. Σηµαντικό σε µια παιδαγωγική δραστηριότητα είναι να παρέχεται η
ευκαιρία στο µαθητή να αντιδρά ενεργά. Η ενεργητική συµµετοχή είναι σηµαντική για όλους
τους µαθητές, ιδιαίτερα όµως για αυτούς που έχουν ανεπάρκειες (Αναγνωστοπούλου,
2008).

•

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ενσωµατώνονται κάποιες στρατηγικές µε στόχο τη
γενίκευση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η γενίκευση γνώσεων αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε,
ένα από τα βασικότερα εµπόδια των παιδιών µε ήπια νοητική καθυστέρηση. Είναι λοιπόν
απαραίτητη η ενσωµάτωση στρατηγικών στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µε τη διδασκαλία λειτουργικών δεξιοτήτων που είναι άµεσα χρήσιµες στο φυσικό περιβάλλον
(σχολείο, σπίτι, παιδότοπος, κοινότητα). Επιπλέον, αν η διδασκαλία γίνεται σε πραγµατικές
συνθήκες αυξάνεται η πιθανότητα γενίκευσης (Αναγνωστοπούλου, 2008).

•

Γίνεται άµεση και συχνή αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή και χρήση των δεδοµένων για
τις εκπαιδευτικές επιλογές (Αναγνωστοπούλου, 2008).

Όσον αφορά την προσέγγιση «των γνωστικών λειτουργιών» (κατηγοριοποίηση Nikerson et al,
1985)
Τα σύγχρονα προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης που έχουν γνωστικό προσανατολισµό
στοχεύουν στην εξάσκηση των διαδικασιών σκέψης µέσω γνωστικών στρατηγικών. Οι
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στρατηγικές αναφέρονται στο πώς ένα άτοµο σκέφτεται και ενεργεί όταν σχεδιάζει, εκτελεί και
αξιολογεί την επίδοσή του σε µια δοκιµασία και είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν µέσα από
συστήµατα εµπειρίας αλλά και µέσα από ειδικά προγράµµατα εξάσκησης – εκπαίδευσης
(Τζουριάδου, 1995)14. Ο στόχος της εκπαίδευσης µέσω στρατηγικών είναι να διδαχθούν οι
στρατηγικές µε τρόπο επιτυχηµένο και αποτελεσµατικό, ώστε να αποκτηθούν µε ελάχιστη
προσπάθεια και να γενικευτούν. Ένα µοντέλο εκπαίδευσης στρατηγικών προσφέρει µια
προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων, η οποία δεν είναι περιορισµένη στις συγκεκριµένες
εφαρµογές στις οποίες η στρατηγική έχει διδαχθεί (Αναγνωστοπούλου, 2004).
Οι µέθοδοι – στρατηγικές που µπορούν να ακολουθηθούν στο πρόγραµµα που θα
οργανωθεί στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής είναι οι εξής:
•

Στα

προγράµµατα

εκπαίδευσης

στρατηγικών

µάθησης

και

σκέψης

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν άµεσες ή έµµεσες διδακτικές τακτικές.
− Στην έµµεση διδακτική τακτική ο ειδικός καθοδηγεί το παιδί µέσω ερωτήσεων, να σχεδιάσει
την πορεία επίλυσης και να προχωρήσει σε έλεγχο και αυτοδιόρθωση και βαθµιαία το
παρακινεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποτελεσµατική και επιτυχηµένη ολοκλήρωση
της δοκιµασίας.
− Στην άµεση διδακτική τακτική επικεντρώνεται στην επιλογή από τον ειδικό της κατάλληλης
στρατηγικής και στην εξάσκηση του παιδιού σ’ αυτήν. Αφού επιλεγεί η στρατηγική, ο ειδικός
εκπαιδεύει το παιδί στις προαπαιτούµενες ικανότητες, παρουσιάζει τη στρατηγική, δίνει το
µοντέλο της και παρέχει άµεση πρακτική στήριξη και ανατροφοδότηση σχετικά µε την
εφαρµογή της στρατηγικής από το µαθητή.
Η κύρια διαφορά ανάµεσα στις δύο τακτικές έγκειται στο ρόλο του ειδικού. Στις έµµεσες
τακτικές ο ειδικός οδηγεί το παιδί στη γνώση και χρήση της στρατηγικής ενώ στις άµεσες
τακτικές η στρατηγική διασαφηνίζεται και διδάσκεται από τον ειδικό (Lenz, 1992). Για τα άτοµα
που έχουν λιγότερο ευνοϊκές προϋποθέσεις µάθησης, γνωστικού ή κοινωνικο-οικονοµικού
τύπου καταλληλότερη θεωρείται η στήριξη µε άµεσες διδακτικές τακτικές [(Μαναβόπουλος,
1994), Αναγνωστοπούλου, 2004].
•

Όπως έχει αναφερθεί το παιδί εµφανίζει αδυναµίες σε βασικές λειτουργίες σκέψης καθώς
και στην ανάπτυξη µεθόδων επεξεργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα παιδαγωγικής
παρέµβασης πρέπει να εστιάζει στη διδασκαλία αναλυτικών µεθόδων ώστε να ενισχυθούν
οι δυνατότητες επεξεργασίας σε αναλυτικό επίπεδο. Το πρόγραµµα για να είναι κατάλληλο
για τις ανάγκες του παιδιού πρέπει να αφορά στην εκπαίδευσή του σε βασικές λειτουργίες
όπως η γενίκευση, η διάκριση, η ταξινόµηση και η συσχέτιση. Οι λειτουργίες αυτές
συνθέτουν την αναλογική σκέψη, η οποία συνδέεται µε τη νοηµοσύνη και τη µάθηση. Η
αναλογική σκέψη επικεντρώνεται στις δοµικές σχέσεις µεταξύ των καταστάσεων ή των
ιδεών. Όταν το παιδί θα αντιληφθεί λεπτές αλλά κρίσιµες διαφορές ανάµεσα σε δύο
αντικείµενα ή γεγονότα ή όταν συσχετίσει ένα χαρακτηριστικό ή ένα αντικείµενο µε την τάξη
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από την οποία αποσπάται, τότε θα βάλει το θεµέλιο της αναλογικής σκέψης. Η εκπαίδευση
σε έργα αυτών των λειτουργιών µέσω αναλυτικών µεθόδων επεξεργασίας µπορεί να
ενισχύσει τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και να περιορίσει τους παράγοντες
επικινδυνότητας. Η διδασκαλία αναλυτικών µεθόδων µέσα από έργα γενίκευσης, διάκρισης,
ταξινόµησης, συσχέτισης αφορά στην επικέντρωση της προσοχής, στην οργάνωση των
πληροφοριών και στον εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών µε στόχο τη δηµιουργία
οµάδων και εννοιών. Η µετάβαση των παιδιού σε αναλυτικές µεθόδους επεξεργασίας µπορεί
να βελτιώσει την επίδοσή του.
•

Σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος θα αποτελέσει η παραδειγµατική παρουσίαση της
επίλυσης των έργων και η χρήση της µεγαλόφωνης σκέψης, η οποία είναι ιδιαίτερα
αποτελεσµατική για παιδιά µε γνωστικούς περιορισµούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η αυτο-εκπαιδευτική µάθηση που βασίζεται στη θεωρία της εσωτερικοποίησης
του αυτό-καθοδηγούµενου λόγου σε σκέψη (Vygotsky, 1978)15. Ο µαθητής κινείται από
εξωτερικούς κανονισµούς σε εσωτερικοποιηµένους αυτοκανονισµούς της συµπεριφοράς για
την επίλυση προβληµάτων. Οι Meichenbaum και Goodman (1971) περιέγραψαν πέντε
βήµατα που βασίζονται σ’ αυτή τη διαδικασία εσωτερικοποίησης (Λεκτική Αυτοκαθοδήγηση).
Αυτά είναι:
1. Εκτέλεση της δοκιµασίας από τον εκπαιδευτή µε µεγαλόφωνη σκέψη
2. Εκτέλεση της δοκιµασίας από το µαθητή ενώ ο εκπαιδευτής λέει δυνατά τη διαδικασία
3. Ενεργή εκτέλεση από το µαθητή ενώ αυτοεκπαιδεύεται µε µεγαλόφωνη σκέψη.
4. Ενεργή εκτέλεση από το µαθητή µε ψίθυρο και
5. Εκτέλεση της δοκιµασίας από το µαθητή µε εσωτερική αυτό-εκπαίδευση.
Επιπλέον η βαθµιαία αύξηση της δυσκολίας των δοκιµασιών στη διάρκεια του
προγράµµατος µπορεί να βοηθήσει τα παιδί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των έργων και
σταδιακά να φτάσει να αναγνωρίζει τις διεργασίες που απαιτούνται για την επίλυσή τους,
ανακαλύπτοντας τις µεταξύ τους οµοιότητες χωρίς να επικεντρώνονται στις διαφορές ή το
βαθµό δυσκολίας (Μαναβόπουλος, 1994)16.

Συνοψίζοντας
Η αντιµετώπιση των προβληµάτων, σύµφωνα µε την συµπεριφοριστική κατεύθυνση,
υλοποιείται µε την άµεση διδασκαλία. Παράλληλα εφαρµόζονται και άλλα διορθωτικά ή
θεραπευτικά προγράµµατα ή ασκήσεις για την βελτίωση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων και των
γνωστικών λειτουργιών. Ωστόσο η συµπεριφοριστική προσέγγιση µόνη της θεωρείται ατελής,
επειδή παραβλέπει τα αναγκαία προπαρασκευαστικά στάδια, που υλοποιούνται µε την έµµεση
διδασκαλία, και αναφέρονται στην έννοια της ετοιµότητας, η οποία είναι σύµφωνη µε τα
πορίσµατα της γνωστικής ψυχολογίας. Η γνωστική προσέγγιση εστιάζεται στις διαδικασίες
15
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πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών και στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων
και στρατηγικών µε τις οποίες δοµείται η γνώση (Μαρκάκης, 2006)17. Η εκπαίδευση µέσω
στρατηγικών µπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσµατικό τρόπο αντιµετώπισης των
προβληµάτων του παιδιού,

µπορεί να ενισχύσει την ικανότητά του να µαθαίνει και να το

βοηθήσει να αναπτύξει τις γνωστικές του ικανότητες. Η µέχρι τώρα έρευνα δείχνει ότι τα
προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης µε γνωστικό προσανατολισµό έχουν σηµαντικές
επιδράσεις στη ζωή των παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για εµφάνιση σχολικών
δυσκολιών. Πολλές καταστάσεις µπορούν να ανακουφιστούν, άλλα προβλήµατα να
ξεπεραστούν και άλλα να αντιµετωπιστούν, έτσι ώστε το παιδί να ζήσει καλύτερη ζωή18.
Ανεξάρτητα από τη θεωρητική προσέγγιση του προγράµµατος παρέµβασης απαραίτητη
είναι η συνεχής αξιολόγηση τόσο των διαδικασιών όσο και των αποτελεσµάτων του. Η
αξιολόγηση των επιδράσεων του προγράµµατος καθορίζει αν τα παιδιά πέτυχαν τους στόχους
που είχαν διατυπωθεί από την οµάδα πρώιµης παρέµβασης και επίσης διαπιστώνει το βαθµό
στον οποίο το πρόγραµµα συνέβαλε στην ανάπτυξη των στόχων19.
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Οι 8 πρώτες συναντήσεις του προγράµµατος παρέµβασης
Στη συνέχεια θα αναλυθεί ένα µέρος του προγράµµατος παρέµβασης (8 συναντήσεις), το
οποίο αποτελεί, το ξεκίνηµα αυτού του προγράµµατος, τα πρώτα βήµατα που θα βοηθήσουν το
παιδί να οργανώσει κυρίως τη συµπεριφορά του και να αναπτύξει υγιείς σχέσεις µε τους
συνοµηλίκους και έµµεσα τους ενήλικες. Όσον αφορά τις δραστηριότητες για τα γνωστικά
ελλείµµατα καθώς και τα προβλήµατα στο λόγο, αυτές υπάρχουν ως ένα µικρό δείγµα στο
αρχικό µέρος αυτού του προγράµµατος και θα ενισχυθούν σταδιακά σε επόµενες συναντήσεις.
Οι δραστηριότητες κυρίως είναι εξατοµικευµένες, σε ζευγάρια ή σε µικρές οµάδες παιδιών.
Σταδιακά κάποιες από αυτές ανάλογα µε τον τρόπο που θα αντιδράσει το παιδί σ’ αυτές,
µπορούν να επαναληφθούν και µε µεγαλύτερες οµάδες ή µε το σύνολο των παιδιών της τάξης.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι στις περιπτώσεις των µη εξατοµικευµένων έργων οποιεσδήποτε
µέθοδοι και στρατηγικές εφαρµοστούν θα είναι κοινές για όλα τα παιδιά που θα συµµετέχουν.
Παράλληλα θα χρησιµοποιούνται µόνο όταν και όσο κρίνεται απαραίτητο.
Το θέµα του σχεδίου εργασίας για τις 8 αυτές συναντήσεις θα µπορούσε να είναι
«Γνωρίζω τον εαυτό µου και τους άλλους». Όπως γίνεται συνήθως κατά το σχεδιασµό και την
οργάνωση ενός σχεδίου εργασίας, οι δραστηριότητες αποτελούν προτάσεις των παιδιών της
τάξης και αφορούν όλους τους τοµείς: ψυχοκινητικός τοµέας, γνωστικός τοµέας, γλωσσικός
τοµέας, αισθητικός τοµέας και κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας.

1η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα : Ψυχοκινητικός τοµέας
Παιχνίδια γνωριµίας µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να αναπτύξει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού την ικανότητα ανταπόκρισης µε κάποιο
συγκεκριµένο τρόπο σε ενέργεια ενός άλλου παιδιού
Μέθοδοι:
Υποδειγµατική παρακίνηση, λεκτική ενίσχυση
•

Τα παιδιά είναι καθισµένα σε κύκλο. Κυλάµε τη µπάλα σε κάθε παιδί φωνάζοντας το όνοµά
του. Στη συνέχεια το παιδί που παίρνει τη µπάλα, την κυλά σε άλλο παιδί λέγοντας το όνοµα
του παιδιού που τη στέλνει (Τσαπακίδου, 1997). (Υλικά: µπάλα)

•

Τα παιδιά είναι καθισµένα. Φωνάζουµε το όνοµα του κάθε παιδιού. Αυτό αµέσως σκύβει,
διπλώνει το σώµα του και κρύβει το πρόσωπό του ανάµεσα στα πόδια. Ένα άλλο παιδί
σηκώνεται και φωνάζει ξανά τα ονόµατα των άλλων παιδιών και αυτά, µόλις ακούνε το
όνοµά τους, σηκώνουν το σώµα τους και αποκαλύπτουν το πρόσωπό τους (Τσαπακίδου,
1997).
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2 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Παιχνίδια γνωριµίας µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να αντιλαµβάνεται και να κατανοεί το άλλο πρόσωπο
− Να γνωρίσει κάθε παιδί στοιχεία της προσωπικότητας των υπολοίπων
− Να έρθουν σε επαφή µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και να αυτοπαρουσιαστούν
Μέθοδοι:
Λεκτική ενίσχυση, εικονιστική παρακίνηση (Για το δεύτερο µέρος του παιχνιδιού µπορούν να
χρησιµοποιηθούν εικόνες αντίστοιχες µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων (π.χ. σπίτι, φαγητό
κλπ.), ώστε να διευκολύνεται το παιδί τόσο κατά τη διάρκεια των απαντήσεων που πρέπει να
δώσει, όσο και κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων που πρέπει να απευθύνει).
•

«Ποιος είσαι;» Τα παιδιά είναι καθισµένα σε κύκλο. Ένα από αυτά φωνάζει το όνοµά του και
ταυτόχρονα πετάει τη µπάλα σε ένα άλλο. Το δεύτερο παιδί λέει επίσης το όνοµά του και
ρίχνει τη µπάλα παρακάτω κλπ. Το παιχνίδι µπορεί να συνεχιστεί µε τα ονόµατα των
γονιών, των αδελφών, των φίλων, του τόπου διαµονής, της οδού που κατοικούν κλπ.
(Friedrich, 2000). (Υλικά: Μπάλα)

•

(Συνέχεια του παιχνιδιού). Επιλέγεται ένα παιδί στο οποίο όλοι ρίχνουν συνεχώς τη µπάλα,
ενώ ταυτόχρονα το ρωτούν: «Ποιος είσαι; Πού µένεις; Τι σου αρέσει; Ποιο είναι το
αγαπηµένο σου φαγητό; Ποιο είναι το αγαπηµένο σου παιχνίδι; ….». Το παιδί απαντάει και
πετάει κάθε φορά τη µπάλα σ’ ένα άλλο παιδί, που του την ξαναρίχνει πίσω µε µια
καινούρια ερώτηση. Στο επίκεντρο έρχονται µε τη σειρά τους όλα τα παιδιά.

3 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός – γνωστικός τοµέας
Παιχνίδια γνωριµίας µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να ξεπεράσει τα όρια του εαυτού του, να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί την παρουσία
του άλλου
− Να µάθει να αναγνωρίζει τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του βάσει ορισµένων
χαρακτηριστικών της εξωτερικής του εµφάνισης
− Να αντιλαµβάνεται και να περιγράφει πρόσωπα
Μέθοδος: Λεκτική ενίσχυση
•

«Ποιος είµαι; Πώς µοιάζω;». Τα παιδιά είναι καθισµένα σε κύκλο και κοιτάζονται µε τη σειρά
στον καθρέφτη. Καλούµε τα παιδιά να περιγράφουν τον εαυτό τους παρατηρώντας
ταυτόχρονα τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να µπορέσουν να διαπιστώσουν οµοιότητες και
διαφορές (π.χ. «Έχω καστανά µάτια σαν τη Μαρία, τα µαλλιά µου είναι καστανά και µακριά»
(Friedrich, 2000).
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2η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Στόχος: Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να ανταποκρίνεται στη διευθέτηση των προσωπικών του αναγκών
− Να οργανώνει τον προσωπικό του χρόνο στο µέγιστο δυνατό βαθµό
Μέθοδος:
Οργάνωση καθηµερινής ρουτίνας
•

«Ώρα προσέλευσης» Καθιερώνουµε ως συνήθεια την ώρα προσέλευσης του παιδιού στο
σχολείο, όπως συµβαίνει και µε άλλες στιγµές της ηµέρας. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα
µπορούσε να είναι το καλωσόρισµα του κάθε παιδιού µε ένα τραγουδάκι. Για παράδειγµα
µπορούµε να πούµε το ακόλουθο τραγουδάκι µε ρυθµικό σκοπό: «Καληµέρα Μιχάλη.
Καληµέρα Μιχάλη. Πολύ χαιρόµαστε που σε βλέπουµε, έλα µέσα. Κρέµασε, σε παρακαλώ
τα πράγµατά σου. Κρέµασε σε παρακαλώ τα πράγµατά σου. ∆ιάλεξε µια γωνιά και παίξε για
λίγο εκεί (Gould & Sullivan, 2008). (Η δραστηριότητα αυτή θα επαναλαµβάνεται
καθηµερινά).

2 η δραστηριότητα: Ψυχοκινητικός τοµέας
Παιχνίδια µετακίνησης µε 1 ακόµη παιδί
Στόχος: Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να µάθει να µετακινείται µε ευκολία στο χώρο και να προσανατολίζεται σ’ αυτόν
− Να συναισθάνεται την ποιότητα της κίνησής τους και τα αποτελέσµατά της σε σχέση µε το
ζευγάρι του
− Να καλλιεργηθεί η ικανότητα τοποθέτησης και µετακίνησης του σώµατος στο χώρο σε σχέση
µε το φίλο του
− Να καλλιεργηθεί ο ρυθµός στην κίνησή του
Μέθοδοι:
Υποδειγµατική παρακίνηση, λεκτική ενίσχυση
•

«Μικρά τρενάκια». Τα παιδιά γίνονται ζευγάρια ο ένας πίσω από τον άλλον. Ο πίσω
συνασκούµενος πιάνει τον πρώτο από τη µέση. Τα «τρενάκια τρέχουν στην τάξη και µε το
σφύριγµα «τουου» το πίσω παιδί έρχεται µπροστά, ώστε να γίνει ο καινούριος οδηγός στο
τρένο.

•

Τα παιδιά περπατούν ελεύθερα στο χώρο µε τη συνοδεία µουσικής. Το ένα παιδί κρατά στα
χέρια του ένα αντικείµενο (π.χ. µπάλα). Μόλις σταµατήσει η µουσική τα παιδιά συναντιούνται
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και το παιδί που κρατά τη µπάλα, τη δίνει στο άλλο παιδί. Η µουσική ξαναρχίζει και η
άσκηση συνεχίζεται αρκετές φορές µε το πέρασµα της µπάλας από το ένα παιδί στο άλλο
(Τζώρτζη, 1996). (Υλικά: µπάλα)

3 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Παιχνίδια γνωριµίας µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις και να συνυπάρξει γνωρίζοντας τα άλλα παιδιά
− Να αναπτύξουν αισθήµατα εµπιστοσύνης στον άλλον
− Να µάθουν να µιλούν για ό,τι αρέσει στον εαυτό τους και στους άλλους, µε έναν τρόπο
ανταλλαγής θετικών µηνυµάτων.
− Να αναπτύξουν µια βαθύτερη γνώση του εαυτού τους και την αυτοεκτίµησή τους
Μέθοδοι:
Λεκτική ενίσχυση, εικονιστική παρακίνηση
•

«Μιλάµε στο κασετόφωνο για τον εαυτό µας20». Καλούµε τα παιδιά να γίνουν
«δηµοσιογράφοι», όπως αυτοί που βλέπουµε στην τηλεόραση. Ζητάµε να µιλήσουν στο
κασετόφωνο και θα αναφερθούν σε κάτι που αρέσει σ’ αυτά ή σε κάποιον στην οµάδα.
Συζητάµε µε τα παιδιά τι σηµαίνει «το αγαπηµένο µου». Με τη σειρά του κάθε παιδί θα
σταθεί µπροστά στον «δηµοσιογράφο», ο οποίος ρωτά τα παιδιά για τα αγαπηµένα τους
πράγµατα, όπως: «Ποιος µένει στο σπίτι σας; Ποιο είναι το αγαπηµένο σας χρώµα; Ποιος
είναι ο καλύτερός σας φίλος; Τι σας αρέσει πιο πολύ να κάνετε στο σχολείο; Τι σας αρέσει
να κάνετε στο σπίτι; Ποιο είναι το αγαπηµένο σας φαγητό; Ποιο έργο προτιµάτε στην
τηλεόραση; Ποιο είναι το αγαπηµένο σας ζωάκι; Πώς το λένε;». Όταν τελειώνει η
ηχογράφηση, ξαναπαίζουµε την κασέτα και αφήνουµε τα παιδιά να ακούσουν τη φωνή τους.
Αν ένα παιδί δυσκολεύεται να σκεφτεί κάτι, µπορούµε να ρωτήσουµε τα άλλα να πουν κάτι
που τους αρέσει σ’ αυτό ή να συµπληρώσουν από µόνα τους κάτι που δεν έχει ειπωθεί.
Έχουµε κοµµένα χρωµατιστά χάρτινα µπαλόνια. Κολλάµε πάνω φωτογραφίες των παιδιών.
Γράφουµε τα ονόµατα των παιδιών. Αφού γράψουµε τις απαντήσεις των παιδιών στα
µπαλόνια, τις κρεµάµε στον τοίχο. Μπορούµε µε κορδέλα να ενώσουµε και το αποτύπωµα
των χεριών των παιδιών, δραστηριότητα που θα πραγµατοποιηθεί στη συνέχεια.

4 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας – Εικαστικά
∆ραστηριότητα τυπώµατος µε ζευγάρια παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
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Βλ. ∆ραστηριότητες για το παιδί
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− Να µάθει και να νιώσει άνετα µε τον εαυτό του και τον άλλο µέσω της δραστηριότητας του
τυπώµατος
− Να αλληλεπιδρά θετικά µε ένα άλλο παιδί για να φτιάξει κάτι µαζί του
− Να εξασκήσει τον οπτικοκινητικό συντονισµό και τη λεπτή κινητικότητα
Μέθοδοι:
Υποδειγµατική παρακίνηση, λεκτική ενίσχυση
•

Α΄ φάση: Παρουσιάζουµε στα παιδιά τον τρόπο µε τον οποίο θα εργαστούν. Αρχικά
στρώνουν εφηµερίδες στο τραπέζι που θα εργασθούν. Το ένα παιδί βοηθά το άλλο να
φορέσει το πουκάµισο των εικαστικών. Στη συνέχεια το κάθε παιδί τοποθετεί αρχικά το χέρι
του άλλου µέσα στη δαχτυλοµπογιά που υπάρχει από πριν πάνω στο τραπέζι και τέλος το
οδηγεί πάνω στο χαρτί για να γίνει το τύπωµα της παλάµης. Καλούµε µε τη σειρά τα
ζευγάρια των παιδιών να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δόθηκαν µε απλό τρόπο. (Με την
επανάληψη της δραστηριότητας η υποδειγµατική παρακίνηση συνεχίζεται από τα ίδια τα
παιδιά). (Υλικά: εφηµερίδες, παλιά πουκάµισα, αλουµινόχαρτο, δαχτυλοµπογιές, χαρτί
κάνσον λευκό).

•

Β΄ φάση: Με την ευκαιρία που τα παιδιά έχουν ήδη χρώµα στα χέρια τους τα προτρέπουµε
να τυπώσουν τις παλάµες πάνω σε ένα µεγάλο χαρτί που έχουµε απλώσει πάνω στο
τραπέζι, ώστε να δηµιουργήσουν όλα µαζί µια οµαδική εργασία τυπώνοντας τις παλάµες
τους.
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3η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα: Ψυχοκινητικός τοµέας – κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
∆ραστηριότητα: Κόψιµο µε ψαλίδι
Στόχος: Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να εξασκήσει τον οπτικοκινητικό συντονισµό και τη λεπτή κινητικότητα
− Να εξασκηθεί στη χρήση ψαλιδιού
− Να αισθανθεί ότι είναι αποτελεσµατικός µέσω της συνεργασίας του σε έργο µε ένα άλλο παιδί
Μέθοδοι:
Υποδειγµατική παρακίνηση, λεκτική καθοδήγηση, βοήθεια, λεκτική ενίσχυση
Α΄ φάση: Εξατοµικευµένο έργο
•

Για την καλύτερη εξάσκηση του παιδιού στη χρήση ψαλιδιού µπορούµε να του
παρουσιάσουµε αρχικά ποιος είναι ο σωστός τρόπος να πιάσει κάποιος το ψαλίδι δίνοντας
παράλληλα και οδηγίες: «Βάζουµε τον αντίχειρα στη µια τρύπα και το µεσαίο (το µακρύτερο)
δάχτυλο στην άλλη». Χρησιµοποιούµε βαρύ χαρτί όπως κουτιά από µπισκότα, χαρτί
ταπετσαρίας και παλιές ευχετήριες κάρτες. ∆ίνουµε στα παιδιά λεπτές λωρίδες από το χαρτί
αυτό, για να εξασκηθούν στο ψαλίδισµα (Gould & Sullivan, 2008). (Υλικά: χαρτιά, ψαλίδια)

Β΄ φάση: ∆ραστηριότητα σε ζευγάρια
•

Ζητάµε από τα παιδιά που ήταν ζευγάρια την προηγούµενη ηµέρα στη δραστηριότητα
τυπώµατος να κόψουν το περίγραµµα από τις παλάµες τους, για να τοποθετηθεί κάτω από
το µπαλόνι που µιλάει για τον εαυτό τους. Τα παιδιά δουλεύουν πάλι σε ζευγάρια. Κάθε
παιδί κρατά το χαρτί µε την παλάµη του άλλου παιδιού και εκείνο µε τη σειρά του προσπαθεί
να κόψει το περίγραµµα.

2 η δραστηριότητα: Ψυχοκινητικός τοµέας
Παιχνίδια γνώσης µελών του σώµατος µε 1 ακόµη παιδί
Στόχος:
− Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να συναισθάνεται την ποιότητα της κίνησής τους και τα αποτελέσµατά της σε σχέση µε το
ζευγάρι του
− Να µάθει να συντονίζει την κίνησή του µε το ζευγάρι του
− Να βιώσει τα µέρη του σώµατός του
Μέθοδοι:
Λεκτική ενίσχυση, ενθάρρυνση
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•

«Το άγγιγµα». Τα παιδιά βαδίζουν σε ένα οριοθετηµένο χώρο σκορπισµένα και όπου θέλει
το καθένα. Καθώς βαδίζουν ο εκπαιδευτικός φωνάζει «χέρι - χέρι». Τότε τα παιδιά πρέπει να
τρέξουν, να βρουν ένα άλλο παιδί και να ενώσουν τα χέρια τους. Το παιχνίδι συνεχίζεται
αλλάζοντας τις φραστικές εντολές σε «µύτη - µύτη, αυτί - αυτί, µάγουλο - µάγουλο, πλάτη πλάτη, γόνατο - γόνατο»21.

•

Τα παιδιά βαδίζουν µε µουσική. Όταν σταµατήσει η µουσική δίνουµε το σύνθηµα ώστε το
ζευγάρι των παιδιών να ενώσει δύο διαφορετικά µέρη, όπως τον αγκώνα του ενός µε το
γόνατο του άλλου (Τσαπακίδου, 1997). (Υλικά: µουσική)

•

Τα ζευγάρια περπατούν στο ρυθµό της µουσικής µε τις πλάτες ενωµένες ή µε ενωµένους
τους βραχίονες (δεξιός του ενός µε αριστερό του άλλου) συντονίζοντας τα βήµατά τους. Στην
παύση της µουσικής µένουν ακίνητα και χτυπούν παλαµάκια (Τσαπακίδου, 1997). (Υλικά:
µουσική).

3 η δραστηριότητα: Γλώσσα – θέατρο
Παιχνίδι ρόλων: «Χαιρετώ κάποιον»
Στόχος: Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να αναπτύξει αποτελεσµατική προφορική επικοινωνία µε τους συνοµηλίκους του
− Να µάθει πώς χαιρετάµε κάποιον
Μέθοδοι:
Αφήγηση µικρής ιστορίας, υποδειγµατική παρακίνηση, παιχνίδι ρόλων
Α΄ φάση: Εξατοµικευµένο έργο
•

Αφηγούµαστε στο παιδί µε τη βοήθεια µιας γαντόκουκλας µια απλή ιστορία που περιγράφει
τη συνάντηση δύο φίλων, ώστε να του δώσουµε ιδέες για το παιχνίδι ρόλων που θα
εξελιχθεί στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης τονίζουµε το διάλογο µεταξύ των δύο
φίλων. Στη συνέχεια αφού παρουσιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο χαιρετάµε κάποιον όταν
τον συναντήσουµε, καλούµε το παιδί να «παίξει» µαζί µας τη µικρή αυτή ιστορία.

Β΄ φάση: Παιχνίδι ρόλων µε 1 ακόµη παιδί
•

Επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο παιχνίδι µε ένα άλλο παιδί, το οποίο παίρνει τη δική
µας θέση.

21

http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/MhAntagwnistikaPaixnidiaSthSxolikhAylh.htm
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4η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα: Ψυχοκινητικός τοµέας – κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Παιχνίδια επικοινωνίας σε ζευγάρια
Στόχος: Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να µάθει να συµπεριφέρεται µε προσοχή προς ένα άλλο παιδί, το ζευγάρι του
− Να συναισθάνεται την ποιότητα της κίνησής τους και τα αποτελέσµατά της σε σχέση µε το
ζευγάρι του
•

Τα παιδιά σε ζευγάρια κάθονται στο πάτωµα σταυροπόδι και αντικριστά. Κοιτάζονται στα
µάτια. Στη συνέχεια πιάνονται από το χέρια, συνεχίζοντας το κοίταγµα. Στο τέλος κλείνουν τα
µάτια, παραµένοντας πιασµένα από τα χέρια (Τζώρτζη, 1996).

•

«Χαλί»Το ένα παιδί κάθε ζευγαριού ξαπλώνει στο πάτωµα, και γίνεται «χαλί» και το άλλο το
σπρώχνει και το αναποδογυρίζει. Στη συνέχεια αλλάζουν οι ρόλοι (Τζώρτζη, 1996).

•

«Καθρέφτης» Τα παιδιά κάθε ζευγαριού κάνουν το ίδιο πράγµα. Συγκεκριµένα το ένα παιδί
είναι ο καθρέφτης, το άλλο ο καθρεφτισµένος. Ξεκινά την κίνηση ο δεύτερος και αντιγράφει ο
πρώτος (Τζώρτζη, 1996).

2 η δραστηριότητα: Γνωστικός τοµέας – αφηγηµατικός λόγος
Εξατοµικευµένο έργο
Στόχος: Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να αντιλαµβάνεται τη χρονική ακολουθία κάποιων γεγονότων
− Να αναπτύξει την ικανότητα αφήγησης ιστορίας
Μέθοδος:
Άµεση διδακτική τακτική
•

«Ώρα για κολατσιό» Παρουσιάζουµε στο παιδί µια σειρά από εικόνες που δείχνουν τη σειρά
εκτέλεσης κάποιων δραστηριοτήτων την ώρα του φαγητού. Συγκεκριµένα α) πλύσιµο
χεριών, β) στρώσιµο πετσέτας και φαγητού, γ) η ώρα του φαγητού και δ) καθάρισµα του
τραπεζιού – πέταµα σκουπιδιών (Εικόνα 1). Καλούµε το παιδί να περιγράψει σταδιακά τι
βλέπει σε κάθε εικόνα. Στη συνέχεια εκπαιδεύουµε το παιδί, παρουσιάζοντας τον τρόπο µε
τον οποίο θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει µια ιστορία µε επίκεντρο τον κεντρικό ήρωα.
Τέλος το προτρέπουµε να προσπαθήσει να αφηγηθεί την ιστορία.
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Εικόνα 1

3 η δραστηριότητα: Γνωστικός τοµέας - θέατρο
Εξατοµικευµένο παιχνίδι ρόλων
Στόχος: Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να ανταποκρίνεται στη διευθέτηση των προσωπικών του αναγκών
− Να µάθει να οριοθετεί τη συµπεριφορά του
− Να αναπτύξει δεξιότητες κανόνων συµπεριφοράς κατά τη διαδικασία του φαγητού
Μέθοδος:
Λεκτική Αυτοκαθοδήγηση
•

«Συµπεριφορά στο τραπέζι». Παρουσιάζουµε στο παιδί τον τρόπο µε τον οποίο
οργανώνουµε την συµπεριφορά µας όταν χρειάζεται να καθίσουµε στο τραπέζι για φαγητό
π.χ. πλένουµε τα χέρια µας, στρώνουµε την πετσέτα µας, βγάζουµε το φαγητό από την
τσάντα, τρώµε προσεκτικά, καθαρίζουµε το τραπέζι µας, διπλώνουµε την πετσέτα και τέλος
πετάµε τα σκουπίδια στο καλάθι. Αρχικά εκτελούµε τη διαδικασία µε µεγαλόφωνη σκέψη.
Στη συνέχεια ζητάµε από το παιδί να την εκτελέσει ενώ εµείς λέµε δυνατά τη διαδικασία.
Έπειτα ο µαθητής εκτελεί και επαναλαµβάνει ο ίδιος µε µεγαλόφωνη σκέψη. Ακολουθεί η
ενεργή εκτέλεση από το µαθητή µε ψίθυρο και τέλος εκτελεί τη διαδικασία µε εσωτερική
αυτο-εκπαίδευση.
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5η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Ελεύθερο παιχνίδι στη γωνιά του οικοδοµικού υλικού
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να µάθει να παίζει τα παιχνίδια που παίζουν οι συµµαθητές του και να δέχεται ευχαρίστηση,
ικανοποίηση µέσα από αυτά
− Να αναπτύξει κοινά ενδιαφέροντα, επιθυµίες και ανάγκες µε τους συνοµηλίκους του
− Να εξασκήσει την οπτική αντίληψη και την επιδεξιότητα του χεριού
Μέθοδοι:
Υποδειγµατική παρακίνηση, ενθάρρυνση
∆ίνουµε στο παιδί µια ποικιλία οικοδοµικού υλικού. Καλούµε το παιδί να µιµηθεί δικά µας
σχέδια. Επίσης το ενθαρρύνουµε να παίζει µε το οικοδοµικό υλικό µιµούµενο τα σχέδια ενός
άλλου παιδιού.
Το ελεύθερο παιχνίδι στις γωνιές γενικότερα θα αποτελεί καθηµερινή δραστηριότητα.

2 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Παιχνίδι µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να ξεπεράσει τα όρια του εαυτού του, να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί την παρουσία
του άλλου
Μέθοδος
Λεκτική καθοδήγηση, επιβράβευση
•

«Παιχνίδι µε το κουβάρι» Καλούµε όλη την οµάδα των παιδιών να καθίσει στο πάτωµα
σχηµατίζοντας κύκλο. Ένα παιδί έχει στα χέρια του ένα κουβάρι. Κρατά την άκρη του µε το
ένα χέρι και µε το άλλο το ξετυλίγει ελαφρά, δίνοντάς το στο διπλανό του. Έτσι συνεχίζεται
το ξετύλιγµα του κουβαριού από χέρι σε χέρι, ενώ τα παιδιά των οποίων έχει περάσει η
σειρά κρατούν το νήµα και µε τα δυο χέρια. Όταν το κουβάρι φτάσει στο τελευταίο παιδί
κόβουµε το νήµα και ενώνουµε τις δύο άκρες µε ένα κόµπο. Το νήµα έχει σχηµατίσει έναν
κύκλο, καθώς το κρατούν όλα τα παιδιά του κύκλου µε τα χέρια τους. Ζητάµε από τα παιδιά
να τοποθετήσουν µε προσοχή το νήµα στο πάτωµα, προσπαθώντας να διατηρήσουν το
κυκλικό σχήµα του και να σηκωθούν όρθια.

•

Τους δίνουµε το εξής παράγγελµα: «Όταν ακούτε τη λέξη «εγώ» θα περπατάτε ελεύθερα
στο χώρο, µόνος του ο καθένας και προσέχοντας να µην αγγίξετε τον άλλο. Όταν ακούτε τη
λέξη «εµείς» θα τρέχετε γρήγορα να µπείτε µέσα στον κύκλο του νήµατος και να σταθείτε
ακίνητοι». Όταν τα παιδιά περπατούν ελεύθερα στο χώρο, συνοδεύουµε την κίνησή τους µε
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το ταµπουρίνο και την επανάληψη της λέξης «εγώ». Όταν αλλάζουµε παράγγελµα, χτυπάµε
µια φορά δυνατά το ταµπουρίνο και λέµε τη λέξη «εµείς» µια φορά, γιατί ακολουθεί η
ακινησία των παιδιών (Τζώρτζη, 1996). (Υλικά: κουβάρι µε µαλλί).

3 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας – Γνωστικός τοµέας
Κουκλοθέατρο – Παιχνίδι ρόλων µε µια µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να είναι ικανός να αναγνωρίζει την επιθετική του συµπεριφορά
− Να αρχίσει σταδιακά να συνειδητοποιεί ότι εξαιτίας αυτής της συµπεριφοράς τα παιδιά
ενοχλούνται και αποµακρύνονται από κοντά του
− Να µάθει να συγκρατεί τις παρορµήσεις του και να οριοθετεί τη συµπεριφορά του
− Να προβλέπει τις επιπτώσεις των πράξεών του
Μέθοδοι:
Κουκλοθέατρο, Παιχνίδι ρόλων
Με αφορµή το γεγονός της επιθετικότητας που παρουσιάζει το παιδί θα «παίξουµε» µια
µικρή ιστορία στο κουκλοθέατρο: «∆ύο παιδιά παίζουν και ένα τρίτο έρχεται κοντά τους και
χαλάει το παιχνίδι που έχουν φτιάξει. Τότε εκείνα φεύγουν από κοντά του θυµωµένα» ή « ∆ύο
παιδιά συζητούν µεταξύ τους και ένα τρίτο τα πλησιάζει τσιρίζοντας. Τα δύο παιδιά φεύγουν
γρήγορα από κοντά του τροµαγµένα». Αφού παρουσιαστούν οι ιστορίες αυτές στο
κουκλοθέατρο, καλούµε τα παιδιά να τις αναπαραστήσουν και µε παιχνίδι ρόλων.
Στη συνέχεια καθόµαστε σε κύκλο και προτρέπουµε τα παιδιά να συζητήσουν µεταξύ τους
και να πουν τι αισθάνθηκαν, τόσο όταν είδαν την ιστορία στο κουκλοθέατρο, όσο και όταν την
έπαιξαν τα ίδια. Επίσης ζητάµε να πουν τι τους άρεσε ή τι δεν τους άρεσε και να αιτιολογήσουν
την άποψή τους αυτή. Επίσης τέλος ζητάµε να πουν αν τα ίδια έχουν νιώσει στην
πραγµατικότητα τέτοια συναισθήµατα και πότε. Σε ποια θέση βρέθηκαν; Στη θέση του παιδιού
που δέχθηκε την επίθεση ή στη θέση αυτού που επιτέθηκε; Κατευθύνουµε τα παιδιά να
οδηγηθούν µόνα τους σε συµπεράσµατα για το αν η συµπεριφορά αυτή τους επιτρέπει να
περνούν ευχάριστα ή αν τους στενοχωρεί. (Υλικά: κούκλες κουκλοθέατρου).
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6η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Παιχνίδι επικοινωνίας σε ζευγάρια µικρής οµάδας παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να εξασκηθεί στην αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων παιδιών από τις εκφράσεις
του προσώπου τους
− Να εξασκηθεί στην κατανόηση των πιθανών αιτιών για τα συναισθήµατά τους αυτά
− Να εξασκηθεί στην αναγνώριση των δικών του συναισθηµάτων
Μέθοδοι:
Εικονιστική παρακίνηση
•

«Ο ζωντανός καθρέφτης». Καλούµε τα παιδιά να καθίσουν σε ζευγάρια. Το ένα παιδί παίζει
το πρόσωπο και το άλλο την εικόνα του καθρέφτη. Το παιδί – καθρέφτης αναπαράγει τις
εκφράσεις του προσώπου και του σώµατος του άλλου. Προτρέπουµε τα παιδιά να
αναγνωρίσουν τη συναισθηµατική κατάσταση του άλλου και να µαντέψουν ίσως τι ακριβώς
συνετέλεσε, ώστε το συγκεκριµένο πρόσωπο να αισθάνεται µε αυτόν τον τρόπο (Τριλίβα,
1998).

•

«Εικόνες των συναισθηµάτων». α)Τα παιδιά είναι καθισµένα σε κύκλο. Με αφορµή το
προηγούµενο παιχνίδι συζητάµε για τα συναισθήµατά µας που συχνά φαίνονται στο
πρόσωπό µας. Επίσης οι εκφράσεις του προσώπου µπορούν να µας πουν τι αισθάνονται τα
άλλα παιδιά µέσα τους. β)Στη συνέχεια ζητάµε από τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια.
Μοιράζουµε σε κάθε ζευγάρι παιδιών από µια από τις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 2).
Προτρέπουµε τα παιδιά να συζητήσουν µεταξύ τους για το συναίσθηµα που εκφράζει η
κούκλα της εικόνας, αν γνωρίζουν ποιο είναι, αν το έχουν νιώσει, πότε και για ποιο λόγο.
γ)Στη συνέχεια τα παιδιά κάθονται πάλι σε κύκλο. Ένα από τα δύο παιδιά κάθε οµάδας
κάθεται στο κέντρο του κύκλου, µιµείται στα υπόλοιπα παιδιά την έκφραση της κούκλας και
εκείνα καλούνται να την αναγνωρίσουν. δ)Ζητάµε από τα παιδιά να χωριστούν σε 2 οµάδες
µε κριτήρια τα ευχάριστα και τα άσχηµα συναισθήµατα. (Υλικά: Εικόνες έκφρασης
συναισθηµάτων).

Εικόνα 2
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2 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας – Εικαστικά – Μουσική
∆ραστηριότητα ζωγραφικής µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να µάθει και να νιώσει άνετα µε τον εαυτό του και τους άλλους µέσω της ζωγραφικής
− Να αλληλεπιδρά θετικά µε µια µικρή οµάδα παιδιών για να φτιάξει κάτι µαζί τους
− Να εξασκήσει τον οπτικοκινητικό συντονισµό και τη λεπτή κινητικότητα
Μέθοδος:
Λεκτική ενίσχυση
Με αφορµή την προηγούµενη συζήτηση για τα συναισθήµατά καλούµε τα παιδιά να
χωριστούν σε δύο οµάδες (οµάδα µε ευχάριστα συναισθήµατα – οµάδα µε άσχηµα
συναισθήµατα) και να προσπαθήσουν να ζωγραφίσουν τα συναισθήµατα αυτά µε αντίστοιχα
χρώµατα. Τα µέλη κάθε οµάδας συζητούν µεταξύ τους για το είδος των χρωµάτων που θα
χρησιµοποιήσουν. Στη συνέχεια κάθε οµάδα αναλαµβάνει να ζωγραφίσει και τα συναισθήµατα
της άλλης οµάδας αντίστοιχα.
Στο τέλος της δραστηριότητας ακούγονται είδη µουσικής στα οποία εκφράζονται τα
αντίστοιχα συναισθήµατα. Καλούµε τα παιδιά να κινηθούν στο χώρο πιασµένοι σε ζευγάρια
προσπαθώντας να βιώσουν για άλλη µια φορά τα συναισθήµατα αυτά. (Υλικά: χαρτιά, χρώµατα,
µουσική).
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7η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα: (Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας)
Παιχνίδια σε ζευγάρια ή µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
−

Να αναπτύξει εµπιστοσύνη στον εαυτό του και στους άλλους

− Να γνωρίσει την επιδοκιµασία και την επιβεβαίωση από τους άλλους
− Να συντονίζει τις κινήσεις του σε σχέση µε τους άλλους
•

«Χωρισµός σε ζευγάρια» Χρησιµοποιούµε κάρτες χρωµάτων ανά δύο ίδιες. Μοιράζουµε τις
κάρτες στα παιδιά. Στη συνέχεια τα παιδιά περπατώντας και χωρίς να µιλούν ψάχνουν να
βρουν το ταίρι τους. (Υλικά: ζεύγη χρωµατιστές κάρτες)

•

«Μουσικά γόνατα» Ακούγεται µουσική και τα παιδιά περπατούν σε κύκλο. Σταµατά η
µουσική και πρέπει ο καθένας να πιάσει τη µέση του µπροστινού του και να καθίσει µαλακά
στα γόνατα του πίσω παιδιού. Ο κύκλος τότε µικραίνει. Όταν η µουσική ξαναρχίζει τα παιδιά
ξαναπερπατούν.

•

«Το αστέρι» Στο παιχνίδι αυτό τα παιδιά πρέπει να είναι ζυγός αριθµός. Καλούµε τα παιδιά
να καθίσουν στο πάτωµα σχηµατίζοντας έναν κύκλο. Ζητάµε να πιαστούν χέρι – χέρι, µε τα
πόδια τους λίγο ανοιχτά και µακριά το ένα από το άλλο, και τα χέρια τους σχεδόν τεντωµένα.
Ονοµάζουµε τα παιδιά εναλλάξ σαν «κόκκινα» και «κίτρινα». Τα «κόκκινα» παιδιά γέρνουν
προς τα εµπρός και τα «κίτρινα» προς τα πίσω. Πρέπει να γέρνουν σιγά – σιγά προς τα
εµπρός και προς τα πίσω, µέχρι να πετύχουν το σηµείο ισορροπίας όπου οι δύο οµάδες
συγκρατούν η µια την άλλη. Μπορούµε να εναλλάσσουµε αυτούς που γέρνουν προς τα
εµπρός και προς τα πίσω (Pujol I Pons, 2004).

2 η δραστηριότητα: (Γνωστικός τοµέας - θέατρο)
Παιχνίδι παντοµίµας µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας µέσω ευκαιριών πραγµατικής αλληλεπίδρασης µε τα
άλλα παιδιά
− Να αναγνωρίζει και να εκφράζει µε κινήσεις απλές δραστηριότητες
Μέθοδος
Εικονιστική παρακίνηση
•

«Κάνω σαν να». Τα παιδιά είναι καθισµένα σε κύκλο. Παρουσιάζουµε λίγες εικόνες µε
διάφορες δραστηριότητες (π.χ. κάποιος που πίνει καφέ, κάποιος που διαβάζει εφηµερίδα
κλπ). Αρχικά καλούµε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τι βλέπουν κάθε φορά. Στο ξεκίνηµα του
παιχνιδιού ένα παιδί κάθε φορά έρχεται στο κέντρο του κύκλου. Σε πρώτη φάση δείχνουµε
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στο παιδί κάποια από τις εικόνες και του ζητάµε να την αναπαραστήσει χωρίς να µιλά και τα
υπόλοιπα παιδιά προσπαθούν να µαντέψουν τι κάνει. Σε δεύτερη φάση ψιθυρίζουµε στο
αυτί του τι πρέπει να κάνει χωρίς να του δείχνουµε εικόνα ή το ίδιο µόνο του επιλέγει τη
δραστηριότητα που θα αναπαραστήσει (π.χ. ν’ ανεβαίνει µια σκάλα, να τρώει τη σούπα του,
να φοράει το παλτό του, να κολυµπάει, να ράβει, να οδηγεί αυτοκίνητο, να παίζει
ποδόσφαιρο, να πετάει µια µπάλα κλπ) (Friedrich, 2000).

3 η δραστηριότητα: (Κοινωνικοσυναισθηµατικός – γνωστικός τοµέας)
Παιχνίδι µε ζευγάρια παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
− Να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας µέσω ευκαιριών πραγµατικής αλληλεπίδρασης µε τα
άλλα παιδιά
− Να αισθανθεί ότι είναι αποτελεσµατικός µέσω της αποτελεσµατικής συνεργασίας µε το
ζευγάρι του
− Να αναπτύξει την οπτική αντίληψη µέσω της αναγνώρισης συµβόλων
Μέθοδος:
Ενθάρρυνση
•

«Ζευγάρια και κάρτες µε εικόνες» Έχουµε πολλές κάρτες µε σύµβολα σε ζευγάρια, δηλαδή
ανά δύο οι κάρτες έχουν την ίδια εικόνα. Μοιράζουµε τυχαία κάρτες στα παιδιά, τα οποία
πάλι περπατούν ελεύθερα στο χώρο µε τη συνοδεία µουσικής. Όταν η µουσική σταµατήσει,
κάθε παιδί πρέπει να βρει εκείνο το παιδί που έχει την κάρτα µε το ίδιο σύµβολο. Στη
συνέχεια αρχίζει πάλι η µουσική, τα ζευγάρια σχηµατίζονται ξανά µε τον ίδιο τρόπο. Στη
συνέχεια οι κάρτες µοιράζονται εκ νέου στα παιδιά και το παιχνίδι ξαναρχίζει (Τζώρτζη,
1996). (Υλικά: Κάρτες µε σύµβολα)
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8η ηµέρα παρέµβασης
1 η δραστηριότητα: Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχοι:
−

Να ξεπεράσει τα όρια του εαυτού του, να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί την παρουσία
του άλλου

•

«Παιχνίδι αλυσίδα» Τα παιδιά σχηµατίζουν σειρά το ένα πίσω από το άλλο. Κάθε παιδί
περνά τα χέρια του κάτω από τις µασχάλες του µπροστινού του και τα διπλώνει γύρω από
την κοιλιά του. Σχηµατίζεται έτσι µια αλυσίδα. Τα παιδιά κλείνουν τα µάτια και αισθάνονται
αυτό το δέσιµο, ενώ ταυτόχρονα τους εξηγούµε την αξία αυτής της ένωσης όλων των
παιδιών της τάξης και το συµβολικό χαρακτήρα της αλυσίδας. Στη συνέχεια η αλυσίδα
«κινείται», «περπατά» και τέλος «κλείνει» σχηµατίζοντας κύκλο (Τζώρτζη, 1996).

•

Παραλλαγή της προηγούµενης άσκησης Τα παιδιά στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο και
περνούν τα µπράτσα τους µέσα από τα µπράτσα των διπλανών τους, οπότε σχηµατίζεται
πάλι η αλυσίδα.

•

«Μοιράζοµαι καρδιές µε τους φίλους µου» Έχουµε κοµµένες σε χαρτί του µέτρου αρκετές
καρδιές, αρκετά µεγάλες για να µπορούν να σταθούν αρκετά παιδιά. Εξηγούµε ότι θα
παίξουµε ένα παιχνίδι όπως οι «µουσικές καρέκλες». Όταν παίζει η µουσική τα παιδιά
κινούνται ή χορεύουν γύρω από τις καρδιές του πατώµατος. Όταν η µουσική σταµατά, κάθε
παιδί βρίσκει µια καρδιά για να σταµατήσει πάνω της. Τονίζουµε ότι δεν υπάρχουν αρκετές
καρδιές για όλους έτσι θα πρέπει να µοιραστούν µε τους φίλους τους. Επίσης ότι µερικές
φορές φαίνεται πως δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην καρδιά για περισσότερους φίλους
αλλά αν προσπαθήσουν µπορούν ίσως να βρουν λίγο χώρο πάνω στην καρδιά. Μπορούν
να τα καταφέρουν κρατώντας τους φίλους ή αγκαλιάζοντάς τους για να µην πατήσουν έξω
από την καρδιά. Σταµατάµε και ξεκινάµε τη µουσική όπως στις «µουσικές καρέκλες».
Ύστερα από λίγους γύρους βγάζουµε µια καρδιά κάθε φορά που σταµατά η µουσική.
Συνεχίζουµε µέχρις ότου µείνει µόνο µια καρδιά και όλα τα παιδιά θα ακουµπούν σε µια
άκρη της22. (Υλικά: Μεγάλες χάρτινες καρδιές κολληµένες στο πάτωµα, µουσική).

2 η δραστηριότητα: «Αυτοβοήθεια στο ντύσιµο - Βγάλσιµο παπουτσιών23»
Στόχος:
− Απόκτηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των αναγκαίων λειτουργικών κοινωνικών δεξιοτήτων
Επιµέρους στόχοι:
− Να αναπτύξει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης

22

Βλ. ∆ραστηριότητες για το παιδί
∆ιµηνιαία Ενηµερωτική Ηλεκτρονική Έκδοση : «Η Συµβουλευτική στην Οικογένεια & στην Εργασία»
Τεύχος 9ο/ Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2007
23
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− Να µπορεί το παιδί να βγάζει εντελώς µόνο του, χωρίς βοήθεια, τα παπούτσια του.
Συµπεριλαµβάνεται και το λύσιµο των κορδονιών ή το ξεκόλληµα των αυτοκόλλητων ταινιών
που έχουν τα παπούτσια (αντί για κορδόνια).
Εξατοµικευµένο έργο
Μέθοδοι: Ανάλυση έργου, κινητική παρακίνηση, χρονική καθυστέρηση, λεκτική επιβράβευση
Βασική αρχή: Το παιδί θα πρέπει να ξεκινήσει να µαθαίνει από την τελική φάση της πράξης.
Βήµα – βήµα µειώνεται η βοήθεια.
∆ιδακτικό υλικό: Για το πρώτο στάδιο της άσκησης χρειάζεται ένα ζευγάρι ελαφριά, άνετα
χαµηλά παπούτσια.
Εξέλιξη της πράξης :
1. Αντίχειρας και δείκτης στο φιόγκο των κορδονιών (ή στις ταινίες) και τράβηγµα του φιόγκου
(των ταινιών)
2. Χαλάρωµα των κορδονιών (ή των αυτοκόλλητων) του παπουτσιού
3. Τοποθέτηση του αντίχειρα στο γείσο του παπουτσιού πάνω από τη φτέρνα.
4. Βγάλσιµο του παπουτσιού.
Βήµατα – Στάδια µάθησης :
Ανάλογα µε αυτά της εξέλιξης της πράξης, αλλά µε αντίθετη ακολουθία.
Βήµα 1ο
Στόχος: Η εφαρµογή της οδηγίας: «Βγάλε τα παπούτσια σου» και η κατανόηση της άσκησης. Η
τοποθέτηση του αντίχειρα στο γύρω – γύρω πλαίσιο του παπουτσιού και το τράβηγµά του από
το κουτουπιέ.
Εκτέλεση: Καθόµαστε δίπλα στο παιδί, που έχει ήδη καθίσει. Σπρώχνουµε και τους δύο
αντίχειρες στο παπούτσι και το τραβάµε από τη φτέρνα, έτσι που να κρέµεται από το κουτουπιέ.
Κατόπιν λέµε: «Βγάλε τα παπούτσια σου». Τοποθετούµε τους αντίχειρες του παιδιού στο
παπούτσι, έτσι που να µπορεί να το τραβήξει από το πόδι του. Εάν είναι αναγκαίο, στην αρχή
βοηθάµε το παιδί καθοδηγώντας το χέρι του. Το επιβραβεύουµε. Όταν το παιδί θα είναι σε θέση
να τραβήξει το παπούτσι από το κουτουπιέ µε τον αντίχειρα, προχωράµε στο δεύτερο βήµα.
Βήµα 2ο
Στόχος: Το πέρασµα του παπουτσιού από τη φτέρνα. Τα κορδόνια είναι λυµένα. Το παπούτσι
είναι κανονικά φορεµένο. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αντίχειρες.
Εκτέλεση: Μόλις έχουµε λύσει τα κορδόνια (ή τα αυτοκόλλητα), λέµε στο παιδί «Βγάλε τα
παπούτσια σου» και περιµένουµε (το πολύ 5 δευτερόλεπτα) να βάλει το παιδί τους αντίχειρες
στο γείσο του παπουτσιού. Σε περίπτωση που το παιδί αρνείται, το βοηθάµε µ’ ένα ελαφρύ
σπρώξιµο του µπράτσου. Μόλις το παιδί βάλει τους αντίχειρες στο παπούτσι, το βοηθάµε µε µια
ελαφριά καθοδήγηση του αντίχειρα ή του χεριού του να βγάλει εντελώς το παπούτσι. Σε κάθε
καινούρια προσπάθεια θα πρέπει να µειώνουµε όλο και περισσότερο τη βοήθειά µας. ∆εν
ξεχνάνε να παινέψουµε ή να αµείψουµε το παιδί. Μόλις επιτύχει 8 στις 10 προσπάθειες,
προχωράµε στο τρίτο βήµα.
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Βήµα 3ο
Στόχος: Το χαλάρωµα της δεξιάς και αριστερής πλευράς του παπουτσιού.
Εκτέλεση: ∆είχνουµε στο παιδί πώς µπορούν και οι δύο πλευρές του παπουτσιού να
χαλαρώσουν, τραβώντας αυτές µε τους αντίχειρες και τους δείκτες. Προηγουµένως, έχουµε ήδη
χαλαρώσει τα κορδόνια. Έπειτα σφίγγουµε τις δύο πλευρές του παπουτσιού, δίνουµε το
κάλεσµα και οδηγούµε τον αντίχειρα µε το δείκτη στα κορδόνια, έτσι ώστε το παιδί µ’ ένα
τράβηγµα να µπορεί να χαλαρώσει µόνο του. Μόλις το παιδί χαλαρώσει τις δύο πλευρές και
βγάλει το παπούτσι, το επαινούµε. Επαναλαµβάνουµε την άσκηση τόσες φορές µέχρι που το
παιδί θα έχει 8 επιτυχηµένες προσπάθειες σε σύνολο 10.
Βήµα 4ο
Στόχος: Το λύσιµο του κορδονιού.
Εκτέλεση: ∆είχνουµε στο παιδί ότι ο φιόγκος µπορεί να λυθεί τραβώντας τις δύο πλευρές.
Κατόπιν του λέµε: «Βγάλε τα παπούτσια σου» και παράλληλα οδηγούµε τον αντίχειρα και το
δείκτη του παιδιού στις πλευρές του παπουτσιού. Στην αρχή µπορούµε να βοηθήσετε κατά το
τράβηγµα. Επαναλαµβάνουµε το κάλεσµα και ενθαρρύνουµε το παιδί µέχρι να βγάλει εντελώς
το παπούτσι του. Το ενισχύουµε µόνο όταν θα έχει ήδη βγάλει το παπούτσι του.
Παρατήρηση: Όταν το παιδί µπορεί να λύσει το φιόγκο του κορδονιού, να χαλαρώσει τις
πλευρές και να βγάλει εντελώς το παπούτσι, τότε έχει ολοκληρωθεί η άσκηση. Από το σηµείο
αυτό και µετά δίνουµε προσοχή στο να βγάζει το παιδί τα παπούτσια πάντα µόνο του, χωρίς
βοήθεια.

3 η δραστηριότητα: Γνωστικός τοµέας
Παιχνίδια έρευνας µε µικρή οµάδα παιδιών
Στόχος: Μέγιστη δυνατή κοινωνική ένταξη του µαθητή µέσα στη σχολική κοινότητα
Επιµέρους στόχος:
− Να παρατηρεί, να συγκρατεί στη µνήµη τις ιδιότητες και τις θέσεις των πραγµάτων
•

« Τι έχει αλλάξει;» Ζητάµε από ένα παιδί να εγκαταλείψει την αίθουσα και τα υπόλοιπα
αλλάζουν κάτι επάνω τους, π.χ. στο ντύσιµο, στο χτένισµά τους κλπ. Όταν ξαναµπαίνει το
παιδί πρέπει να µαντέψει τι έχει αλλάξει. Αντίστοιχα η αλλαγή µπορεί να γίνει σε κάποιο
αντικείµενο που βρίσκεται στο χώρο π.χ. κρεµούν ένα κάδρο, κλείνουν µια κουρτίνα ή
µετατοπίζουν καρέκλες (Friedrich, 2000). (Υλικά: αξεσουάρ, ρούχα, µικροαντικείµενα).
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