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Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Το
νοµικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαµορφώθηκε µε τον νόµο 2817/2000 έχει εκσυγχρονιστεί
και εναρµονισθεί µε την Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και την ενσωµάτωση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες µέσα στα κοινά σχολεία.
Έχουν, επίσης, δηµιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δοµές, όπως για παράδειγµα
τα Τµήµατα Ένταξης µέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά Σχολεία για
διάφορες κατηγορίες µαθητών µε ειδικές ανάγκες, τα Προγράµµατα Συνεκπαίδευσης, τα
Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα TEE Ειδικής Αγωγής,
τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών µε Ειδικές Ανάγκες,
κλπ. Ακόµα έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράµµατα ευαισθητοποίησης, επιµόρφωσης και
εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη
διδασκαλία µαθητών µε διαφορετικές ειδικές ανάγκες.
Παρόλα αυτά όµως πολλά προβλήµατα παραµένουν άλυτα, ενώ ανακύπτουν συνεχώς
καινούρια µε τη λειτουργία των νέων δοµών ειδικής αγωγής και την αύξηση του πληθυσµού
των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Η έλλειψη
συγκεντρωτικών στοιχείων για το χώρο της Ειδικής Αγωγής είναι ένα από τα σηµαντικότερα
προβλήµατα. Για παράδειγµα, σήµερα λειτουργούν στη χώρα πάνω από 300 σχολικές
µονάδες ειδικής αγωγής, για τις οποίες υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία. Ιδιαίτερα περιορισµένα
είναι τα στοιχεία που αφορούν τους µαθητές και τις µαθήτριες µε ειδικές ανάγκες, τα
ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αλλά και τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων
που παρακολουθούν. Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τη δοµή και τον πληθυσµό της Ειδικής
Αγωγής δηµοσιεύτηκε το 1994 µε βάση στοιχεία του 1989 (∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής,
1994). Από τότε δεν έγινε καµιά συστηµατική προσπάθεια χαρτογράφησης του χώρου της
Ειδικής Αγωγής.
Η παραπάνω κατάσταση σε συνδυασµό µε την ενεργητική και σηµαντική προσπάθεια της
Πολιτείας τα τελευταία χρόνια για αναδιοργάνωση και βελτίωση της Ειδικής Αγωγής,
αναδεικνύει την αναγκαιότητα και τη σηµασία της χαρτογράφησης. Η εκπόνηση και η
υλοποίηση ενός σοβαρού προγραµµατισµού ανάπτυξης του χώρου, προφανώς, απαιτεί γνώση
σχετικά µε τον πληθυσµό που εξυπηρετείται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
του. Η κατανοµή των πόρων συνολικά και ειδικότερα, η ίδρυση νέων µονάδων Ειδικής
Αγωγής, η επιλογή τύπων σχολικών µονάδων, η εξειδίκευση και η προετοιµασία κατάλληλων
στελεχών προϋποθέτει τη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής. Η χαρτογράφηση
της Ειδικής Αγωγής είναι αναγκαία, επίσης, για οποιαδήποτε επιστηµονική µελέτη που θα
επιτρέψει έναν εθνικό σχεδιασµό για την Ειδική Αγωγή µακριά από µιµητισµούς, στηριγµένο
στις πραγµατικές ανάγκες, χαρακτηριστικά και δυνατότητες της ελληνικής πραγµατικότητας.
Τα τελευταία χρόνια παγκόσµια αλλά και στη χώρα µας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως όλοι οι
µαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί
την εθνική, πολιτισµική ή κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες
µάθησης µε τους υπόλοιπους µαθητές µέσα σε ένα σχολείο για όλους. Η παροχή ίσων
ευκαιριών υπερβαίνει την ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, περιλαµβάνοντας και τη
διαφοροποίηση-προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος συνολικά. Η διασφάλιση,
δηλαδή, της ύπαρξης ίσων ευκαιριών προϋποθέτει από τη µια την ενσωµάτωση των αρχών
της Ειδικής Αγωγής σε αυτές του γενικού αναλυτικού προγράµµατος, και από την άλλη, τη
λήψη µέτρων ώστε να διασφαλίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών καθώς και οι
συνθήκες για την επιτυχή εφαρµογή της ένταξης / συνεκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει
ότι τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών της Γενικής Εκπαίδευσης είναι ευέλικτα, ενώ
παρέχονται παράλληλα και διαφοροποιηµένα ή ειδικά ΑΠΣ για κάθε κατηγορία µαθητών µε
ειδικές ανάγκες, όπως συµβαίνει στις χώρες της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή λειτουργεί οργανωµένα πάνω από 25
χρόνια, δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα κατάλληλα αναλυτικά προγράµµατα, που να
ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδικών αναγκών των µαθητών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
την έντονη διαφοροποίηση του περιεχοµένου αλλά και των στόχων διδασκαλίας στις
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διάφορες µονάδες Ειδικής Αγωγής ή την ανεπιτυχή προσπάθεια εφαρµογής του αναλυτικού
προγράµµατος της γενικής εκπαίδευσης. Οι παραπάνω συνθήκες θέτουν σε σοβαρή
αµφισβήτηση την αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης Ειδικής Αγωγής στη χώρα µας.
Ακόµη, αµφισβητείται, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση στο βαθµό που δεν εφαρµόζεται το
ίδιο αναλυτικό πρόγραµµα σε όλες τις σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής.
Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο
σχολείο, στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για
ουσιαστική και συστηµατική προσέγγιση της εκπαίδευσης τους. Σήµερα, η Ειδική Αγωγή
είναι διεθνώς ένας επιστηµονικός χώρος και έχει αποµακρυνθεί από τις προνοιακές- ιατρό
κεντρικές αντιλήψεις του παρελθόντος. Τα ερευνητικά δεδοµένα της τελευταίας εικοσαετίας
τεκµηριώνουν τις µαθησιακές ικανότητες των µαθητών µε ειδικές ανάγκες και τις
δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής τους ένταξης στο βαθµό που
δεχθούν κατάλληλη εκπαίδευση. Οι σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής δεν αποτελούν χώρο
θεραπείας ή φύλαξης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, αλλά χώρο εκπαίδευσης και µάθησης.
Όµως, για να είναι εφικτή η υλοποίηση µιας συστηµατικής, επιστηµονικής και κατάλληλης
εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων, που να
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κατηγορίας αλλά και κάθε παιδιού στην ειδική
αγωγή, ώστε να µπορεί να υλοποιείται η εξατοµικευµένη εκπαίδευση του.
Στο νόµο 2817/2000 της Ειδικής Αγωγής ορίζονται σαφώς οι κατηγορίες µαθητών που έχουν
ειδικές ανάγκες και η υποχρέωση του σχολείου και της πολιτείας να εφαρµόσει ειδικά
προγράµµατα, µεθόδους και υλικό, ώστε να διευκολυνθεί η εκπαίδευση τους στα πλαίσια
κυρίως της γενικής εκπαίδευσης.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε πρόσφατα Ενιαίο ∆ιαθεµατικό Πλαίσιο και νέα
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Η προσπάθεια αυτή έγινε για να εναρµονισθούν τα
Προγράµµατα Σπουδών της γενικής εκπαίδευσης µε τα καινούργια δεδοµένα της κοινωνίας
της πληροφορίας και της γνώσης, της πολύ πολιτισµικό τη τας αλλά και της αναγνώρισης των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών και των δικαιωµάτων τους για ένταξη και
ισότιµη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο σχολείο.
Για πρώτη φορά στα προγράµµατα αυτά γίνονται αρκετές αναφορές στους µαθητές µε ειδικές
ανάγκες. Παρ' όλα αυτά και ενώ δηµιουργούνται κάποιες ευνοϊκές συνθήκες στο γενικό
σχολείο, οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες χωρίς κατάλληλες προσαρµογές ή διαφοροποιηµένα
ΑΠΣ συναντούν τεράστια εµπόδια στην εκπαίδευση τους.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανταποκρινόµενο στις παραπάνω ανάγκες του χώρου της Ειδικής
Αγωγής ανέλαβε την υλοποίηση ενός αρκετά φιλόδοξου προγράµµατος µε σκοπό α) την
πλήρη χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής και β) τη µελέτη και εκπόνηση/
προσαρµογή Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (ΑΠΣ) για διαφορετικές κατηγορίες
µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Το πρόγραµµα αυτό εντάχθηκε στο 2° Επιχειρηµατικό
Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (2° ΕΠΕΑΕΚ) του
ΥΠΕΠΘ και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 2003-2004. Λόγω της έλλειψης Συµβούλων και
Παρέδρων στο Π.Ι. εξειδικευµένων σε διάφορες κατηγορίες Ειδικών Αναγκών, τον
συντονισµό των ΑΠΣ για κάθε κατηγορία µαθητών ανέλαβαν ειδικοί του χώρου, κυρίως
Πανεπιστηµιακοί, δάσκαλοι, οι οποίοι συγκρότησαν συγγραφικές οµάδες για κάθε κατηγορία
ειδικών αναγκών.
Την ευθύνη για τη σύνταξη των ΑΠΣ για τους µαθητές µε βαριά νοητική καθυστέρηση
ανέλαβε ο κ. Σπυρίδων Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής του ΠΤ∆Ε του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τη σύνταξη ΑΠΣ για µαθητές µε ελαφριά και µέτρια νοητική
καθυστέρηση ανέλαβε η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤ∆Ε του Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου. Την ευθύνη των ΑΠΣ για τους
µαθητές µε προβλήµατα όρασης ανέλαβε η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΝ του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Αθηνά Σιδέρη και των ΑΠΣ για τους µαθητές µε
κινητικές αναπηρίες η Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής των ΤΕΦΑΑ Αθηνών κ. ∆ήµητρα
Κουτσούκη. Την ανάπτυξη ΑΠΣ για τους µαθητές µε προβλήµατα ακοής ανέλαβε η
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υπογράφουσα, ενώ το ΑΠΣ για την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα ο Σύµβουλος Ειδικής
Αγωγής του Π.Ι. κ. Βασίλης Κουρµπέτης. Τα ΑΠΣ για παιδιά µε αυτισµό ανέλαβε η
Λέκτορας Ειδικής Αγωγής του ΠΤΕΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Σοφία
Μαυροπούλου, τα ΑΠΣ για τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Αλεβίζος, διευθυντής του ΕΕΕΕΚ
Καλλιθέας, ενώ τα ΑΠΣ των TEE Ειδικής Αγωγής η Πάρεδρος του Π.Ι. κ. Μαρία ∆ροσινού.
Τη σύνταξη ειδικού πλαισίου ΑΠΣ για παιδιά µε πολλαπλές αναπηρίες- τυφλοκωφά ανέλαβε
ο ειδικός στο αντικείµενο εκπαιδευτικός κ. Πέτρος Ορφανός. Επίσης, η κ. Ιωάννα Λόξα
ανέλαβε τη σύνταξη οδηγού ΑΠΣ για τους µαθητές µε ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα, οι
οποίοι έχουν συµπεριληφθεί ως κατηγορία µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
πρόσφατα στο νόµο της Ειδικής Αγωγής. Τον συντονισµό όλων των οµάδων ανάπτυξης των
ΑΠΣ ανέλαβε ο ε.τ. Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Εµµανουήλ Μαρκάκης.
Η χαρτογράφηση του χώρου της Ειδικής Αγωγής έγινε σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ (τον ∆ιευθυντή κ. Κωνσταντίνο Θηβαίο και τη Γενική
∆ιευθύντρια κ. Ελένη Τσάπρα). Τον όλο συντονισµό της δράσης αυτής ανέλαβε η κ. Σουζάνα
Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του ΠΤΕΑ του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας.
Τα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης περιλαµβάνονται σε ειδικό τόµο, ο οποίος διατίθεται
από το Π.Ι. και το ΥΠΕΠΘ (∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής). Περιλαµβάνει µια λεπτοµερειακή
καταγραφή α) του µαθητικού πληθυσµού που φοιτά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
(ΣΜΕΑ), β) των δοµών της Ειδικής Αγωγής, γ) των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων στο
χώρο της Ειδικής Αγωγής, δ) των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ειδική Αγωγή και ε)
της σχετικής νοµοθεσίας.
Τα στοιχεία της χαρτογράφησης προέκυψαν από την ανάλυση 1.192 ερωτηµατολόγιων που
στάλθηκαν σε όλες τις µονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και από συνεντεύξεις και στοιχεία
που αντλήθηκαν από άλλες πηγές. Ο τόµος της χαρτογράφησης είναι ένας χρήσιµος τόµος
για τους ενδιαφερόµενους φορείς και τους Επιστήµονες. Περιλαµβάνει αρκετά
συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία τα οποία διατίθενται και ηλεκτρονικά. Η πλούσια
βάση δεδοµένων που έχει ειδικά σχεδιαστεί µπορεί να εγκατασταθεί στις ηλεκτρονικές
σελίδες του Π.Ι. ή του ΥΠΕΠΘ έτσι ώστε να αποτελεί πηγή ενηµέρωσης και να
εµπλουτίζεται συνεχώς.
Η ανάπτυξη των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής περιλαµβάνει 6 κατηγορίες µαθητών µε ειδικές
ανάγκες: α) µε βαριά και µέτρια-ελαφριά νοητική καθυστέρηση, β) µε προβλήµατα ακοής, γ)
µε προβλήµατα όρασης, δ) µε κινητικές αναπηρίες, ε) µε αυτισµό, ζ) µε πολλαπλές αναπηρίες
(τυφλοκωφά).
Για την κατηγορία των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες θα αναπτυχθούν ΑΠΣ σε
επόµενη φάση σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Π.Ι. και του 2ου EΠEAEK.
Για καθεµία από τις παραπάνω 6 κατηγορίες ειδικών αναγκών αναπτύχθηκαν ειδικά ΑΠΣ ή
έγιναν κατάλληλες προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των ΑΠΣ γενικής εκπαίδευσης σύµφωνα
µε τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε κατηγορίας. Έτσι για τους µαθητές, για παράδειγµα, µε
κινητικές αναπηρίες ή αυτούς µε προβλήµατα όρασης ή ακοής, κλπ, όπου κρίθηκε
απαραίτητο από τις ειδικές οµάδες συγγραφής των ΑΠΣ, χρησιµοποιήθηκαν αυτούσια ή µε
ελάχιστες διαφοροποιήσεις τα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης του Π.Ι. Αυτό απαιτούσε
προσεκτική µελέτη και γνώση των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης από όλες τις οµάδες καθώς
και γνώση των αναγκών κάθε κατηγορίας. Οι όποιες διαφοροποιήσεις ή η ανάπτυξη για
µερικά µαθήµατα ειδικών ΑΠΣ έγιναν µόνο για τις κατηγορίες των µαθητών που κρίθηκε
αναγκαίο από τους ειδικούς. Για µερικές κατηγορίες µαθητών αναπτύχθηκαν (ή έγιναν
προσαρµογές) ΑΠΣ τόσο για την πρωτοβάθµια όσο και για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
ενώ για άλλες κατηγορίες µαθητών, όπως για παράδειγµα για τους µαθητές µε νοητική
καθυστέρηση, αυτισµό, κλπ, αναπτύχθηκαν ΑΠΣ πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ΕΕΕΕΚ και
TEE Ειδικής Αγωγής.
Συνολικά εργάστηκαν για το έργο της χαρτογράφησης και των ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής 170
άτοµα, στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε διάφορες µονάδες Ειδικής
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Αγωγής. Πολλοί από τους συµµετέχοντες έχουν µακροχρόνιες σπουδές και εµπειρία στο
χώρο της εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Συµµετείχαν, επίσης, όλοι οι
συνάδελφοι από τα Πανεπιστήµια της χώρας µε εξειδικευµένες γνώσεις σε κάποια κατηγορία
ειδικών αναγκών. Τα µέλη του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. καθώς και άλλοι ειδικοί
από την Ελλάδα και το εξωτερικό συµµετείχαν ως αξιολογητές.
Γενικά το θεωρητικό φιλοσοφικό υπόβαθρο που πλαισίωσε το έργο αυτό αντλήθηκε από τα
νέα δεδοµένα της επιστήµης σχετικά µε την ένταξη και την ισότιµη εκπαίδευση των µαθητών
µε ειδικές ανάγκες. Ο απώτερος σκοπός του έργου αυτού ήταν διττός:
α) να συγκεντρωθούν στοιχεία για τη χαρτογράφηση που να επιτρέπουν τον προγραµµατισµό
της ενσωµάτωσης της Ειδικής Αγωγής στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας,
β) να δηµιουργηθούν προοπτικές µέσω των ΑΠΣ για υψηλής ποιότητας, απαιτητικής,
ισότιµης και κατάλληλης εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες που
φοιτούν στις διάφορες δοµές του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Οι στόχοι αυτοί αποτέλεσαν και το κυριότερο κίνητρο όλων όσων εργάστηκαν συλλογικά,
συντονισµένα, εντατικά και µε ενθουσιασµό, για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό µε την
υποστήριξη του Π.Ι., του ΥΠΕΠΘ και του 2ου ΕΠΕΑΕΚ.

Βενέττα Λαµπροπούλου,
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής
Επιστηµονική Υπεύθυνη του Έργου
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Η ζωγραφιά του εξωφύλλου είναι από τον Ντέµη Τσοχέλι (9.5 ετών), µαθητή του
Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για παιδιά µε αυτισµό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
1. Μελέτη εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών µε αυτισµό (Όλη η οµάδα)
2. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων (Παΐζη)
3. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων Επικοινωνίας (Κούρτη)
4. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων Παιχνιδιού (Τσιραµπίδου, Παΐζη, Μαυροπούλου)
5. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων Αυτοεξυπηρέτησης (Τσακπίνη,
Μητροπούλου)
6. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων Αυτοεξυπηρέτησης (Τσακπίνη, Μητροπούλου)
7. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Προαπαιτούµενων ∆εξιοτήτων (Μητροπούλου, Τσακπίνη,
Τσιούρη, Γρηγορίου)
8. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας (Μητροπούλου)
9. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσα (Μητροπούλου)
10. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών των Μαθηµατικών (Μαγαλιού)
11. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Μαθηµατικών (Μαγαλιού)
12. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Μελέτης Περιβάλλοντος (Γρηγορίου)
13. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Μελέτης Περιβάλλοντος (Γρηγορίου)
14. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών των Εικαστικών (Τσακπίνη)
15. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Εικαστικών (Τσακπίνη)
16. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Μουσικής (Μαγαλιού)
17. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Μουσικής (Μαγαλιού)
18. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Πληροφορικής (Κακλαµανάκη)
19. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Πληροφορικής (Κακλαµανάκη)
20. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής –
Νηπιαγωγείο (Ασωνίτου, Καρζή)
21. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής –
∆ηµοτικό (Ασωνίτου, Καρζή)
22. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής (Ασωνίτου, Καρζή)
23. ∆ιαθεµατικά Σχέδια Εργασίας (Κακλαµανάκη)
α) «Η διατροφή µου»
β) «Ο εαυτός µου στον περιβάλλοντα χώρο»
24. ∆ιδακτική Μεθοδολογία (Τσιούρη, Μαυροπούλου)
25. Προβλήµατα Συµπεριφοράς (Τσιούρη, Μαυροπούλου)
26. Συνεργασία Εκπαιδευτικών µε Γονείς (Φούσκα, Παΐζη)
27. Βιβλιογραφία
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Μελέτη Εκπαιδευτικών Αναγκών των Μαθητών µε Αυτισµό
2. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων
3. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων Επικοινωνίας
4. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων Παιγνιδιού
5. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών των ∆εξιοτήτων
Αυτοεξυπηρέτησης
6. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων Αυτοεξυπηρέτησης
7. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Προαπαιτούµενων ∆εξιοτήτων
8. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Ελληνικής
Γλώσσας
9. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας
10. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών των Μαθηµατικών
11. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Μαθηµατικών
12. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Μελέτης
Περιβάλλοντος
13. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Μελέτης Περιβάλλοντος
14. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών των Εικαστικών
15. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Εικαστικών
16. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Μουσικής
17. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Μουσικής
18. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών της Πληροφορικής
19. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Πληροφορικής
20. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών της Προσαρµοσµένης Φυσικής
Αγωγής- Νηπιαγωγείο
21. ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών της Προσαρµοσµένης Φυσικής
Αγωγής - ∆ηµοτικό
22. Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής∆ηµοτικό
23. ∆ιαθεµατικά Σχέδια Εργασίας
α) Σχέδιο Εργασίας µε θέµα: «Η διατροφή µου»
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β) Σχέδιο εργασίας µε θέµα: «Ο εαυτός µου στον περιβάλλοντα
χώρο»
24. ∆ιδακτική Μεθοδολογία
25. Προβλήµατα Συµπεριφοράς
26. Συνεργασία Εκπαιδευτικών µε Γονείς
27. Βιβλιογραφία
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Εισαγωγή
Ο αυτισµός αποτελεί µία σοβαρή και εκτεταµένη διαταραχή της ανάπτυξης.
Ο όρος εκτεταµένη (ή διάχυτη) αναφέρεται στη σύνθετη φύση της διαταραχής,
καθώς επηρεάζει τρεις περιοχές της ανάπτυξης: την κοινωνική
αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη φαντασία. Αυτές οι τρεις περιοχές
συνιστούν την τριάδα των διαταραχών, δηλαδή τον πυρήνα των κλινικών
χαρακτηριστικών του αυτισµού (Wing & Gould, 1979).
Η αρχική ερµηνευτική προσέγγιση του συνδρόµου ήταν ψυχογενής. Η
εµφάνιση της διαταραχής είχε αποδοθεί σε διαταραγµένες οικογενειακές
σχέσεις, ιδιαίτερα µεταξύ µητέρας και παιδιού (Bettelheim, 1967). Ωστόσο, τα
ευρήµατα γενετικών ερευνών καταδεικνύουν την νευροβιολογική βάση του
αυτισµού, αν και δεν είναι γνωστές ακόµη οι περιοχές του εγκεφάλου που
επιφέρουν αυτή τη σοβαρή και µη-αναστρέψιµη αναπηρία (Bailey, LeCouteur,
Gottesman, Bolton, Simonoff, Yuzda & Rutter, 1995˙ Bailey, Phillips & Rutter,
1996˙ Gillberg & Coleman, 1992˙ Minshew, 1996). Ο αυτισµός υπάρχει από
τη γέννηση ενός παιδιού και εξελίσσεται κατά τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής
του. Ένα άλλο γεγονός που υποδηλώνει την οργανική προέλευση του
αυτισµού είναι η αλµατώδης αύξηση του αριθµού των ατόµων µε αυτισµό
(Ornitz, 1989˙ Gillberg, Steffenburg & Schaumann, 1991). Η συχνότητα
εµφάνισης του αυτισµού στο γενικό πληθυσµό κυµαίνεται από 2 έως 11 άτοµα
ανά 10.000 άτοµα (Gillberg, Steffenburg & Schaumann, 1991˙ Gillberg &
Coleman, 1992). Αυτό το φαινόµενο έχει αποδοθεί τόσο στην χρήση πιο
αξιόπιστων διαγνωστικών µεθόδων όσο και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες
(π.χ. µόλυνση περιβάλλοντος) (Mesibov, Adams & Klinger, 1997). Ένα άλλο
εύρηµα που συµβάλλει στην αποδοχή της γενετικής αιτιολογίας για τον
αυτισµό είναι η µεγαλύτερη αναλογία των αγοριών σε σχέση µε τα κορίτσια µε
αυτισµό (3-4 αγόρια προς ένα κορίτσι) (Lord & Schopler, 1987). Επιπλέον, η
εµφάνιση νοητικής καθυστέρησης σε άτοµα µε αυτισµό υποστηρίζει τη
σύνθετη οργανική φύση της διαταραχής. Έχει βρεθεί ότι το 23% των ατόµων
µε αυτισµό έχουν δείκτη νοηµοσύνης µεγαλύτερο από το φυσιολογικό
(Gillberg & Coleman, 1992). Το υπόλοιπο 77% έχει και νοητική καθυστέρηση:
50% των ατόµων µε αυτισµό έχουν µέτρια έως ελαφριά νοητική καθυστέρηση
και 27% έχουν βαριά νοητική καθυστέρηση (Mesibov, Adams & Klinger,
1997). Η βασική παραδοχή του αυτισµού ως µιας διαταραχής µε γενετικά
καθορισµένες αιτίες ενισχύει τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης στη
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε
αυτισµό.
Πρόσφατα, ο όρος «διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές» έχει
αντικατασταθεί από τον όρο «∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσµατος» (Wing,
1991˙ Wing, 1996), που περιλαµβάνει και άλλες διαταραχές όπως το
σύνδροµο Rett και το σύνδροµο Asperger. Η νέα ορολογία υποδηλώνει ότι ο
αυτισµός είναι η κυρίαρχη και πιο συχνή αναπηρία από την οµάδα των
διαταραχών του αυτιστικού φάσµατος. Τα άτοµα µε σύνδροµο Asperger
παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις αλλά έχουν
φυσιολογική ανάπτυξη της οµιλίας και υψηλότερο γνωστικό επίπεδο σε σχέση
µε αυτά που έχουν κλασσικό αυτισµό (Wing, 1981, 1991˙ WHO, 1992).
Γενικά, τα παιδιά µε αυτό το σύνδροµο έχουν υψηλή λειτουργικότητα,
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εξαιρετικές λεκτικές ικανότητες και µεγαλύτερη αυτογνωσία. Ωστόσο, έχουν
δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά είναι ήπιας µορφής.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι τα άτοµα µε «διαταραχή του αυτιστικού
φάσµατος» έχουν σηµαντικές οµοιότητες ιδιαίτερα στις περιοχές της τριάδας
των διαταραχών. Η αλληλοκάλυψη χαρακτηριστικών σηµατοδοτεί τις κοινές
εκπαιδευτικές ανάγκες παρά τις διαφορετικές διαγνώσεις. Κατά συνέπεια,
αυτά τα άτοµα θα επωφεληθούν από κοινές εκπαιδευτικές στρατηγικές που
θα περιγραφούν σε επόµενο κεφάλαιο (βλέπε ∆ιδακτική Μεθοδολογία).
Η τριάδα διαταραχών των ατόµων µε διαταραχές αυτιστικού φάσµατος
Τα βασικά χαρακτηριστικά των διαταραχών του αυτιστικού φάσµατος
είναι: η ποιοτική παρέκκλιση στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία
και τη φαντασία (DSM-IV, 1994). Αναλυτικότερα:
Α) Η ποιοτική παρέκκλιση στην κοινωνική συναλλαγή εκδηλώνεται µε
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:
• έκδηλη παρέκκλιση στη χρήση πολλών µη λεκτικών
συµπεριφορών, όπως η βλεµµατική επαφή, η έκφραση προσώπου,
η στάση του σώµατος και οι χειρονοµίες για τη ρύθµιση της
κοινωνικής συναλλαγής,
• αδυναµία στην ανάπτυξη ανάλογων µε το αναπτυξιακό επίπεδο
σχέσεων µε συνοµηλίκους,
• απουσία αυθόρµητης συµµετοχής σε απολαύσεις, ενδιαφέροντα ή
επιτεύγµατα µε άλλους ανθρώπους (π.χ. µε µία αδυναµία να
υποδεικνύει, να θέτει ή να τονίζει θέµατα ενδιαφέροντος), και
• έλλειψη κοινωνικής ή συγκινησιακής αµοιβαιότητας.
Β) Η ποιοτική παρέκκλιση στην επικοινωνία εκδηλώνεται µε τουλάχιστον ένα
από τα ακόλουθα:
• καθυστέρηση, ή πλήρης έλλειψη της ανάπτυξης της οµιλούµενης
γλώσσας (η οποία δεν συνοδεύεται από µία προσπάθεια
αναπλήρωσης µέσα από εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας,
όπως οι χειρονοµίες ή η µίµηση),
• σε άτοµα µε επαρκή οµιλία, έκδηλη παρέκκλιση της ικανότητας να
αρχίσουν ή να συνεχίσουν µία συζήτηση µε άλλους,
• στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας ή χρήση
ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας, και
• έλλειψη ποικίλου, αυθόρµητου παιγνιδιού µε παίξιµο ρόλων ή
κοινωνική µίµηση, ανάλογου µε το αναπτυξιακό επίπεδο.
Γ) τα περιορισµένα, επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα συµπεριφοράς,
ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων εκδηλώνονται µε τουλάχιστον ένα από τα
ακόλουθα:
• περιορισµένη ενασχόληση µε έναν ή περισσότερους στερεότυπους
και περιορισµένους τύπους ενδιαφερόντων, η οποία είναι µη
φυσιολογική είτε σε ένταση είτε σε εστίαση,
• εµφανώς άκαµπτη εµµονή σε συγκεκριµένες µη λειτουργικές
συνήθειες ή τελετουργίες,
• στερεότυποι και επαναληπτικοί κινητικοί µαννιερισµοί (π.χ.
κτυπήµατα ή συστροφές των χεριών ή των δακτύλων ή περίπλοκες
κινήσεις ολόκληρου του σώµατος), και
• επίµονη ενασχόληση µε µέρη αντικειµένων.
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Τέλος, καθυστέρηση ή ανώµαλη λειτουργία σε τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες περιοχές µε έναρξη πριν από την ηλικία των 3 ετών: (α) κοινωνική
συναλλαγή, (β) γλώσσα, όπως χρησιµοποιείται στην κοινωνική επικοινωνία ή
(γ) συµβολικό παιγνίδι.
Τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά των µαθητών µε αυτισµό* 1
Κάθε επιτυχηµένη εκπαιδευτική παρέµβαση για τους µαθητές µε
αυτισµό προϋποθέτει την κατανόηση των γνωστικών µηχανισµών που
εµπλέκονται στη µάθηση, όπως η αντίληψη, η προσοχή, η µνήµη και η σκέψη.
Στους µαθητές µε αυτισµό υπάρχει µία ανοµοιογένεια ως προς αυτές τις
γνωστικές διεργασίες, η οποία οδηγεί σε ανοµοιογένεια στη συµπεριφορά και
τελικά σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναλυτικά, οι µαθητές µε
αυτισµό έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Schopler & Mesibov, 1995) ως
προς:
α) την αντίληψη:
• oξύτατη οπτική αντίληψη
• ικανότητα για εστίαση της όρασης
• ικανότητα αναγνώρισης σχηµάτων
• ικανότητα αναγνώρισης ακουστικών µοτίβων
• πολύ καλό οπτικο-κινητικό συντονισµό
β) την προσοχή:
• υπερ- επιλογή ερεθισµάτων
• εστίαση σε ερεθίσµατα από ένα αισθητηριακό κανάλι
• ικανότητα διάκρισης οπτικών ερεθισµάτων (οργάνωση αντικειµένων
κατά χρώµα, µέγεθος και θέση)
• αδυναµία προσοχής σε κοινωνικά ερεθίσµατα
γ) τη µνήµη:
• πολύ καλή οπτική µνήµη
• καλή µνήµη δεξιοτήτων
• εξαιρετική επαναληπτική µνήµη
• εύκολη ανάκληση προσωπικών στοιχείων
• καλή γενική σηµασιολογική µνήµη
• δυσκολίες στην αντίληψη της ακολουθίας γεγονότων και λέξεων
• φτωχή αυτοβιογραφική µνήµη («προσωπική επεισοδιακή µνήµη»)
δ) την σκέψη:
• οπτική σκέψη
• κατανόηση της µονιµότητας του αντικειµένου
• επίµονη χρήση µιας στρατηγικής (µη-ευέλικτη σκέψη)
• ικανότητα για κατηγοριοποίηση αντικειµένων µε βάση συγκεκριµένα
και όχι αφηρηµένα χαρακτηριστικά
• δυσκολία στην κατανόηση εννοιών
• αδυναµία για συµβολική σκέψη (αναπαράσταση)
• αδυναµία γενίκευσης στην εφαρµογή στρατηγικών
• δυσκολία στην ανάκληση της κατάλληλης στρατηγικής (µεταγνώση)
• αδυναµία για αφαιρετική σκέψη
1

* Στο κείµενο ο όρος «αυτισµός» είναι ταυτόσηµος µε τον όρο «διαταραχές αυτιστικού
φάσµατος».
13

•
•
•
•

δυσκολία στην επίλυση προβληµάτων
δυσκολία στην επίλυση προβληµάτων που απαιτούν κοινωνική
γνώση (τύφλωση του νου)
έµµονα και περιορισµένα πνευµατικά ενδιαφέροντα
έλλειψη κεντρικής συνοχής

Στόχοι της ειδικής εκπαίδευσης των µαθητών µε αυτισµό
Ο προσδιορισµός των στόχων της ειδικής εκπαίδευσης των µαθητών
µε αυτισµό χρειάζεται να διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αντιλήψεις για
τον αυτισµό:
1. Τα άτοµα µε αυτισµό έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης και
κατανόησης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
2. Ο τρόπος σκέψης των ατόµων µε αυτισµό δεν είναι κατώτερος αλλά
διαφορετικός.
3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να αλλάξει το ίδιο το άτοµο και τον
τρόπο σκέψης του αλλά να το βοηθήσει να κατανοήσει και να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άλλων, µε σεβασµό στις διαφορές,
τις ιδιαίτερες προτιµήσεις και ικανότητες του. Σε αυτό το σηµείο είναι
βοηθητική η µεταφορά της «γέφυρας» που χωρίζει και ενώνει το άτοµο
µε αυτισµό και τους άλλους. Το έργο του εκπαιδευτικού είναι να δώσει
στο παιδί µε αυτισµό τα απαραίτητα εφόδια ώστε να θέλει και να
µπορεί να «διασχίσει» τη γέφυρα µόνο του για να βρεθεί στην άλλη
άκρη της. Αυτό προϋποθέτει ότι οι άλλοι που βρίσκονται σε απέναντι
του κατανοούν τις διαφορές του και τις αποδέχονται µε υποµονή και
σεβασµό.
Με τον Ν.1566/1985 οι µαθητές µε αυτισµό αναγνωρίστηκαν για πρώτη
φορά ως µία αυτόνοµη κατηγορία παιδιών µε αναπηρίες, η οποία παρουσιάζει
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.
2817/2000) αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικής εκπαίδευσης είναι η µέριµνα
για την ενσωµάτωση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό
σχολικό πλαίσιο αλλά και στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής. Ο στόχος
της ενσωµάτωσης αντανακλάται στην γενική αρχή της εξασφάλισης ίσων
ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους/τις µαθητές/τριες που
διέπει τη διαµόρφωση των ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ για την Γενική Αγωγή. Για τον σκοπό
αυτό τα ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ προσδιορίζονται ως «Ενιαία» για την Ειδική Αγωγή,
υπογραµµίζοντας τον στόχο της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των
παιδιών µε ειδικές ανάγκες.
Η άποψη ότι όλα τα παιδιά δικαιούνται πρόσβαση στα Αναλυτικά
Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) αναλύεται σε δύο άξονες. Καταρχήν, οι
µαθητές µε αυτισµό δικαιούνται πρόσβαση σε ένα «ευρύ και ισορροπηµένο»
αναλυτικό πρόγραµµα. Για τον σκοπό αυτό, αυτά τα Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών δεν περιορίζονται σε προσαρµογές των γνωστικών αντικειµένων
του σχολείου (όπως η Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα
Εικαστικά, η Μουσική, η Πληροφορική και η Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή)
αλλά επεκτείνονται και στη διδασκαλία δεξιοτήτων που αφορούν την ιδιαίτερη
κατηγορία των µαθητών µε αυτισµό (όπως, οι κοινωνικές δεξιότητες, η
επικοινωνία, το παιχνίδι, η αυτοεξυπηρέτηση). Κατά δεύτερο λόγο, έχουν
ανάγκη από ιδιαίτερες διδακτικές προσεγγίσεις που θα διευκολύνουν την
πρόσβαση τους στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. Οι παραδοσιακές
διδακτικές µέθοδοι βασίζονται στην λεκτική επικοινωνία και στην κοινωνική
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αλληλεπίδραση. Όµως για τους µαθητές µε αυτισµό η χρήση τέτοιων µεθόδων
οδηγεί στον αποκλεισµό τους από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών. Κατά
συνέπεια, η ιδιαίτερη φύση του αυτισµού προσδιορίζει τόσο το περιεχόµενο
όσο και τον τρόπο εφαρµογής των ΑΠΣ. Συνεπώς, οι στόχοι της πρόσβασης
των µαθητών µε αυτισµό στα ΑΠΣ θα πρέπει να στηρίζονται στην κατανόηση
των χαρακτηριστικών των µαθητών µε αυτισµό.
Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για τους µαθητές µε αυτισµό είναι
σκόπιµο να:
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες γνωστικές τους ανάγκες, που ποικίλουν
ανάλογα µε το αναπτυξιακό επίπεδο και την ηλικία τους,
αξιοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις ικανότητές και τα προσωπικά
τους ενδιαφέροντα,
επικεντρώνονται στη διαµόρφωση σκεπτόµενων µαθητών, που είναι σε
θέση να επιλύουν προβλήµατα και όχι στην απόκτηση
αποσπασµατικών γνώσεων ή λειτουργικών δεξιοτήτων (Jordan &
Powell, 1990˙Jordan & Powell, 1995).
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, τα Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών πρέπει να εστιάζουν στη διδασκαλία δεξιοτήτων για την κοινωνική
αλληλεπίδραση και επικοινωνία, όπου οι µαθητές µε αυτισµό εµφανίζουν τις
περισσότερες και χρόνιες δυσκολίες. Είναι ευνόητο ότι οι δυσκολίες στην
επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση που έχει ένας µαθητής µε αυτισµό
παρεµποδίζουν την κοινωνική του προσαρµογή πολύ περισσότερο από ό,τι η
έλλειψη ακαδηµαϊκών γνώσεων. Για τον σκοπό αυτό
Οι προσαρµογές των αναλυτικών προγραµµάτων επεκτείνονται και
στην διδακτική µεθοδολογία που είναι κατάλληλη για τους µαθητές µε
αυτισµό. Ειδικότερα, οι µαθητές µε αυτισµό έχουν ανάγκη από: α) δοµηµένο
µαθησιακό περιβάλλον, β) σταθερό ηµερήσιο πρόγραµµα, γ) ένας-προς-ένα
διδασκαλία (και λιγότερο από οµαδική διδασκαλία), γ) εναλλακτικούς τρόπους
διδασκαλίας (οπτικοποιηµένο διδακτικό υλικό, φυσική καθοδήγηση) και δ)
εµπλουτισµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε επίκεντρο τις προτιµήσεις
και τα ενδιαφέροντα τους. Γενικά η εκπαίδευση των µαθητών µε αυτισµό είναι
προσανατολισµένη στη µείωση της γνωστικής σύγχυσης και του άγχους που
προέρχονται από τις δυσκολίες τους στην επεξεργασία των ερεθισµάτων του
περιβάλλοντος. Η κατανόηση του περιβάλλοντος αυξάνει την ικανότητα του
µαθητή να ελέγχει το περιβάλλον και να γίνει αυτόνοµος σε πολλούς τοµείς
της ζωής του.
Σε αυτά τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για τους µαθητές µε
αυτισµό, οι προσαρµογές των γνωστικών αντικειµένων βασίζονται στους
στόχους και τις δραστηριότητες της Α’ και Β’ τάξης όπως περιγράφονται στα
∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ των αντίστοιχων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου της Γενικής
Αγωγής. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η πρόοδος των µαθητών µε
αυτισµό µπορεί να µην ακολουθεί την προκαθορισµένη σειρά των διδακτικών
στόχων των αναλυτικών προγραµµάτων για τη γενική αγωγή. Επίσης, πρέπει
να τονιστεί ότι το Πρόγραµµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων του
Νηπιαγωγείου έχει ενσωµατωθεί σε όλα τα Αναλυτικά Προγράµµατα
Σπουδών. Ο στόχος αυτής της ενσωµάτωσης είναι να διασφαλιστεί η συνοχή
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της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς το Νηπιαγωγείο είναι αναπόσπαστο
στοιχείο της ενιαίας σχολικής µονάδας. Επιπλέον, η ανοµοιογένεια των
δυνατοτήτων των µαθητών µε αυτισµό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την
οριοθέτηση της µαθησιακής διαδικασίας σύµφωνα µε τη υπάρχουσα δοµή
των σχολικών βαθµίδων. Ωστόσο, υπάρχει και Αναλυτικό Πρόγραµµα των
Προαπαιτούµενων ∆εξιοτήτων που προετοιµάζουν το µαθητή για την φοίτηση
του στο σχολείο και διδάσκονται στην προσχολική ηλικία.
Συµπεράσµατα
Ο αυτισµός είναι µία σύνθετη νευροβιολογική διαταραχή που οφείλεται
σε εγκεφαλική δυσλειτουργία. Αυτό το βιολογικό υπόστρωµα, που δεν έχει
ακόµη πλήρως ανιχνευθεί ερµηνεύει την ανοµοιογένεια των ψυχολογικών και
γνωστικών χαρακτηριστικών των ατόµων µε αυτισµό. Η πολλαπλότητα και
ιδιαιτερότητα των γνωρισµάτων και συµπεριφορών των µαθητών µε αυτισµό
υπογραµµίζει την ανάγκη προσαρµογών των Αναλυτικών Προγραµµάτων
Σπουδών της γενικής αγωγής, ώστε και τα παιδιά µε αυτισµό να έχουν
πρόσβαση σε αυτά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι αναγκαίο να
γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητες των µαθητών µε αυτισµό και να
προσδιοριστούν µε σαφήνεια τόσο οι στόχοι όσο και οι διδακτικές µέθοδοι
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Εισαγωγή
Οι µαθητές µε αυτισµό παρουσιάζουν πολλά και σύνθετα προβλήµατα
στον τοµέα των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων όπως:
• έλλειψη κινήτρου για κοινωνική αλληλεπίδραση και αδιαφορία για τους
άλλους
• ακατάλληλο τρόπο προσέγγισης των άλλων
• δυσκολίες στη δηµιουργία σχέσεων µε τους συνοµηλίκους
• δυσκολία στην κατανόηση και στην εφαρµογή κοινωνικών κανόνων
• δυσκολίες στο µοίρασµα ενδιαφερόντων των άλλων
• αδυναµία στην έκφραση ενσυναίσθησης
• δυσκολίες στην έναρξη και συνέχιση διαλόγου
• δυσκολίες στο να κατανοήσουν, να εκφράσουν και να µοιραστούν
συναισθήµατα
• δυσκολίες στο παιχνίδι
Η Donna Williams (1992) περιγράφει τις δυσκολίες της στον κοινωνικό
τοµέα:
«Έβρισκα πολύ δύσκολη την κοινωνική επαφή, το να καταλάβω ή
να ανταποκριθώ στις προθέσεις και στα κίνητρα των ανθρώπων»
(σελ.111). «Η συµπεριφορά µου µπέρδευε τους άλλους, αλλά και η
συµπεριφορά των άλλων µπέρδευε εµένα. ∆εν ήταν τόσο το
γεγονός ότι δεν είχα επίγνωση των κανόνων, όσο το γεγονός ότι
δεν µπορούσα να ανταποκριθώ σε τόσους πολλούς κανόνες
ταυτόχρονα για την κάθε συγκεκριµένη κατάσταση» (σελ.47).
Τα παιδιά µε αυτισµό παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς τη
διαταραχή στην κοινωνικότητα. Άλλα παιδιά εµφανίζουν έλλειψη κινήτρου για
αλληλεπίδραση, που σε µερικές περιπτώσεις φτάνει στην αποφυγή
αλληλεπίδρασης, δηλαδή το παιδί αποφεύγει το άγγιγµα και τη βλεµµατική
επαφή. Άλλα παιδιά επιδιώκουν ενεργητικά την αλληλεπίδραση, αλλά είτε δεν
έχουν ενσυναίσθηση είτε αλληλεπιδρούν µε επαναληπτικό και µονότονο
τρόπο.
Οι παραπάνω σοβαρές δυσκολίες στον τοµέα των κοινωνικών δεξιοτήτων,
που είναι ένας τοµέας µε πρωταρχική σηµασία για την ανάπτυξη του µαθητή
υπαγορεύουν την ύπαρξη ενός αναλυτικού προγράµµατος µε εξειδικευµένους
στόχους και δραστηριότητες. Η εκπαίδευση των ατόµων µε αυτισµό στις
κοινωνικές δεξιότητες θα πρέπει να στηρίζεται σε ευέλικτες διδακτικές
στρατηγικές και εξατοµικευµένα προγράµµατα. Η βασική προϋπόθεση για την
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η ύπαρξη κινήτρων για κοινωνικές
επαφές και σχέσεις που έχουν νόηµα για το παιδί. Γι’ αυτό τον σκοπό, είναι
σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να δηµιουργεί συνθήκες µέσα στην τάξη όπου ο
µαθητής µε αυτισµό έχει ενδιαφέρον να συµµετέχει.
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων έχει ως
πυρήνα του τις εξής βασικές παραδοχές για τις κοινωνικές δεξιότητες:
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•

Η κοινωνική επικοινωνία είναι µια δυναµική και αµοιβαία σχέση που
βασίζεται σε αµοιβαία κατανόηση, ευχαρίστηση και ωφέλεια.
• Οι διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση σχετίζονται µε δυσκολίες
στον γνωστικό τοµέα.
• Η ενεργητική εµπλοκή του µαθητή σε καθηµερινές-φυσικές κοινωνικές
καταστάσεις προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση.
• Η κάθε στιγµή αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και
δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Είναι σηµαντικό να µη ξεχνάµε τη σηµασία που έχει το «χτίσιµο» της
σχέσης µε το µαθητή. Η Williams (1992) προτρέπει αυτούς που ασχολούνται
µε τα παιδιά µε αυτισµό:
«να συνδέεστε µε αυτά τα παιδιά χρησιµοποιώντας τους όρους µε
τους οποίους τα ίδια κατανοούν τον κόσµο γύρω τους» ( σελ.201).
Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων
Η αξιολόγηση βοηθά τον εκπαιδευτικό να προσδιορίσει ποιες κοινωνικές
δεξιότητες δεν έχει ο µαθητής και θα χρειαστεί να τις διδαχθεί και ποιες
συµπεριφορές παρουσιάζει ήδη ο µαθητής, αλλά σε χαµηλή συχνότητα και θα
πρέπει να τις αυξήσει. Η καλύτερη πηγή πληροφοριών για τις κοινωνικές
δεξιότητες του παιδιού είναι οι ενήλικες που ασχολούνται µε το παιδί, όπως οι
γονείς του και οι δάσκαλοί του. Οι πληροφορίες για την επικοινωνία του
µαθητή συλλέγονται µε συνεντεύξεις, παρατήρηση και τεχνικές άµεσης
δοκιµασίας (Quill (1995).
Συνέντευξη: Ο εκπαιδευτικός µπορεί να συλλέξει πολλές και σηµαντικές
πληροφορίες για τις κοινωνικές δεξιότητες του µαθητή από τη συνέντευξη µε
τους γονείς του παιδιού και µε άτοµα που το γνωρίζουν καλά. Αυτές οι
πληροφορίες είναι πολύτιµες για τον εκπαιδευτικό καθώς του επιτρέπουν να
ανακαλύψει πως συµπεριφέρεται το παιδί σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια
για εκτεταµένες χρονικές περιόδους και να κατανοήσει την εξελικτική του
πορεία. Η συνέντευξη είναι µία χρήσιµη µέθοδος για την εκτίµηση των
κοινωνικών δεξιοτήτων του µαθητή ιδιαίτερα αν χρησιµοποιηθεί σε
συνδυασµό µε την παρατήρηση και την άµεση δοκιµασία.
Παρατήρηση: Η ακρίβεια του υλικού που συλλέγεται µε τη συνέντευξη
εξακριβώνεται µέσα από άµεση παρατήρηση του µαθητή. Η καταγραφή των
κοινωνικών συµπεριφορών του παιδιού στο φυσικό του περιβάλλον παρέχει
στον εκπαιδευτικό πιο συγκεκριµένες και σχετικές πληροφορίες που
χρειάζεται για την αξιολόγηση.
Η παρατήρηση µπορεί να διεξαχθεί είτε: α) κατά τη διάρκεια ποικίλων
καθηµερινών αυθόρµητων καταστάσεων και γεγονότων, ή β) κατά τη
διάρκεια δοµηµένων καταστάσεων που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός, µε
στόχο ο µαθητής να εµφανίσει συγκεκριµένες συµπεριφορές.
Για µέγιστη αποτελεσµατικότητα, οι παρατηρήσεις πρέπει να διεξάγονται
για µερικές ηµέρες, σε διαφορετικές συνθήκες και κατά τη διάρκεια ποικίλων
δραστηριοτήτων. Είναι πολύ σηµαντικό, ο εκπαιδευτικός να παρατηρεί τις
κοινωνικές συµπεριφορές του µαθητή σε συνθήκες όπου ο µαθητής έχει
κίνητρο για κοινωνική επαφή και είναι ήρεµος. Η εξακρίβωση των συνθηκών
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στις οποίες ο µαθητής αλληλεπιδρά καλύτερα αποτελεί κρίσιµο µέρος της
αξιολόγησης. Είναι επίσης σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να παρατηρήσει τις
κοινωνικές δεξιότητες σε συνθήκες κατά τις οποίες ο µαθητής δεν έχει κίνητρο
για κοινωνική επαφή ή εµφανίζει δύσκολες συµπεριφορές. Τέλος, η
παρατήρηση πρέπει να περιλαµβάνει και ευκαιρίες για την αλληλεπίδραση
του µαθητή τόσο µε οικείους όσο και µε άγνωστους ενήλικες και συµµαθητές.
Με αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να καθορίσουµε το βαθµό γενίκευσης των
κοινωνικών δεξιοτήτων σε διαφορετικά πλαίσια και µε διαφορετικά πρόσωπα.
Παρόλο που οι παρατηρήσεις απαιτούν χρόνο οι πληροφορίες που
συλλέγονται δίνουν µία ικανοποιητική εικόνα των λειτουργικών κοινωνικών
δεξιοτήτων του µαθητή.
Άµεση δοκιµασία: Μετά τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση, µπορεί να
υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερωτήµατα σε σχέση µε ορισµένες κοινωνικές
δεξιότητες, που να απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Αυτές οι δεξιότητες
µπορούν να εξεταστούν συστηµατικά είτε µε δοµηµένες κοινωνικές ευκαιρίες
είτε µε ανάλυση βιντεοσκοπηµένης αλληλεπίδρασης (ενήλικα-µαθητή ή
συνοµήλικου-µαθητή ).
Α) ∆οµηµένες κοινωνικές ευκαιρίες. Είναι δοµηµένες καταστάσεις που
έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός µε στόχο ο µαθητής να εµφανίσει
συγκεκριµένες συµπεριφορές. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός: α)
αναθέτει σε δυο συµµαθητές να µιλήσουν για την παιδική χαρά και
αξιολογεί αν ο µαθητής θα πάρει την πρωτοβουλία να συµµετέχει, β)
αδειάζει κάτι στο πάτωµα και περιµένει την αντίδραση του µαθητή, και γ)
βάζει ένα αστείο καπέλο και περιµένει από το µαθητή να σχολιάσει.
Β) Ανάλυση βιντεοσκοπηµένης αλληλεπίδρασης (ενήλικα-µαθητή ή
συνοµήλικου-µαθητή). Η ανάλυση βιντεοσκοπηµένης αλληλεπίδρασης
µπορεί να δώσει τις πιο αποκαλυπτικές πληροφορίες για την ποιότητα
των κοινωνικών δεξιοτήτων του µαθητή. Οι δοµηµένες κοινωνικές
ευκαιρίες µπορούν να βιντεοσκοπηθούν για να παρατηρηθούν οι
δεξιότητες του µαθητή και στη συνέχεια να καταγραφούν χρήσιµες
πληροφορίες. Η ικανότητα του µαθητή να αντιλαµβάνεται και να κατανοεί
ποικίλες όψεις των κοινωνικών καταστάσεων, είναι µια άλλη σηµαντική
πλευρά των κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία δεν είναι άµεσα
παρατηρήσιµη όπως τα συναισθήµατα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να
εκτιµήσει ποικίλες πλευρές της κοινωνικής αντίληψης του µαθητή (όπως
την ικανότητα να υποδυθεί ένα ρόλο, την ικανότητα να µπει στη θέση του
άλλου, την ικανότητα να κάνει υποθέσεις για την κοινωνική συµπεριφορά
άλλων) µέσω παρουσίασης διαφόρων σεναρίων. Η παρουσίαση µπορεί
να γίνει µε: α) βίντεο όπου παρουσιάζονται διάφορα σενάρια κοινωνικών
καταστάσεων και β) ανάγνωση της κοινωνικής κατάστασης που
συνοδεύεται από µια σχετική εικόνα/σκίτσο. Μετά την παρουσίαση ο
εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις στον µαθητή για να προσδιορίσει το
βαθµό κατανόησης και εµπλοκής του παιδιού στο συγκεκριµένο
κοινωνικό σενάριο. Έτσι στην αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων
του µαθητή θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη του όχι µόνο τις
παρατηρήσιµες κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και τις γνωστικές και
συναισθηµατικές διαστάσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων.
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Προσδιορισµός στόχων
Ο εκπαιδευτικός µετά την αξιολόγηση και αφού έχει συζητήσει και µε τους
γονείς για τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού στο σπίτι, θέτει κάποιες
προτεραιότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του µαθητή. Ο
προσδιορισµός ρεαλιστικών στόχων βοηθά πολύ τον εκπαιδευτικό στη σωστή
και αποτελεσµατική διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων.
Ο εκπαιδευτικός ακολουθεί τα εξής βήµατα για τον προσδιορισµό των
στόχων στον τοµέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (Watson et al, 1988):
1. Επιλέγει το γενικότερο στόχο µε βάση τις προτεραιότητες που θέτουν ο
εκπαιδευτικός και οι γονείς µετά την αξιολόγηση του µαθητή.
2. Επιλέγει µια δεξιότητα που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του
στόχου. Ο εκπαιδευτικός έχει σηµειώσει ποιες δεξιότητες χρειάζεται ο
µαθητής για την επίτευξη του γενικότερου στόχου.
3. Προσδιορίζει τις δεξιότητες που έχει ήδη ο µαθητής στον κοινωνικό
τοµέα. Με αυτό τον τρόπο οι στόχοι χτίζονται πάνω σε υπάρχουσες
αυθόρµητες κοινωνικές δεξιότητες.
4. Θέτει έναν στόχο που είναι λειτουργικός για την καθηµερινή ζωή του
µαθητή. Τόσο οι γενικότεροι όσο και οι επιµέρους στόχοι θα πρέπει να
συµβάλουν στη βελτίωση της καθηµερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης
του µαθητή.
∆ιδακτικές στρατηγικές
Κάθε παρέµβαση στους τοµείς των δυσκολιών των παιδιών µε αυτισµό
είναι απαραίτητο να στηρίζεται στην κατανόηση των δυνατοτήτων και
περιορισµών τους. Ο κύριος στόχος είναι η υποστήριξη του µαθητή µε
αυτισµό µέσω της διδασκαλίας αντισταθµιστικών στρατηγικών που θα
αποτελέσουν τις «κοινωνικές γέφυρες» του παιδιού προς τους άλλους και θα
αυξήσουν τις ευκαιρίες για επιτυχηµένη κοινωνική και επικοινωνιακή
αλληλεπίδραση.
Οι διδακτικές στρατηγικές που συµβάλλουν σηµαντικά στην κατάκτηση και
γενίκευση των στόχων από τον κάθε µαθητή µε αυτισµό είναι ( Watson et al,
1988):
1. Το δοµηµένο πλαίσιο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Ο
εκπαιδευτικός χρησιµοποιώντας ένα δοµηµένο πλαίσιο κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να κατανοήσει τι
ακριβώς πρέπει να κάνει. Το δοµηµένο πλαίσιο επιτυγχάνεται µε την
οργάνωση του χώρου της τάξης και την οπτική οργάνωση των
δραστηριοτήτων.
2. Η διδασκαλία κατά περίσταση (incidental teaching). Η διδασκαλία
κατά περίσταση αναφέρεται στη διδασκαλία που πραγµατοποιείται
κατά τη διάρκεια φυσικά εµφανιζόµενων γεγονότων της ηµέρας. Για
παράδειγµα, όταν ο εκπαιδευτικός διδάσκει σε ένα παιδί να εκφράζει µε
κατάλληλο τρόπο συναισθήµατα, µπορεί κάθε φορά που το ίδιο το
παιδί (ή κάποιο άλλο άτοµο οικείο στο παιδί) εκφράζει ένα συναίσθηµα
στη διάρκεια της ηµέρας να το ονοµάζει και να το συνδέει µε την
ανάλογη κατάσταση
(π.χ.“ είσαι θυµωµένος γιατί χάλασε το
αυτοκινητάκι σου”). Το πλεονέκτηµα της διδασκαλίας κατά περίσταση
είναι ότι καθώς γίνεται σε φυσικά πλαίσια αυξάνει την πιθανότητα της
γενίκευσης, κάτι που είναι σηµαντικό για τα παιδιά µε αυτισµό. Το
µειονέκτηµα της διδασκαλίας κατά περίσταση είναι ότι για ορισµένες
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συµπεριφορές είτε υπάρχει µικρή πιθανότητα να εµφανιστούν τέτοιες
ευκαιρίες, είτε οι ευκαιρίες εµφανίζονται σε στιγµές που είναι δύσκολο
να αξιοποιηθούν για διδασκαλία. Αν και η χρήση της διδασκαλίας κατά
περίσταση είναι πολύ σηµαντική, θεωρείται σκόπιµη η αναφορά µιας
τρίτης στρατηγικής που διατηρεί τα πλεονεκτήµατα της διδασκαλίας
κατά περίσταση και υπερπηδά σε κάποιο βαθµό τα µειονεκτήµατα της.
3. Προσαρµογή του φυσικού περιβάλλοντος (engineering the
environment). Η προσαρµογή του φυσικού περιβάλλοντος αναφέρεται
σε εκείνες τις ευκαιρίες που δηµιουργεί ο εκπαιδευτικός για να διδάξει
µια επικοινωνιακή ή κοινωνική δεξιότητα. Για παράδειγµα, όταν ο
εκπαιδευτικός διδάσκει στο µαθητή να επιδιώκει να είναι κοντά σε
άλλους, φροντίζει να οργανώσει µια δραστηριότητα µε τους
υπόλοιπους µαθητές, µε υλικά που να ενδιαφέρουν και τον
συγκεκριµένο µαθητή, για να τον προσελκύσει να πλησιάσει και να
παραµείνει κοντά στους συµµαθητές του. Αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει
να ποικίλουν ως προς τη φύση και τη στιγµή εµφάνισής τους, έτσι ώστε
να µην είναι εντελώς προβλέψιµες από τους µαθητές µε αυτισµό.
Ακόµη, θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητες γενίκευσης σε νέα πλαίσια.
Με την χρήση αυτής της στρατηγικής, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να
«εφεύρουν» συνθήκες στο περιβάλλον που θα διευκολύνουν την
κοινωνική αλληλεπίδραση των µαθητών µε αυτισµό χωρίς να
δηµιουργούν ψυχική ένταση.
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων για τους µαθητές
µε αυτισµό περιλαµβάνει τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
• Μη-Λεκτική Κοινωνική Αλληλεπίδραση
• Παιγνίδι και Κοινωνική Αλληλεπίδραση
• Οργάνωση Συµπεριφοράς
• ∆εξιότητες Οµάδας
• Κοινωνικές-συναισθηµατικές ∆εξιότητες
• ∆εξιότητες Προσαρµογής
• Σεξουαλική ∆ιαπαιδαγώγηση

Θεµατικές
Ενότητες

Γενικοί
Στόχοι

Επιµέρους
Στόχοι

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες

Στο µαθητή
πρέπει να
δίνονται
µαθησιακές ευκαιρίες ώστε :

Μη – Λεκτική
Κοινωνική
Αλληλεπίδραση
1. O µαθητής
να δείχνει
κοινωνικό
ενδιαφέρον –

1.1. Να κοιτάειπαρατηρεί τον
άλλο (π.χ.
εκπαιδευτικό).
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1.1.1. Ο εκπαιδευτικός
πηγαίνει στέκεται απέναντι
από το µαθητή σε κοντινή
απόσταση και µιµείται:

κοινωνική
προσοχή.

τις κινήσεις του
τους ήχους του και
τον τρόπο που παίζει µε
κάποιο παιχνίδι (έχοντας ένα
ίδιο ή παρόµοιο παιχνίδι).
Μόλις ο µαθητής κοιτάξει τον
εκπαιδευτικό, εκείνος
επαναλαµβάνει µε µεγαλύτερο ενθουσιασµό και ένταση.
1.2. Να κοιτάει
αντικείµενα/
δραστηριότητες
που του υποδεικνύουν (ο εκπαιδευτικός, ο
συµµαθητής).

1.2.1. Ο εκπαιδευτικός
επιλέγει αντικείµενα/
δραστηριότητες (π.χ.
σαπουνόφουσκες, παιχνίδι µε
µαντήλι που κρύβεται, το
τραβάει απότοµα και κάνει
«τzα», παιχνίδια µε κίνηση και
ήχο) που είναι πολύ πιθανό
να τραβήξουν την προσοχή
του µαθητή και στέκεται στο
επίπεδο του µαθητή και του
τα παρουσιάζει.

1.3. Να συµµετέχει σε οικείες
δραστηριότητες
µε τον εκπαιδευτικό / συµµαθητή αρχικά για
µικρό χρονικό
διάστηµα και
στη συνέχεια για
µεγαλύτερο.

1.3.1. Ο εκπαιδευτικός παίζει
ένα παιχνίδι µε αντικείµενα
που αρέσουν στον µαθητή
και αυξάνει σταδιακά την
ώρα που ασχολείται µε αυτό.
π.χ. παίζει µε το µαθητή
κυλώντας τη µπάλα, σπρώχνοντας το αυτοκινητάκι ο
ένας στον άλλο.

1.4. Να κοιτάει
τον άλλο ανταποκρινόµενος
στο όνοµά του.

1.4.1. Ο εκπαιδευτικός φωνάζει το µαθητή µε το όνοµά
του. Κάνει έναν έντονο θόρυβο που θα του τραβήξει την
προσοχή: π.χ. χτυπάει παλαµάκια µε τα χέρια του,
σφυρίζει. Μόλις ο µαθητής
γυρίσει και τον κοιτάξει, του
λέει «µπράβο» µε
ενθουσιασµό και
επαναλαµβάνει την ενέργεια.

1.5. Να σταµατάει τη δραστηριότητα που
κάνει και να

1.5.1. Την ώρα που ο
µαθητής παίζει µε κάποιο
παιχνίδι π.χ. αυτοκινητάκι,
κοµµάτι παζλ, ο εκπαιδευτι-
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κοιτάει τον άλλο
ανταποκρινόµενος στο όνοµά
του.

κός φωνάζει το µαθητή µε το
όνοµά του, παίρνει το παιχνίδι
του µαθητή και το φέρνει
µπροστά στα µάτια του.
Μόλις ο µαθητής τον κοιτάξει
του το δίνει.

1.6. Να συµµετέχει σε καινούργιες δραστηριότητες µε
τον εκπαιδευτικό/ συµµαθητή, αρχικά για
µικρό χρονικό
διάστηµα και
στη συνέχεια για
µεγαλύτερο.

1.6.1. Ο εκπαιδευτικός παίζει
µε τον µαθητή ένα παιχνίδι/
µια δραστηριότητα που του
αρέσει. Στη συνέχεια προσθέτει καινούργια στοιχεία και
αυξάνει τη διάρκεια της δραστηριότητας. Για παράδειγµα,
αν στο µαθητή αρέσει να
σπρώχνει τα αυτοκινητάκια, ο
εκπαιδευτικός του δίνει µικρά
κουκλάκια που τα τοποθετεί
στα αυτοκινητάκια για να τα
πάνε βόλτα. Σταδιακά προσθέτει περισσότερα αυτοκινητάκια και περισσότερα
κουκλάκια. ∆ιδάσκει στο
µαθητή να ζωγραφίζει ένα
δρόµο σε χαρτόνι για να βάλει
εκεί τα αυτοκινητάκια του.
Αυξάνει τη διάρκεια της
δραστηριότητας (ζωγραφικής)
δίνοντας στη συνέχεια στο
µαθητή µεγαλύτερο χαρτόνι
στο οποίο θα πρέπει να
ζωγραφίσει το δρόµο.
1.6.2. Ο εκπαιδευτικός
παρουσιάζει στο µαθητή
εντελώς καινούργιες δραστηριότητες και παρατηρεί
ποιες τον ενδιαφέρουν.
Επαναλαµβάνει αυτή που τον
ενδιαφέρει και τον καθοδηγεί
ή προτρέπει να συµµετέχει σ
σε αυτήν. Για παράδειγµα,
του παρουσιάζει ζωγραφική
µε στένσιλ και τον καθοδηγεί
να ζωγραφίσουν µαζί, αρχικά
για µικρό χρονικό διάστηµα
και στη συνέχεια για
µεγαλύτερο.

1.7. Να
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1.7.1. Ο εκπαιδευτικός

χρησιµοποιεί τη
βλεµµατική
επαφή για να
διατηρήσει
κοινωνική
αλληλεπίδραση.

εµπλέκει το µαθητή σε
δραστηριότητες «πάρεδώσε» που τον ενδιαφέρουν
(π.χ. φυσάει φούσκες και δίνει
και στο παιδί να φυσήξει,
παίζει µε αυτοκινητάκι ή µε
µπάλα που σπρώχνει ο ένας
στον άλλο). Περιµένει κάθε
φορά το µαθητή να απευθυνθεί µε βλεµµατική επαφή
και µετά συνεχίζει το παιχνίδι.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
επίτευξη βλεµµατικής επαφής
µπορεί να µην αποτελεί
διδακτικό στόχο για όλα τα
παιδιά µε αυτισµό. Όταν
κάποια παιδιά µε αυτισµό δεν
έχουν βλεµµατική επαφή µε
κάποιον που απευθύνεται σε
αυτά, αυτό δεν σηµαίνει ότι
δεν ακούν ή δεν παρακολουθούν το συνοµιλητή τους.

1.8. Να µιµείται
κινήσεις και
ενέργειες του
εκπαιδευτικού
και στη συνέχεια
των παιδιών.

1.8.1. Ο εκπαιδευτικός
παρουσιάζει διάφορες απλές
κινήσεις σώµατος στο πλαίσιο
επαναλαµβανόµενου παιχνιδιού. Το παιχνίδι καταλήγει
σε µια ενέργεια που διασκεδάζει το µαθητή. π.χ. χοροπηδάει λέγοντας µε ενθουσιασµό «πηδάει, πηδάει το
βατραχάκι » και καταλήγει στο
να γαργαλάει το µαθητή
λέγοντας «και πάει να
γαργαλήσει τον …». Αφού
επαναλάβει αρκετές φορές το
παιχνίδι και διαπιστώσει πως
αρέσει στο µαθητή, περιµένει
τον να µιµηθεί. Μόλις ο
µαθητής µιµηθεί ο εκπαιδευτικός αντιδρά µε
ενθουσιασµό και λεκτική
επιβράβευση.
1.8.2. Ο εκπαιδευτικός
παρουσιάζει στο µαθητή δυο
διαδοχικές κινήσεις ή ενέργειες στο πλαίσιο τραγουδιού
(π.χ. «χαρωπά τα δυο µου
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χέρια τα χτυπώ », «αχ κουνελάκι»). Αφού επαναλάβει
αρκετές φορές και διαπιστώσει πως αρέσει στο
µαθητή η διαδικασία, περιµένει το µαθητή να µιµηθεί .
Μόλις ο µαθητής µιµηθεί ο
εκπαιδευτικός αντιδρά µε
ενθουσιασµό και λεκτική
επιβράβευση. Όταν ο
µαθητής καταφέρει να µιµείται
µε ευκολία τις δυο διαδοχικές
κινήσεις ή ενέργειες ο εκπαιδευτικός σταδιακά αυξάνει τον
αριθµό των διαδοχικών
ενεργειών που παρουσιάζει.
2. Ο µαθητής
να παρουσιάζει αµοιβαία
αλληλεπίδραση.

2.1. Να
επαναλαµβάνει
συγκεκριµένες
ενέργειες (π.χ.
κινήσεις) για να
διατηρήσει την
κοινωνική
αλληλεπίδραση.

2.1.1. Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί καταστάσεις αιτίαςαποτελέσµατος, όπου ο
µαθητής θα πρέπει να κάνει
συγκεκριµένη ενέργεια για να
λάβει επιθυµητή αντίδραση
από τον εκπαιδευτικό. Π.χ. ο
εκπαιδευτικός πιτσιλάει µε
ένα νεροπίστολο το χέρι του
µαθητή, σταµατάει και περιµένει από τον µαθητή να
σηκώσει το χέρι του για να
τον ξαναπιτσιλίσει. Παίζει
παιχνίδι τύπου «περνά-περνά
η µέλισσα» µαζί του και
περιµένει το µαθητή να του
χτυπήσει τα χέρια για να
συνεχίσουν το παιχνίδι.

2.2. Να
επαναλαµβάνει
συγκεκριµένη
ενέργεια µε
αντικείµενο/
παιχνίδι για να
διατηρήσει
κοινωνική
αλληλεπίδραση.

2.2.1. Για παράδειγµα, ο
εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
µια πλαστική κότα και τραγουδώντας «κο,κο,κο
κο,κο,κο, έρχεται η κοτούλα
να σε τσιµπήσει» κάνει πως
περπατάει η κότα και πως
«τσιµπάει» το χέρι του µαθητή. Στη συνέχεια καθοδηγεί
το µαθητή να κάνει πως περπατάει η κότα και να τσιµπήσει το χέρι του εκπαιδευτικού.
Όταν τον «τσιµπάει » η κότα
που κρατάει ο µαθητής αντι-
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δρά µε έντονο ήχο ξαφνιασµένος. Μετά από αρκετές
επανα-λήψεις αφήνει το
µαθητή να παίρνει
πρωτοβουλίες και να κάνει
την κότα να τον «τσι-µπάει»
και συνεχίζει να αντι-δρά
ξαφνιασµένος µε έντο-νους
ήχους.
3. O µαθητής
να µοιράζεται.

3.1. Να µοιράζεται τα ενδιαφέροντά του µε
βλεµµατική επαφή κατά τη διάρκεια:
συγκεκριµένου
παιχνιδιού
δραστηριοτήτων
γεγονότων.

3.1.1. Όταν ο µαθητής
προσέχει κάποιο παιχνίδι και
ασχολείται µε αυτό (π.χ.
παιχνίδι µε κουµπιά που
πατάει και ανοίγουν κουτιά µε
ζωάκια) ή κάποια
δραστηριότητα (π.χ. βάφει µε
πινέλο) ή κάποιο γεγονός,
(π.χ. κάποιο συµµαθητή του
που έπεσε και χτύπησε και
κλαίει) τότε ο εκπαιδευτικός
πάει απέναντί του και κάνει
ένα έντονο σχετικό ήχο ή λέει
κάτι σχετικό µε έντονη ενθουσιώδη φωνή. Π.χ. «ανοίγει…»
στο πρώτο παράδειγµα,
«βάφουµε » στο δεύτερο
παράδειγµα και «µπουµ» ή
«κλαίει» στο τρίτο.
Ο τόνος της φωνής του εκπαιδευτικού θα πρέπει να τραβάει το ενδιαφέρον και την
προσοχή του µαθητή ώστε
να αρχίσει να τον κοιτάει. Στη
συνέχεια περιµένει να τον
κοιτάξει για να ξανακάνει τον
ήχο ή να ξαναπεί τη λέξη.

3.2. Να µοιράζεται αντικείµενα.

3.2.1. Κατά τη διάρκεια της
οµαδικής δραστηριότητας
(π.χ. «λέµε την καληµέρα» ή
«λέµε τα νέα µας») ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή ένα
αντικείµενο που είναι σχετικό
µε αυτά που λέγονται να το
δώσει στο διπλανό του (π.χ.
µιλάνε για το στόλισµα του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου
και δίνει στο µαθητή µια
Χριστουγεννιάτικη µπάλα να
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τη δώσει στο διπλανό του).
3.3. Να µοιράζεται δραστηριότητες.

3.3.1. Κατά τη διάρκεια δραστηριότητας που ενδιαφέρει
το παιδί π.χ. γαργαλητό, ο
εκπαιδευτικός µαθαίνει στο
µαθητή να µοιράζεται τη
δραστηριότητα µε το συµµαθητή του γαργαλώντας µε τη
σειρά µια το ίδιο µια το
συµµαθητή του.

3.4. Να µοιράζεται παιχνίδια.

3.4.1. Κατά τη διάρκεια παιχνιδιού µε αντικείµενο που
τον ενδιαφέρει ο
εκπαιδευτικός προτρέπει και
καθοδηγεί το µαθητή να το
µοιράζεται µε το συµµαθητή
του που κάθεται απέναντί του
σε µια διαδι-κασία «πάρεδώσε».

3.5. Να µοιράζεται φαγητό.

3.5.1. Κατά τη διάρκεια του
φαγητού ο εκπαιδευτικός
προτρέπει το µαθητή να
µοιραστεί το φαγητό του µε
κάποιο συµµαθητή του.

3.6. Να φέρνει
και να δείχνει
κάτι για να µοιραστεί το ενδιαφέρον του.

3.6.1.Ο εκπαιδευτικός
προτρέπει και καθοδηγεί το
µαθητή να δείξει σε συµµαθητή του µια ζωγραφιά ή µια
χειροτεχνία που έκανε, ή ένα
βιβλίο που κοιτούσε.

3.7. Να δείχνει
κάτι µε το
δάχτυλο για να
µοιραστεί το
ενδιαφέρον του.

3.7.1.Κατά τη διάρκεια
εκδροµής, κατά τη διάρκεια
του διαλείµµατος, κατά τη
διάρκεια οµαδικών δραστηριοτήτων µέσα στη τάξη, αυτό
που παρατηρεί ο µαθητής ο
εκπαιδευτικός το δείχνει και
το ονοµάζει µε ενθουσιώδη
τόνο φωνής (π.χ. δείχνει και
ονοµάζει το αεροπλάνο που
παρακολουθεί ο µαθητής την
ώρα του διαλείµµατος, δείχνει
και ονοµάζει το σκυλάκι που
παρατηρεί ο µαθητής στο
βιβλίο µέσα στην τάξη). Στη

27

συνέχεια σε αυτές τις περιστάσεις καθοδηγεί και
βοηθάει το µαθητή να δείξει
αυτό που τον ενδιαφέρει.
4. Ο µαθητής
να αναπτύξει
εγγύτητα

4.1. Να ανέχεται
να είναι κοντά –
να παίζει κοντά
σε άλλους χωρίς να εκδηλώνει άγχος ή
προβλήµατα
συµπεριφοράς.

4.1.1. Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να βρίσκεται όλο και
πιο κοντά στο µαθητή και να
ασχολείται µε κάποιο παιχνίδι
-δραστηριότητα που να είναι
ίδια ή παρόµοια µε αυτή τη
δραστηριότητα που κάνει ο
µαθητής. Π.χ. ο µαθητής παίζει µε ένα αυτοκινητάκι, ο
εκπαιδευτικός έχει κι ο ίδιος
ένα αυτοκινητάκι και παίζει
και σταδιακά κάθεται όλο και
πιο κοντά του.

4.2. Να παίζει
κοντά σε
άλλους.

4.2.1. Ο εκπαιδευτικός
οργανώνει µε τους υπόλοιπους µαθητές κάποιο παιχνίδι
ή κάποια δραστηριότητα που
γνωρίζει ότι ενδιαφέρει το
µαθητή για να τον προσελκύσει να έρθει κοντά στους
άλλους µαθητές. Π.χ. αν τον
ενδιαφέρει να κολλάει
οργανώνει ένα κολλάζ µε
όλους τους µαθητές καθισµένους γύρω από το τραπέζι.

4.3. Να ανέχεται
το άγγιγµα από
ενήλικες και από
άλλα παιδιά,
χωρίς να εκδηλώνει άγχος ή
προβλήµατα
συµπεριφοράς.

4.3.1. Ο εκπαιδευτικός
φροντίζει να υπάρχουν στο
καθηµερινό πρόγραµµα του
µαθητή τραγούδια που να
συνοδεύονται από κινήσεις
και άγγιγµα των µαθητών
µεταξύ τους (π.χ. να τραγουδούν το τρενάκι κάνοντας το
τρενάκι: να κρατιούνται ο ένας
πίσω από τον άλλο σε σειρά).
Στην αρχή προσδοκεί από το
µαθητή µόνο να παρατηρεί ,
στη συνέχεια να συµµετέχει
έστω για ελάχιστο χρόνο και
συνεχώς να αυξάνεται ο
χρόνος συµµετοχής του σε
αυτές τις δραστηριότητες.
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Παιχνίδι και
Κοινωνική
Αλληλεπίδραση
(πιο αναλυτική
παρουσίαση
στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα
Σπουδών των
∆εξιοτήτων
Παιχνιδιού)

1. Ο µαθητής
να αναπτύξει
σταδιακά διαφορετικούς
τρόπους κοινωνικής άλληλεπίδρασης
κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

4.4. Να στέκεται
στη σωστή απόσταση από τους
άλλους.

4.4.1. Αν ο µαθητής στέκεται
είτε πολύ κοντά, είτε πολύ
µακριά από τον εκπαιδευτικό
ή το συµµαθητή του, ο εκπαιδευτικός τον καθοδηγεί µε
φυσικό τρόπο και του εξηγεί
λεκτικά να στέκεται ένα βήµα
απόσταση από τον άλλο. Ο
εκπαιδευτικός µπορεί ακόµη
να οπτικοποιήσει τις θέσεις,
τοποθετώντας δυο
τετράγωνα χαρτόνια κάτω
όπου στο ένα θα στέκεται ο
εκπαιδευτικός και στο άλλο ο
µαθητής.

1.1. Να αναπτύξει παράλληλο παιχνίδι
(δείχνει επίγνωση της παρουσίας των
άλλων).

1.1.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει
το µαθητή να καθίσει στο ίδιο
τραπέζι µε τους συµµαθητές
του και δίνει σε όλους
πλαστελίνες, πλάστες και
καλούπια. Προτρέπει το
µαθητή να κοιτάζει τους
συµµαθητές του πώς
παίζουν. ∆εν χρειάζεται να
χρησιµοποιεί τα ίδια ακριβώς
υλικά που χρησιµοποιούν οι
συµµαθητές του, ούτε να
παίζει µε τον ίδιο τρόπο.

1.2. Να
αναπτύξει
συντροφικό
παιχνίδι
(µοιράζεται
υλικά και παιχνίδια, παρακολουθεί τους
συµµαθητές
του).

1.2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει
αρχικά σε δύο και στη συνέχεια σε περισσότερους µαθητές ένα αυτοκινητάκι στον
καθένα. Στη συνέχεια φτιάχνει
µια γέφυρα για να περνάνε
από κάτω τα αυτοκινητάκια
και ένα δρόµο για να
κινούνται τα αυτοκινητάκια.
Προτρέπει και καθοδηγεί τους
µαθητές να χρησιµοποιούν τη
γέφυρα και το δρόµο. Η
έµφαση είναι στη
δραστηριότητα κι όχι στη
συνεργασία.

1.3. Να αναπτύξει συνεργατικό παιχνίδι
(υπάρχει κοινός

1.3.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει
το µαθητή να καθίσει απέναντι από συµµαθητή του και
του µαθαίνει να σπρώχνει το
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στόχος).

αυτοκινητάκι στο συµµαθητή
του, έτσι ώστε να το σπρώχνουν ο ένας στον άλλο.
1.3.2. Ο εκπαιδευτικός έχει
ζωγραφίσει σε χαρτί έναν ήλιο
και έχει έτοιµα κοµµένα χαρτόνια για τις ακτίνες του ήλιου
και για τον πυρήνα του ήλιου.
∆ίνει στους µαθητές τα
χαρτόνια και την κόλλα τους
προτρέπει και τους καθοδηγεί
να συνεργαστούν για να κολλήσουν τα χαρτόνια και να
φτιάξουν όλοι µαζί τον ήλιο.

Οργάνωση
Συµπεριφοράς

1. Ο µαθητής
να µάθει να
επιλέγει.

1.1. Να επιλέγει
ανάµεσα σε δυο
δραστηριότητες/
παιχνίδια.

1.1.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει
στο µαθητή τη δυνατότητα να
επιλέξει ανάµεσα σε δυο
παιχνίδια ή σε δυο δραστηριότητες (π.χ. ζωγραφική ή
πλαστελίνη) κρατώντας
κάποιο υλικό από την κάθε
δραστηριότητα (π.χ. µαρκαδόρο και τον πλάστη της
πλαστελίνης) και προτρέποντας το µαθητή είτε να αγγίξει
αυτό που θέλει, είτε να το
δείξει, είτε να το ζητήσει µε
λόγο. Κρατάει το αντικείµενο
σε τέτοια απόσταση από το
µαθητή ώστε να µην µπορεί
να το αρπάξει.

1.2. Να επιλέγει
στο πλαίσιο
συγκεκριµένης
δραστηριότητας.

1.2.1. Στο πλαίσιο συγκεκριµένης δραστηριότητας ο
εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή τη δυνατότητα να
επιλέξει (π.χ. στο πλαίσιο της
ενασχόλησής του µε την
πλαστελίνη δίνει στο µαθητή
να επιλέξει ποιο καλούπι
θέλει να χρησιµοποιήσει: π.χ.
το αστεράκι ή το παιδάκι) .
Καθοδηγεί το µαθητή να
αγγίξει το επιθυµητό αντικείµενο, ή να το δείξει µε το
δάχτυλο, ή να το ζητήσει
λεκτικά και στη συνέχεια του
το δίνει. Κρατάει το αντικείµενο σε τέτοια απόσταση

(Βλέπε επίσης
το Αναλυτικό
Πρόγραµµα
Σπουδών των
∆εξιοτήτων
Επικοινωνίας)
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από το µαθητή ώστε να µην
µπορεί να το αρπάξει.

2. Ο µαθητής
να οργανώνει
τη συµπεριφορά του σε
σχέση µε το τι
πρέπει να
κάνει.

1.3. Να επιλέγει
ανάµεσα σε
πολλές
δραστηριότητες/
αντικείµενα.

1.3.1. Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί έναν πίνακα µε φωτογραφίες ή σκίτσα κολληµένα
µε βέλκρο που συνοδεύονται
από την αντίστοιχη λέξη,
γραµµένη από κάτω. Οι
φωτογραφίες αυτές δείχνουν
τα αγαπηµένα παιχνίδια και
τις δραστηριότητες του
µαθητή. Ο εκπαιδευτικός
µαθαίνει στο µαθητή τον
τρόπο να δείχνει τη φωτογραφία του αντικειµένου/
δραστηριότητας που επιλέγει,
ή τον τρόπο να ξεκολλάει τη
φωτογραφία και να του τη
δίνει για να πάρει το συγκεκριµένο αντικείµενο ή για να
ξεκινήσει τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα.

2.1. Να ενεργεί
αυτόνοµα σε
οικείες δραστηριότητες.

2.1.1. Όταν ο µαθητής πρέπει
να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός
τοποθετεί τα υλικά που
πρέπει να χρησιµοποιήσει ο
µαθητής µε τη σειρά που θα
χρησιµοποιηθούν, π.χ. για να
φτιάξει ένα σχέδιο µε καλούπι
στην πλαστελίνη. Τοποθετεί
τα υλικά στην εξής σειρά:
πρώτα την πλαστελίνη, µετά
τον πλάστη, µετά το καλούπι.
Μπορεί να έχει φωτογραφίες
ή σκίτσα τοποθετηµένα στη
σειρά που να του δείχνουν τα
διαδοχικά βήµατα που πρέπει
να ακολουθήσει για την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας, π.χ. στην
τουαλέτα ο µαθητής να βλέπει
οπτικά τη διαδικασία
πλυσίµατος των χεριών: 1)
ανοίγω τη βρύση, 2) βάζω
σαπούνι στα χέρια, 3) τρίβω
τα χέρια, 4) βάζω τα χέρια
κάτω από το νερό, 5) κλείνω
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τη βρύση, και 6) σκουπίζω τα
χέρια στην πετσέτα.

∆εξιότητες
οµάδας

1. Ο µαθητής
να αναπτύξει
δεξιότητες
κοινωνικού
συγχρονισµού
–εναλλαγής
σειράς.

2.2. Να ακολουθεί οδηγίες σε
καινούργιες
δραστηριότητες
ή καταστάσεις.

2.2.1. Ο εκπαιδευτικός
δηµιουργεί είτε µια γραπτή
ιστορία, είτε µια ιστορία
διαδοχής από ζωγραφισµένες
εικόνες ή από φωτογραφίες
που δείχνουν στο µαθητή τι
πρέπει να κάνει κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας/
διαδικασίας στην οποία
πρόκειται να συµµετέχει. Αν
χρειαστεί ο εκπαιδευτικός
δραµατοποιεί τη συγκεκριµένη διαδικασία και µε τους
µαθητές παίζουν θεατρικό
παιχνίδι για να εξοικειωθούν
π.χ. επίσκεψη στην πινακοθήκη. Οι εικόνες θα δείχνουν
τα εξής: 1)περιµένω στη
σειρά, 2) µπαίνω στην
αίθουσα µε τις ζωγραφιές
µαζί µε τους συµµαθητές µου,
3) µένω κοντά στη δασκάλα
και στους συµµαθητές µου και
βλέπω τις ζωγραφιές, 4) η
δασκάλα µου λέει πότε θα
φύγουµε και 5) µπαίνω στο
λεωφορείο µε τη δασκάλα και
τους συµµαθητές µου και
γυρίζω στο σχολείο.

1.1. Να
περιµένει τη
σειρά του σε
σωµατικό
παιχνίδι.

1.1.1. O εκπαιδευτικός εξηγεί
και καθοδηγεί το µαθητή να
περιµένει τη σειρά του σε
σωµατικό παιχνίδι του τύπου
«πάει ο λαγός να πιει νερό».
Κάνει αυτό το παιχνίδι µια
φορά µε το συγκεκριµένο
µαθητή µε αυτισµό και µια
φορά µε το συµµαθητή του.

1.2. Να περιµένει τη σειρά
του σε απλό
εκπαιδευτικό
παιχνίδι οπτικοκινητικού
συντονισµού.

1.2.1. Σε παιχνίδι οπτικοκινητικού συντονισµού όπως:
περνάµε χάντρες στο
κορδόνι, ο εκπαιδευτικός
βάζει το µαθητή απέναντι από
συµµαθητή του και τον
προτρέπει και τον καθοδηγεί
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να περιµένει τη σειρά του για
να βάλει τη χάντρα. Ο κάθε
µαθητής µπορεί να έχει
µπροστά του ένα κορδόνι. Οι
χάντρες να είναι µέσα σε ένα
κουτί που θα σπρώχνει ο
ένας µαθητής στον άλλο όταν
είναι η σειρά του να πάρει
χάντρα.
1.3. Να περιµένει τη σειρά
του σε επιτραπέζιο παιχνίδι .

1.3.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
στο µαθητή τους κανόνες
απλού επιτραπέζιου παιχνιδιού τον προτρέπει και τον
καθοδηγεί να τους ακολουθεί
και να παίζει µε τη σειρά του.
π.χ. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί παιχνίδι µε ζάρι και µε
πολύχρωµα κουµπιά που
πρέπει να τοποθετηθούν σε
εικόνα ανάλογα µε το χρώµα
τους. Αρχικά βάζει δύο
µαθητές να καθίσουν απέναντι και δίνει στον καθένα
µια εικόνα. Τα κουµπιά είναι
τοποθετηµένα σε ένα κουτί. Ο
εκπαιδευτικός προτρέπει τον
µαθητή να δίνει το κουτί στο
συµµαθητή του απέναντι. Στη
συνέχεια να περιµένει ώστε ο
συµµαθητής του να πάρει και
να τοποθετήσει όλα τα κουµπιά κάποιου συγκεκριµένου
χρώµατος που θα επιλέξει και
µετά να του δώσει ο συµµαθητής του το κουτί µε τα
κουµπιά για να συνεχίσει το
παιχνίδι τοποθετώντας ο ίδιος
κουµπιά στην εικόνα του.

1.4.Να περιµένει τη σειρά του
σε οµαδικό παιχνίδι.

1.4.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
και καθοδηγεί το µαθητή να
περιµένει τη σειρά του σε
οµαδικό παιχνίδι (π.χ. παιχνίδι του τύπου περνά-περνά
η µέλισσα, ή µπόουλινγκ). Ο
εκπαιδευτικός µπορεί να
ζωγραφίσει κύκλους στο
πάτωµα για να ξέρει ο
µαθητής που να σταθεί για
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να περιµένει.

2. Ο µαθητής
να περιµένει
στο πλαίσιο
οµαδικών δραστηριοτήτων.

1.5. Να
περιµένει τη
σειρά του σε
διάλογο προλεκτικού σταδίου
(µε βλέµµα,
χαµόγελο,
ήχους, συλλαβές).

1.5.1. Ο εκπαιδευτικός
δηµιουργεί παιχνίδια
επαναλαµβανόµενα που
έχουν στοιχεία που διασκεδάζουν το µαθητή, όπως σωµατική επαφή (π.χ. πάει ο λαγός
να πιει νερό) και κάνει παύσεις στη διάρκεια του παιχνιδιού για να δώσει τη δυνατότητα στο µαθητή να συµµετέχει µε κίνηση, µε ήχο, µε
βλέµµα, µε χαµόγελο ή µε
λόγο. Όταν ο µαθητής πάρει
µέρος στο παιχνίδι, ο
εκπαιδευτικός συνεχίζει.
Αργότερα κάνει και πάλι
παύση για να προκαλέσει την
συµµετοχή του µαθητή. Ο
εκπαιδευτικός πρέπει να
δείχνει ενθουσιώδης ώστε η
διαδικασία να είναι ευχάριστη
για τον µαθητή.

1.6. Να
περιµένει τη
σειρά του:
σε διάλογο µε
λόγο σε
συνθήκη 1-1
µε τον
εκπαιδευτικό
σε διάλογο µε
λόγο σε
συνθήκη 1-1
µε άλλο παιδί
σε διάλογο
στο πλαίσιο
οµάδας
παιδιών.

1.6.1. Ο εκπαιδευτικός
µαθαίνει στο µαθητή που
µιλάει να σταµατάει µετά από
µία µε δυο προτάσεις για να
δίνει τη δυνατότητα και στο
συνοµιλητή να µιλήσει. Ο
εκπαιδευτικός αρχικά χρησιµοποιεί οπτικές νύξεις αν
χρειαστεί εκτός από προφορική προτροπή: π.χ. κρατάει
ένα χαρτόνι και το σηκώνει
µπροστά στο µαθητή όταν
πρέπει να µιλά. Αρχικά ο
εκπαιδευτικός είναι ο συνοµιλητής, στη συνέχεια βοηθάει το µαθητή να συνοµιλήσει
µε συµµαθητή του και αργότερα τον βοηθάει στο πλαίσιο
οµάδας παιδιών.

2.1. Να κάθεται
στη θέση του
και να περιµένει
στο πλαίσιο
κοινής-

2.1.1. Στη διάρκεια οµαδικής
δραστηριότητας (π.χ. όλοι
µαζί οι µαθητές φτιάχνουν
ένα κολάζ κολλώντας ο
καθένας µε τη σειρά του µια
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οµαδικής
εικόνα) ο εκπαιδευτικός
δραστηριότητας. προτρέπει λεκτικά και καθοδηγεί το µαθητή µε φυσικό
τρόπο να κάθεται και να
περιµένει τη σειρά του. Ο
εκπαιδευτικός βοηθά µε
οπτικές νύξεις τους µαθητές
να καταλάβουν ποιος έχει
σειρά : π.χ. ο κάθε µαθητής
που έχει σειρά φορά ένα
καπέλο και στη συνέχεια το
δίνει στον επόµενο µαθητή
που έχει σειρά.
2.2.Να περιµένει τη σειρά
του κατά τη
διάρκεια οµαδικής δραστηριότητας στην
αυλή.

2.3.Να
περιµένει σε
ουρά :
σε δραστηριότητες αυτόεξυπηρέτησης
στο πλαίσιο
του σχολείου
(φαγητό, βρύση)
σε δραστηριότητες στο
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2.2.1. Π.χ. Ο εκπαιδευτικός
προσπαθεί να µάθει σε µια
οµάδα µαθητών να περιµένουν τη σειρά τους για να
ρίξουν ο καθένας την µπάλα
στην µπασκέτα. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στον κάθε
µαθητή και τον καθοδηγεί µε
φυσικό τρόπο να περιµένει τη
σειρά του για να ρίξει την
µπάλα στην µπασκέτα.
Προσθέτει οπτικές νύξεις για
να βοηθήσει το µαθητή να
καταλάβει. Π.χ. Ζωγραφίζει µε
κιµωλία στο έδαφος κύκλους
τον ένα πίσω από τον άλλο ,
που σηµατοδοτούν τον χώρο
που πρέπει να περιµένει ο
κάθε µαθητής και τόξα που να
δείχνουν ότι πρέπει να
προχωρήσει µπροστά µόλις ο
µπροστινός κύκλος αδειάσει.
2.3.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
λεκτικά , καθοδηγεί µε φυσικό
τρόπο και δίνει οπτικές νύξεις
στο µαθητή να περιµένει στην
ουρά.
∆ίνει ποικίλες ευκαιρίες στο
µαθητή να εξασκήσει αυτή τη
δεξιότητα ενώ είναι δίπλα του
για να το βοηθήσει.
π.χ. στο ταχυδροµείο εξηγεί
στο µαθητή ότι πρέπει να
στέκεται πίσω από τον κύριο/
κυρία που βλέπει τελευταίο

πλαίσιο της
κοινότητας
(ταχυδροµείο,
σινεµά, κολυµβητήριο, πολύκατάστηµα
κ.α).

3. Ο µαθητής
να ακολουθεί
οδηγίες στο
πλαίσιο οµάδας.

στην ουρά µόλις µπαίνει , τον
καθοδηγεί από το χέρι, τον
πηγαίνει στη σωστή θέση και
του δείχνει φωτογραφία που
δείχνει ανθρώπους να
στέκονται σε ουρά.

2.4. Να
περιµένει το
δάσκαλο να τον
φωνάξει µε το
όνοµά του για
να πει µάθηµα
έχοντας
σηκώσει το χέρι
του.

2.4.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
στο µαθητή και τον καθοδηγεί
να σηκώνει το χέρι του όταν
θέλει να πει µάθηµα ή να
ρωτήσει κάτι. Του εξηγεί ότι
ξεκινά να λέει µάθηµα µόλις ο
δάσκαλος φωνάξει το όνοµά
του. Αν ο µαθητής διαβάζει
του το γράφει «σηκώνω το
χέρι µου όταν θέλω να πω
µάθηµα και περιµένω ο
δάσκαλος να πει το όνοµά
µου».

3.1. Να
ακολουθεί µηλεκτικές οδηγίες
σε επίπεδο 1-1.

3.1.1. Ο εκπαιδευτικός
χρησιµοποιεί οδηγίες που
συνοδεύονται από χειρονοµίες και µε φυσική καθοδήγηση αρχικά βοηθάει το
µαθητή να τις εκτελέσει (π.χ.
οδηγία: «κάτσε στην
καρέκλα» που να συνοδεύεται
από χειρονοµία).

3.2. Να
ακολουθεί µηλεκτικές οδηγίες
σε οµάδα.

3.2.1.Στη συνέχεια χρησιµοποιεί οδηγίες που
συνοδεύονται από χειρονοµίες στο πλαίσιο οµάδας (π.χ.
«έλα εδώ» στο πλαίσιο
οµάδας παιδιών).

3.3. Να ακολουθεί λεκτικές
οδηγίες σε
γνωστό πλαίσιο
σε καινούργιο
πλαίσιο) σε
επίπεδο 1-1 και
σε οµάδα.

3.3.1. Ο εκπαιδευτικός
χρησιµοποιεί οικεία οδηγία σε
φυσικό πλαίσιο (π.χ. φέρε το
µπουφάν σου , όταν ο
µαθητής ετοιµάζεται να
σχολάσει) και αργότερα σε
καινούργιο πλαίσιο (π.χ.
«φέρε το µπουφάν σου» όταν
ο µαθητής θα πάει µε το
σχολείο στο θέατρο).
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4. Να µάθει
κοινωνικούς
κανόνες.

4.1. Να κατανοεί
την ύπαρξη
κοινωνικών
κανόνων.

4.1.1. Χρησιµοποιώντας τις
καθηµερινές δραστηριότητες
του σχολείου ο εκπαιδευτικός
εξηγεί στο µαθητή τους κοινωνικούς κανόνες που
ισχύουν. Αν ο µαθητής δεν
έχει λόγο και κατανοεί καλύτερα µε οπτικά µέσα, ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
σύµβολα και σκίτσα ζωγραφισµένα για να παρουσιάσει
τους κανόνες (π.χ. ένα
απαγορευτικό Χ στο σκίτσο
ενός µαθητή που τρώει µέσα
στην τάξη κι ένα σκίτσο που
δείχνει το µαθητή να τρώει
έξω στην αυλή).

4.2. Να
χρησιµοποιεί
διαφορετικούς
κοινωνικούς
κανόνες σε
διαφορετικές
κοινωνικές
καταστάσεις.

4.2.1. Προτού ο
εκπαιδευτικός πάει σε κάποιο
καινούργιο χώρο µε το
µαθητή, συζητάει τους κοινωνικούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσει εκεί π.χ.
αν έχουν προγραµµατίσει να
πάνε στο θέατρο εξηγεί στο
µαθητή ότι θα πρέπει να
τηρήσει τους εξής κανόνες:
να περιµένει στη σειρά για
να βγάλει εισιτήριο,
να δείξει το εισιτήριο και στη
συνέχεια να του δείξουν τη
θέση του,
να παρακολουθεί το έργο
χωρίς να µιλάει.
4.2.2. Αν χρειαστεί µπορεί να
δραµατοποιήσει την
κοινωνική κατάσταση στο
πλαίσιο θεατρικού παιχνιδιού
για να διδαχθεί βιωµατικά ο
µαθητής τους συγκεκριµένους
κανόνες.
4.2.3. Ο εκπαιδευτικός µπορεί
να οπτικοποήσει την
κοινωνική κατάσταση και τους
κανόνες ζωγραφίζοντας
εικόνες µε διαδοχική σειρά για
την κατάσταση και τις
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συµπεριφορές που
απαιτούνται.
5. Ο µαθητής
να συµµετέχει
µε κατάλληλο
τρόπο σε
διάφορες
δραστηριότητες του
σχολείου.

5.1. Να
συµµετέχει µε
κατάλληλο
τρόπο στη
διαδικασία του
φαγητού.

5.1.1. Κατά τη διάρκεια του
φαγητού ο εκπαιδευτικός
προτρέπει και καθοδηγεί το
µαθητή να κάθεται στη θέση
του, να τρώει µε αποδεκτό
τρόπο το φαγητό του και στη
συνέχεια να µαζεύει το πιάτο
του µόλις τελειώνει και να το
πηγαίνει στην κουζίνα.
Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
οπτικές νύξεις :
περίγραµµα στο τραπέζι
όπου ο µαθητής τοποθετεί
το πιάτο του
φωτογραφία όπου φαίνεται
ότι µόλις αδειάσει το πιάτο
θα πρέπει να το πάει στην
κουζίνα.
Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί
σωµατικά στην αρχή το
µαθητή. Για τους µαθητές
που διαβάζουν ο
εκπαιδευτικός γράφει σε ένα
χαρτί τι πρέπει να κάνουν. Το
χαρτί είναι κολληµένο στη
θέση του κάθε µαθητή στο
τραπέζι.

5.2. Να συµµετέχει µε κατάλληλο τρόπο σε
δοµηµένες δραστηριότητες.

5.2.1. Κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – παιχνιδιών ο
εκπαιδευτικός µαθαίνει στο
µαθητή τη διαδικασία και τους
κανόνες του κάθε παιχνιδιού/
δραστηριότητας. Π.χ. σε
κολάζ που φτιάχνουν 3
µαθητές µαζί, ο εκπαιδευτικός
φροντίζει ώστε ο κάθε µαθητής να έχει µπροστά του τα
κοµµάτια που πρέπει να
κολλήσει και στο χαρτόνι
όπου θα κολληθούν να
υπάρχουν ζωγραφισµένα
σχήµατα αντίστοιχα µε τα
σχήµατα των κοµµατιών που
θα κολλήσει ο µαθητής. Ο
εκπαιδευτικός εξηγεί και
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καθοδηγεί µε φυσικό τρόπο
το µαθητή να κολλήσει τα
κοµµάτια στην σωστή θέση,
που βρίσκονται ζωγραφισµένα στο χαρτί. Στους µαθητές που διαβάζουν ο εκπαιδευτικός γράφει σε χαρτί τα
στάδια της διαδικασίας και
τους κανόνες του παιχνιδιού
και τα έχουν δίπλα τους.
Στους µαθητές που δε διαβάζουν φτιάχνει µε φωτογραφίες
ή σκίτσα τη διαδικασία του
παιχνιδιού.
5.3. Να
συµµετέχει µε
κατάλληλο
τρόπο σε
δοµηµένο
παιχνίδι
(επιτραπέζιο,
κινητικό
παιχνίδι).
(Βλέπε επίσης
το Αναλυτικό
Πρόγραµµα
Σπουδών των
∆εξιοτήτων
Παιχνιδιού).

5.3.1. Κατά τη διάρκεια
επιτραπέζιου παιχνιδιού µε
ζάρι µε χρώµατα και µε
χρωµατιστά κουµπιά που
τοποθετούνται σε εικόνα ο
εκπαιδευτικός εξηγεί και
καθοδηγεί µε φυσικό τρόπο
το µαθητή να ρίξει το ζάρι και
να τοποθετήσει το κουµπί του
ανάλογου χρώµατος στην
εικόνα.

5.4. Να
συµµετέχει µε
κατάλληλο
τρόπο σε
ελεύθερο
παιχνίδι.
(Βλέπε επίσης
και το Αναλυτικό
Πρόγραµµα
Σπουδών των
∆εξιοτήτων
Παιχνιδιού).

5.4.1. Κατά τη διάρκεια του
ελεύθερου παιχνιδιού ο
εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή πώς να χρησιµοποιεί
και να παίζει µε τα υλικά και
τα παιχνίδια στο χώρο του
ελεύθερου παιχνιδιού (π.χ.
του δείχνει πώς να παίζει µε
κουκλάκια και αυτοκινητάκια).

5.5. Να
παρακολουθεί
προφορικές
δραστηριότητες
(διάβασµα
ιστορίας από τη

5.5.1. Κατά τη διάρκεια
ανάγνωσης ιστορίας ο εκπαιδευτικός προτρέπει και
καθοδηγεί το µαθητή να
µείνει καθισµένος και να
ακούει την ιστορία. Βάζει
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δασκάλα,
τραγούδι).

οπτικές νύξεις: π.χ.
χρησιµοποιεί κούκλες
κουκλοθέατρου σε διάφορα
σηµεία της ιστορίας, χρησιµοποιεί αντικείµενα που
αναφέρονται στην ιστορία
(π.χ. αν αναφέρεται κάποιο
µήλο εµφανίζει ένα πλαστικό
µήλο), αν ο µαθητής είναι
ανήσυχος του δίνει να κρατάει
το αντικείµενο που έχει σχέση
µε την ιστορία (π.χ. το µήλο
που προαναφέρθηκε). Κατά
τη διάρκεια του τραγουδιού
προσθέτει στο συγκεκριµένο
τραγούδι που µαθαίνει στους
µαθητές οπτικές νύξεις (φωτογραφίες, σκίτσα, νοήµατα,
κινήσεις σώµατος, αντικείµενα) που σχετίζονται µε τα
λόγια του τραγουδιού (π.χ.
στο τραγούδι «βγαίνει η
βαρκούλα » µαθαίνει στο
µαθητή να κινείται όπως
κινείται µια βαρκούλα, ή του
δίνει να κρατάει µια βαρκούλα, ή του δείχνει τη φωτογραφία ή το σκίτσο µιας βάρκας).

5.6. Να
παρακολουθεί
συζήτηση (ώρα
του κύκλου).

5.6.1. Κατά τη διάρκεια της
συζήτησης την ώρα π.χ. του
πρωινού κύκλου, ο
εκπαιδευτικός προτρέπει και
καθοδηγεί το µαθητή να
κάθεται στη θέση του και να
κοιτάει και να ακούει τους
συµµαθητές του την ώρα που
µιλούν. Κάνει πιο οπτική τη
δραστηριότητα δίνοντας στο
µαθητή που µιλάει να κρατάει
και να δείχνει στους
συµµαθητές του κάποιο
παιχνίδι ή εικόνα/φωτογραφία
που σχετίζεται µε αυτά που
λέει (π.χ. την ώρα που λέει ότι
πήγε στις κούνιες του δίνει να
δείξει µια εικόνα από κούνιες).
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1. Ο µαθητής
Κοινωνικές
Συναισθηµα- να κατανοεί
τικές δεξιότη- συναισθήµατα.
τες

1.1. Να
αναγνωρίζει τα
τέσσερα βασικά
συναισθήµατα
σε εκφράσεις
προσώπου:
χαρούµενος,
λυπηµένος,
θυµωµένος,
φοβισµένος.

1.1.1. Ο εκπαιδευτικός σε
κάθε ευκαιρία που δίνεται
στην
καθηµερινότητα:ονοµάζει τα
συναισθήµατα που εµφανίζει
ο µαθητής (π.χ. την ώρα που
ο µαθητής φωνάζει θυµωµένα
του λέει «είσαι θυµωµένος»,
την ώρα που κλαίει του λέει
«είσαι λυπηµένος»)
ονοµάζει τα συναισθήµατα
που επιδεικνύει ο ίδιος (π.χ.
«είµαι χαρούµενος» την ώρα
που γελάει)
προτρέπει το µαθητή να
προσέξει τα συναισθήµατα
που επιδεικνύουν οι
συµµαθητές του και τα
ονοµάζει (π.χ. «κοίτα ο
Γιάννης γελάει, είναι
χαρούµενος»).
κάνει µε το πρόσωπό του
εκφράσεις µπροστά στον
καθρέφτη και τις ονοµάζει
και προτρέπει το µαθητή να
µιµηθεί (π.χ. «έλα να
κάνουµε πως είσαι όταν
θυµώνεις, πως είσαι όταν
χαίρεσαι, κλπ).

1.2. Να κατά1.2.1. Ο εκπαιδευτικός σε
νοεί τη σύνδεση κάθε ευκαιρία που δίνεται:
των συναισθηονοµάζει τα συναισθήµατα
µάτων µε κοινωπου εµφανίζει ο µαθητής
νικές καταστάκαι τα συνδέει µε τις
σεις.
κοινωνικές καταστάσεις στο
πλαίσιο των οποίων
εµφανίστηκαν (π.χ. την ώρα
που ο µαθητής φωνάζει
θυµωµένα γιατί ο
εκπαιδευτικός του πήρε ένα
παιχνίδι µε το οποίο έπαιζε
στον ελεύθερο του χρόνο,
του λέει: « είσαι θυµωµένος
γιατί σου πήρα το
αυτοκινητάκι», την ώρα που
κλαίει επειδή χτύπησε του
λέει «είσαι λυπηµένος γιατί
χτύπησες και πονάς»)
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ονοµάζει τα συναισθήµατα
που επιδεικνύει ο ίδιος και
τα συνδέει µε τις κοινωνικές
καταστάσεις στο πλαίσιο
των οποίων εµφανίστηκαν
(π.χ. « είµαι χαρούµενος
γιατί φτιάξαµε ωραία
ζωγραφιά »)
προτρέπει το µαθητή να
προσέξει τα συναισθήµατα
που επιδεικνύουν οι συµµαθητές του , τα ονοµάζει και τα
συνδέει µε τις κοινωνικές
καταστάσεις στο πλαίσιο των
οποίων εµφανίστηκαν (π.χ.
«κοίτα ο Γιάννης φοβάται γιατί
τα παιδιά φωνάζουν».
1.3.1. Ο εκπαιδευτικός σε
1.3. Να κατανοεί κάθε ευκαιρία που δίνεται
πιο περίπλοκα
στην καθηµερινότητα :
συναισθήµατα
ονοµάζει τα συναισθήµατα
(αγωνία, άγχος,
που εµφανίζει ο µαθητής
ανία) και τα
και τα συνδέει µε τις
συνδέει µε
κοινωνικές καταστάσεις στο
ανάλογες
πλαίσιο των οποίων
κοινωνικές
εµφανίστηκαν
καταστάσεις
(π.χ. κατά τη διάρκεια
(ο στόχος αυτός επιτραπέζιου παιχνιδιού µε
αναφέρεται
ζάρι όταν ο µαθητής σφίγγεται
µόνο σε µαθηκαι κοιτάει µε αγωνία τι θα
τές µε Αυτισµό δείξει το ζάρι του συµµαθητή
Υψηλής Λειτου γιατί θέλει να κερδίσει, ο
τουργικότητας
εκπαιδευτικός του λέει «έχεις
και σύνδροµο
αγωνία γιατί θέλεις να
Αsperger).
κερδίσεις», την ώρα που ένας
συµµαθητής του λέει τα νέα
του και βαριέται να ακούσει
άλλο και κουνιέται συνεχώς
στην καρέκλα του , του λέει
«βαριέσαι και δεν θέλεις να
ακούσεις άλλο»)
ονοµάζει τα συναισθήµατα
που επιδεικνύει ο ίδιος και
τα συνδέει µε τις κοινωνικές
καταστάσεις στο πλαίσιο
των οποίων εµφανίστηκαν
(π.χ. « βαριέµαι τόση πολύ
ώρα να µιλάµε για τα ζώα δε
θέλω να µιλήσουµε άλλο για
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αυτά »)
προτρέπει το µαθητή να
προσέξει τα συναισθήµατα
που επιδεικνύουν οι συµµαθητές του, τα ονοµάζει και τα
συνδέει µε τις κοινωνικές
καταστάσεις στο πλαίσιο
των οποίων εµφανίστηκαν
(π.χ. «κοίτα ο Γιάννης έχει
άγχος γιατί σε λίγο θα πάµε
στο θέατρο και δεν του αρέσει
το θέατρο»).
2. Ο µαθητής
να εκφράζει
συναισθήµατα
(Βλέπε επίσης
και το
Αναλυτικό
Πρόγραµµα
Σπουδών των
∆εξιοτήτων
Επικοινωνίας).

2.1. Να
εκφράζει τα
τέσσερα βασικά
συναισθήµατα
(χαρά, λύπη,
θυµό, φόβο) µε
κοινωνικά
αποδεκτούς
τρόπους.

2.1.1. Αφού έχει προηγηθεί η
διδασκαλία της κατανόησης
των συναισθηµάτων, ο εκπαιδευτικός προτρέπει το µαθητή
να εκφράσει τα συναισθήµατά
του µε κοινωνικά αποδεκτό
τρόπο. Π.χ. Ο µαθητής είναι
θυµωµένος µε το συµµαθητή
του επειδή τον ενοχλεί το ότι
κάθεται πολύ κοντά του και
ετοιµάζεται να τον χτυπήσει .
Τότε ο εκπαιδευτικός τον
προτρέπει να εκφράσει το
θυµό του µε λόγο (π.χ.
«φύγε») και µε κατάλληλη
έκφραση προσώπου . Στην
περίπτωση που ο µαθητής
δεν έχει λόγο, τον προτρέπει
να εκφράσει το θυµό του µε
χειρονοµία που να σηµαίνει
«φύγε» και µε κατάλληλη
έκφραση προσώπου. Όταν
είναι ενθουσιασµένος ο
µαθητής και εκφράζει τη
χαρά του µε στερεοτυπική
κίνηση ή µε κραυγές ο
εκπαιδευτικός τον προτρέπει
να εκφραστεί χτυπώντας
παλαµάκια και αν έχει λόγο
να φωνάζει «ωραία !!!».

2.2. Να
εκφράζει πιο
περίπλοκα
συναισθήµατα
(άγχος, αγωνία,
ανία) µε κοινω-

2.2.1. Για παράδειγµα, όταν ο
µαθητής εκφράζει την αγωνία
του, π.χ. στο παιχνίδι το
επιτραπέζιο µε κραυγές, ο
εκπαιδευτικός τον προτρέπει
να εκφραστεί µε λόγο, π.χ.
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νικά αποδεκτούς τρόπους
(ο στόχος αυτός
αναφέρεται
µόνο σε µαθητές µε Αυτισµό
Υψηλής Λειτουργικότητας
και σύνδροµο
Αsperger).

«έχω αγωνία να νικήσω».

2.3. Να
εκφράζει κατάλληλο συναίσθηµα σε κάθε
κοινωνική περίσταση (στόχος
που αναφέρεται
µόνο σε µαθητές µε Αυτισµό
Υψηλής Λειτουργικότητας
και σύνδροµο
Αsperger).

2.3.1. Ο εκπαιδευτικός
προτρέπει το µαθητή να
εκφράζει κατάλληλο συναίσθηµα ανάλογα µε την
περίπτωση π.χ. την ώρα του
κύκλου όταν κάποιος συµµαθητής λέγοντας τα νέα του
αναφέρει ότι πονάει το πόδι
του ο εκπαιδευτικός θυµίζει
στο µαθητή ότι αυτό είναι κάτι
που µας κάνει να λυπόµαστε
και τον προτρέπει να πει στο
συµµαθητή του κάτι κατάλληλο (π.χ. «περαστικά»).

2.4. Να
προσφέρει
στοργή και
παρηγοριά.

2.4.1. Ο εκπαιδευτικός
προτρέπει το µαθητή και τον
καθοδηγεί να δείχνει στοργή
και παρηγοριά σε κατάλληλες
στιγµές στους συµµαθητές
του, π.χ. να πλησιάσει και να
χαϊδέψει στον ώµο κάποιον
συµµαθητή του την ώρα που
κλαίει.

Κοινωνική Επικοινωνία-∆εξιότητες Συζήτησης Λεκτικές
(Αλληλοκάλυψη µε τον Τοµέα «Επικοινωνία», βλέπε στο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών των ∆εξιοτήτων Επικοινωνίας).
∆εξιότητες
Προσαρµογής

1. Να
αναπτύξει
δεξιότητες
προσαρµογής.

1.1. Να
προσαρµόζει τη
συµπεριφορά
του σε:
διαφορετικούς
ανθρώπους και
διαφορετικά
µέρη.
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1.1.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
στο µαθητή πως η συµπεριφορά µας είναι διαφορετική
σε διαφορετικούς ανθρώπους
(π.χ. σε µεγάλους που
γνωρίζουµε , σε µεγάλους
που δε γνωρίζουµε καλά, σε
παιδιά που είναι φίλοι µας, σε
παιδιά που δε γνωρίζουµε

καλά) και σε διαφορετικά
µέρη (π.χ. στην εκκλησία, στο
πάρκο). Εξηγεί λεπτοµερώς τι
επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην κάθε περίσταση
και χρησιµοποιεί οπτικά µέσα
(φωτογραφίες, γραπτό λόγο,
σκίτσα) για να γίνει πιο
κατανοητός.
1.2. Να δέχεται
αλλαγές σε
κανόνες, ρουτίνες ή διαδικασίες.

1.2.1. Ο εκπαιδευτικός
επιδιώκει να υπάρχουν
αλλαγές στην καθηµερινότητα
της σχολικής ζωής (π.χ. Να
πηγαίνουν εκδροµή σε
διαφορετικά µέρη, να παίζουν ένα επιτραπέζιο και µε
διαφορετικό τρόπο). Συζητάει
και προετοιµάζει το µαθητή γι’
αυτές τις αλλαγές χρησιµοποιώντας οπτικά µέσα
(φωτογραφίες, σκίτσα) για να
είναι πιο κατανοητός.

1.3. Να µπορεί
να αποδεχτεί τη
διαφορετική
άποψη- γνώµη
του άλλου.

1.3.1. Όταν ο µαθητής κάνει
ερωτήσεις ο εκπαιδευτικός
επιδιώκει µε την απάντησή
του να του δείξει ότι έχει
διαφορετική άποψη. Του
εξηγεί ότι το να µη συµφωνεί
είναι κάτι που συµβαίνει και
δεν είναι κακό. Π.χ. ο µαθητής
ρωτάει αν αρέσουν στον
εκπαιδευτικό τα σκυλάκια και
δυσκολεύεται να δεχτεί ότι
δεν του αρέσουν. Ο εκπαιδευτικός του εξηγεί ότι του
αρέσει κάποιο άλλο ζώο (π.χ.
γάτες) και του τονίζει ότι
«εσένα σου αρέσουν τα
σκυλάκια, εµένα οι γάτες» για
να του δείξει ότι πολλές
φορές συµβαίνει να έχουµε
διαφορετική άποψη µε
κάποιον, αλλά δεν πειράζει.

1.4. Να σέβεται
τους ιδιωτικούς
χώρους των
άλλων.

1.4.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
στο µαθητή και προφορικά
και µε οπτικά µέσα (φωτογραφίες, σκίτσα, γραπτό λόγο)

45

ποιοι είναι οι ιδιωτικοί χώροι
των άλλων και ότι πρέπει να
σέβεται αυτούς τους χώρους.
(π.χ. να κτυπά σε κλειστές
πόρτες, να µην ανοίγει ξένα
συρτάρια).
1.4.2. Καθοδηγεί το µαθητή
στην καθηµερινότητα της
σχολικής ζωής να σέβεται
τους ιδιωτικούς χώρους των
άλλων (π.χ. να µην ανοίγει τις
τσάντες των συµµαθητών
του).
Σεξουαλική
∆ιαπαιδαγώγηση

1. Ο µαθητής
να µάθει για:
α. τα µέρη του
σώµατος και
τις λειτουργίες
τους και γ. την
ανάπτυξη του.

2. Ο µαθητής
να µάθει για
καταστάσεις
όπου
κάποιος
αισθάνεται
ντροπή.

3. Ο µαθητής
να µάθει για
τις
συµπεριφορές

1.1. Να µάθει τα
µέρη του
σώµατος και τις
λειτουργίες
τους.

1.1.1. Ο εκπαιδευτικός
χρησιµοποιεί οπτικό υλικό
για να διδάξει στο µαθητή τα
µέρη του σώµατος και τις
λειτουργίες τους: βιβλία,
πάζλ, κούκλες, βίντεο που
µιλούν για το ανθρώπινο
σώµα και εξηγούν τις
λειτουργίες του.

1.2. Να µάθει
για τις αλλαγές
στο σώµα του
καθώς
µεγαλώνει.

1.2.1. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί βιβλία και βίντεο που
εξηγούν τις αλλαγές στο σώµα κατά την ανάπτυξη του
ανθρώπου.

2.1. Να µάθει:
που µπορεί να
ξεντύνεται
που
επιτρέπεται να
είναι γυµνός
ποιος
επιτρέπεται να
τον βλέπει
γυµνό,

2.1.1. Ο εκπαιδευτικός
προσδιορίζει στο µαθητή
(χρησιµοποιώντας λόγο ή
σκίτσα και σύµβολα):
τους χώρους και τις
καταστάσεις όπου µπορεί να
ξεντύνεται
π.χ. εξέταση σε γιατρό,
µπάνιο στη θάλασσα, στο
µπάνιο του σπιτιού
τους ανθρώπους που
επιτρέπεται να τον βλέπουν
γυµνό (γονείς, γιατρός ).

3.1. Να µάθει
ποιοι χώροι
είναι προσωπικοί χώροι

3.1.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
στο µαθητή ότι οι προσωπικοί
χώροι είναι το δωµάτιό του
και η τουαλέτα.
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που πρέπει να
γίνονται µόνο
στον
προσωπικό
του χώρο και
που δεν
επιτρέπεται να
γίνονται
δηµόσια.

3.2. Να µάθει
ποιες συµπεριφορές είναι
προσωπικέςιδιωτικές.
Να µάθει ότι οι
προσωπικέςιδιωτικές συµπεριφορές πρέπει
να γίνονται σε
προσωπικούς
χώρους.
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3.2.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί
στο µαθητή ότι κάποιες
συµπεριφορές, όπως ο
αυνανισµός είναι προσωπικές
– ιδιωτικές συµπεριφορές και
θα πρέπει να γίνονται στους
προσωπικούς- ιδιωτικούς
χώρους όταν ο µαθητής θα
είναι µόνος του. Στους
µαθητές που δυσκολεύονται
στην κατανόηση του προφορικού λόγου χρησιµοποιεί
σκίτσα και σύµβολα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εισαγωγή
Ο σκοπός του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών των δεξιοτήτων
επικοινωνίας για τους µαθητές µε αυτισµό είναι να περιγράψει µεθόδους
αξιολόγησης και εκπαίδευσης στις δεξιότητες επικοινωνίας. Η εκπαίδευση των
παιδιών µε αυτισµό δεν αφορά µόνο στη διδασκαλία γλώσσας αλλά στη
βελτίωση της χρήσης της γλώσσας σε καθηµερινές καταστάσεις (Watson et
al, 1989). Το εύρος των δυσκολιών στην επικοινωνία των παιδιών µε αυτισµό
είναι εντυπωσιακό (Jordan, 2000). Στο ένα άκρο βρίσκονται οι µαθητές που
δεν µιλάνε καθόλου και δεν χρησιµοποιούν χειρονοµίες για να
επικοινωνήσουν. Ακόµη, υπάρχουν οι µαθητές που ηχολαλούν ολόκληρες
προτάσεις. Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι µαθητές υψηλής λειτουργικότητας και
σύνδροµο Asperger, οι οποίοι µιλούν µε µεγάλη ευχέρεια αλλά δυσκολεύονται
στην πραγµατολογική χρήση της γλώσσας, δηλαδή ο λόγος που διαθέτουν
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ευελιξία και να εκφράσει έννοιες που είναι
κατάλληλες σε διαφορετικά πλαίσια.
Γενικότερα, είναι σκόπιµο οι µαθητές µε αυτισµό να µάθουν να
χρησιµοποιούν εναλλακτικά συστήµατα επικοινωνίας (π.χ. νοηµατική,
χειρονοµίες, κινήσεις, φωτογραφίες) ως µέσα µεταφοράς µηνυµάτων σε
καθηµερινές καταστάσεις. Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού είναι να διδάξει
στους µαθητές µε αυτισµό να ερµηνεύουν και να εκφράζουν µηνύµατα µέσα
σε φυσικά πλαίσια χρησιµοποιώντας νύξεις από το περιβάλλον. Έτσι, το
κριτήριο της επιτυχίας ενός τέτοιου προγράµµατος είναι η αυθόρµητη χρήση
νέων επικοινωνιακών δεξιοτήτων από το µαθητή σε καθηµερινές καταστάσεις.
Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας
Ο εκπαιδευτικός πριν προχωρήσει στη διδασκαλία των δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι σηµαντικό να
προσδιορίσει τους διδακτικούς στόχους. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσει τις
πληροφορίες που προέρχονται από µία συστηµατική και πλήρη ψυχολογική αξιολόγηση και τις
πληροφορίες που θα συλλέξει ο ίδιος µε τη λεπτοµερειακή αξιολόγηση των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων του µαθητή µε αυτισµό.

Καταρχήν, η ψυχολογική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει την
εκτίµηση του γνωστικού επιπέδου, της µνήµης, της κινητικών δεξιοτήτων και
του κινήτρου για επικοινωνία (Howlin, 1999). Αυτή η αξιολόγηση
πραγµατοποιείται από το Κ∆ΑΥ και θα βοηθήσει σηµαντικά τον εκπαιδευτικό
να επιλέξει το κατάλληλο εναλλακτικό σύστηµα επικοινωνίας που θα διδάξει
στο µαθητή. Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι γνωστικές ικανότητες των παιδιών µε
αυτισµό παρουσιάζουν ανοµοιογένεια. Για παράδειγµα, το επίπεδο της
εκτελεστικής νοηµοσύνης ενός µαθητή µε αυτισµό µπορεί να είναι υψηλότερο
από το επίπεδο της λεκτικής νοηµοσύνης του. Επειδή η επιλογή της
εναλλακτικής µορφής επικοινωνίας βασίζεται στη χρήση πολλών (γνωστικών,
γλωσσικών, κινητικών) δεξιοτήτων, είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να έχει µία
αναλυτική ψυχολογική αξιολόγηση, ώστε η όποια διδακτική του επιλογή να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και το επίπεδο του µαθητή.
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες για τις
επικοινωνιακές δεξιότητες του µαθητή µε αυτισµό. Τα µέσα για τη συλλογή
αυτών των πληροφοριών είναι: η συνέντευξη, η παρατήρηση και η άµεση
δοκιµασία (Quill, 1995).
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Συνέντευξη (interview). Ο εκπαιδευτικός µπορεί να συλλέξει πολλές
και σηµαντικές πληροφορίες για τις επικοινωνιακές δεξιότητες του µαθητή από
τη συνέντευξη µε τους γονείς του παιδιού και µε άτοµα που το γνωρίζουν
καλά. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιµες για τον εκπαιδευτικό καθώς του
επιτρέπουν να ανακαλύψει πως λειτουργεί το παιδί σε διαφορετικά κοινωνικά
πλαίσια για εκτεταµένες χρονικές περιόδους και να κατανοήσει την εξελικτική
του πορεία. Η συνέντευξη είναι µία χρήσιµη µέθοδος για την εκτίµηση των
κοινωνικών δεξιοτήτων του µαθητή ιδιαίτερα αν χρησιµοποιηθεί σε
συνδυασµό µε την παρατήρηση και την άµεση δοκιµασία.
Παρατήρηση (observation). Η ακρίβεια του υλικού που συλλέγεται µε τη
συνέντευξη εξακριβώνεται µέσα από την άµεση παρατήρηση του µαθητή. Η
καταγραφή της επικοινωνίας του παιδιού στο φυσικό του περιβάλλον παρέχει στον
εκπαιδευτικό πιο συγκεκριµένες και σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται για την
αξιολόγηση. Η παρατήρηση µπορεί να διεξαχθεί είτε: α) κατά τη διάρκεια
ποικίλων καθηµερινών αυθόρµητων καταστάσεων και γεγονότων, ή β) κατά τη
διάρκεια δοµηµένων καταστάσεων που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός, µε στόχο ο
µαθητής να εµφανίσει
συγκεκριµένες συµπεριφορές. Για µέγιστη
αποτελεσµατικότητα, οι παρατηρήσεις πρέπει να διεξάγονται για µερικές ηµέρες,
σε διαφορετικές συνθήκες και κατά τη διάρκεια ποικίλων δραστηριοτήτων. Είναι
πολύ σηµαντικό να παρατηρούµε τις δεξιότητες επικοινωνίας του µαθητή σε
συνθήκες όπου ο µαθητής έχει κίνητρο, είναι ήρεµος και συγκεντρωµένος µια και
η εξακρίβωση των συνθηκών στις οποίες ο µαθητής αλληλεπιδρά καλύτερα, είναι
κρίσιµο µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης. Είναι επίσης σηµαντικό να
παρατηρηθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας σε συνθήκες κατά τις οποίες ο µαθητής
δεν έχει κίνητρο ή εµφανίζει δύσκολες συµπεριφορές. Τέλος η παρατήρηση πρέπει
να περιλαµβάνει και ευκαιρίες για την αλληλεπίδραση του µαθητή τόσο µε οικείους
όσο και µε άγνωστους ενήλικες και συµµαθητές. Αυτό θα βοηθήσει στον
καθορισµό του βαθµού γενίκευσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε διαφορετικά
πλαίσια και µε διαφορετικά πρόσωπα. Παρόλο που οι παρατηρήσεις απαιτούν
χρόνο οι πληροφορίες που παράγονται δίνουν µία ικανοποιητική εικόνα των
λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας του µαθητή.
Άµεση δοκιµασία (direct sampling). Μετά τις συνεντεύξεις και την
παρατήρηση, µπορεί να υπάρχουν κάποιες αναπάντητα ερωτήµατα σε σχέση
µε ορισµένες κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
Αυτές οι δεξιότητες µπορούν να εξεταστούν συστηµατικά µε τις ακόλουθες
µεθόδους:
α) ∆οµηµένες κοινωνικές ευκαιρίες. Πρόκειται για δοµηµένες καταστάσεις
που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός µε στόχο ο µαθητής να εµφανίσει
συγκεκριµένες συµπεριφορές. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε
δυο συµµαθητές του µαθητή µε αυτισµό να µιλήσουν για τα αυτοκινητάκια
που τους αρέσουν και αξιολογεί αν το παιδί µε αυτισµό θα πάρει την
πρωτοβουλία να συµµετάσχει.
β) Τεχνάσµατα επικοινωνίας (communication temptations). Πρόκειται
για φυσικές δραστηριότητες που µπορούν να σχεδιαστούν για να
διευκολύνουν την εµφάνιση επικοινωνιακών συµπεριφορών. Για
παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός:
• βάζει ένα επιθυµητό αντικείµενο ψηλά και περιµένει από το µαθητή να το
ζητήσει
• αδειάζει ή χύνει κάτι στο πάτωµα και περιµένει την αντίδραση του µαθητή
• βάζει ένα αστείο καπέλο και περιµένει από το µαθητή να σχολιάσει
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• δείχνει στο µαθητή ένα διάφανο τάπερ που έχει µέσα ένα ενδιαφέρον
παιγνίδι και περιµένει να το ζητήσει ή να σχολιάσει
• βλέπει µαζί µε το µαθητή ένα βιβλίο µε εικόνες και περιµένει από το
µαθητή να σχολιάσει ή να κάνει ερωτήσεις
• παίζει ένα αγαπηµένο παιγνίδι και περιµένει από το µαθητή να ζητήσει
επανάληψη
• βάζει κάποιον συµµαθητή να δώσει στο µαθητή ένα επιθυµητό αντικείµενο
και περιµένει την αντίδραση του µαθητή
• ζητά από το µαθητή να ονοµάσει ένα άγνωστο αντικείµενο και παρατηρεί
τον τρόπο µε τον οποίο ο µαθητής δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τι είναι
γ) Ανάλυση βιντεοσκοπηµένης αλληλεπίδρασης (ενήλικα - µαθητή ή
συνοµηλίκου - µαθητή). H ανάλυση βιντεοσκοπηµένων αλληλεπιδράσεων
µπορεί να δώσει τις πιο αποκαλυπτικές πληροφορίες για την ποιότητα των µη
λεκτικών και λεκτικών επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων του µαθητή.
Οι δοµηµένες κοινωνικές ευκαιρίες και τα τεχνάσµατα επικοινωνίας µπορούν
να βιντεοσκοπηθούν για να καταγραφούν οι δεξιότητες του µαθητή. Η
βιντεοσκόπηση αποκαλύπτει την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων του µαθητή
και αποτελεί µια µόνιµη καταγραφή των δυνατοτήτων του. Οι πληροφορίες
που συλλέγονται καταγράφονται στο πρωτόκολλο αξιολόγησης δεξιοτήτων
επικοινωνίας. Για την καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν στις
δεξιότητες επικοινωνίας του µαθητή µε αυτισµό ο εκπαιδευτικός µπορεί να
χρησιµοποιήσει το πρωτόκολλο αξιολόγησης που ακολουθεί στο τέλος της
Εισαγωγής του Αναλυτικού Προγράµµατος της Επικοινωνίας (παρατίθεται εκεί
ώστε να είναι εύκολη η αναπαραγωγή του από τον εκπαιδευτικό). Στην πρώτη
στήλη ο εκπαιδευτικός σηµειώνει αν ο µαθητής έχει ή όχι τη δεξιότητα
επικοινωνίας(αν για παράδειγµα ο µαθητής ξέρει να ζητά αντικείµενο
συµπληρώνει ναι). Στη δεύτερη στήλη, σηµειώνει τον τρόπο µε τον οποίο
επικοινωνεί ο µαθητής π.χ. ζητά ένα αντικείµενο κινητικά (οδηγώντας το χέρι
του άλλου, τραβώντας το χέρι του άλλου, µετακινώντας το αντικείµενο προς
τον άλλο), µε χειρονοµίες (κουνώντας το κεφάλι, δείχνοντας), µε ήχους, µε
εικόνες, µε νόηµα, γραπτά, προφορικά ή µε όποιον άλλο τρόπο προσπαθεί να
επικοινωνήσει. Στην τρίτη στήλη, σηµειώνει το πλαίσιο επικοινωνίας δηλαδή
µε ποιον επικοινωνεί ο µαθητής (εκπαιδευτικό, συµµαθητή, άγνωστο άτοµο
κ.λ.π.) και σε ποιες συνθήκες (π.χ. σε οµαδική δραστηριότητα στην τάξη, στο
διάλειµµα, στον ελεύθερο χρόνο κ.λ.π.). Στην τέταρτη στήλη, ο εκπαιδευτικός
καταγράφει τις παρατηρήσεις του σε σχέση µε το λεξιλόγιο π.χ. αν ο µαθητής
χρησιµοποίησε νέα λέξη, σύµβολο, εικόνα ή νόηµα, πρόταση 2 λέξεων κ.λ.π..
Στην πέµπτη στήλη, καταγράφονται οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού για
κάθε δεξιότητα επικοινωνίας. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η διαδικασία της
αξιολόγησης επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε να
συλλέγονται
νέες
πληροφορίες
και
οι
διδακτικοί
στόχοι
να
επαναπροσδιορίζονται.
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ
Ο εκ των προτέρων προσδιορισµός ρεαλιστικών στόχων βοηθά πολύ τον
εκπαιδευτικό στη σωστή και αποτελεσµατική διδασκαλία δεξιοτήτων
επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός µετά την αξιολόγηση και αφού έχει συζητήσει
και µε τους γονείς για τις ανάγκες του παιδιού στο σπίτι, θέτει κάποιες
προτεραιότητες για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του µαθητή. Για παράδειγµα,
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µπορεί να θεωρεί πως είναι σηµαντικό να µάθει ο µαθητής αυτή τη σχολική
χρονιά να δίνει πληροφορίες για πράγµατα που του αρέσουν ή δεν του
αρέσουν ή να εκφράζει συναισθήµατα ή να ζητά περισσότερα επιθυµητά
αντικείµενα, ή να ζητά τουαλέτα σε µέρη που δεν γνωρίζει (µουσείο,
εστιατόριο), ή να επικοινωνεί περισσότερο µε τους συµµαθητές του. Στη
συνέχεια καταγράφει τις προαπαιτούµενες δεξιότητες για την κατάκτηση αυτού
του στόχου σε σχέση µε τις παραµέτρους που αναφέρθηκαν. Για παράδειγµα,
αν ο εκπαιδευτικός θεωρηθεί προτεραιότητα να διδάξει στο µαθητή να
επικοινωνεί µε τους συµµαθητές του, πρέπει να σηµειώσει: α) τη λειτουργία
που απαιτείται π.χ. να ξέρει να ζητά αντικείµενα. β) το πλαίσιο στο οποίο θα
επικοινωνεί π.χ. στην τάξη , στο διάλειµµα. γ) τη µορφή µε την οποία θα
επικοινωνεί π.χ. προφορικά, δ) το λεξιλόγιο µε το οποίο θα επικοινωνεί π.χ.
µε τις λέξεις που γνωρίζει, καθώς και τις πραγµατικές επικοινωνιακές
δεξιότητες που έχει ο µαθητής σε σχέση µε αυτές τις παραµέτρους. Τέλος,
εξετάζει πόσο ρεαλιστικός και χρήσιµος είναι ο στόχος για την καθηµερινή
ζωή του µαθητή.
Ο προσδιορισµός των στόχων πρέπει να διέπεται από δύο βασικές αρχές
(Watson et al, 1989) :
1. Οι στόχοι που επιλέγονται πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και
πραγµατοποιήσιµοι για την κάθε σχολική χρονιά. Επιπλέον, πρέπει να
διαµορφώνουν τα βήµατα για την επίτευξη των γενικότερων στόχων. Ένας
στόχος έχει επιτευχθεί όταν ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει
αυθόρµητα µια νέα δεξιότητα. Για παράδειγµα, ο γενικότερος στόχος που
ο εκπαιδευτικός θέτει ως προτεραιότητα για το µαθητή σύµφωνα µε την
αξιολόγηση που έγινε µπορεί να είναι να µάθει ο µαθητής να τραβάει την
προσοχή. Στη συνέχεια θα πρέπει να θέσει επιµέρους στόχους για τον
τρόπο που θα τραβάει ο µαθητής την προσοχή (κοιτώντας στα µάτια,
αγγίζοντας, λέγοντας το όνοµα) καθώς και τις συνθήκες στις οποίες θα
διδαχτεί αυτός ο στόχος (όταν τελειώνει τη δουλειά του στην τάξη, όταν
θέλει να του δέσουν τα κορδόνια, όταν θέλει να ζητήσει κάτι να πιει).
2. Οι στόχοι που επιλέγονται πρέπει να βασίζονται σε υπάρχουσες αυθόρµητες
επικοινωνιακές δεξιότητες. Το επίπεδο από το οποίο θα ξεκινήσει η εκπαίδευση του
µαθητή καθορίζεται από τις υπάρχουσες αυθόρµητες επικοινωνιακές δεξιότητες µε βάση
τις παραµέτρους της επικοινωνίας (µορφή, πλαίσιο, λειτουργία, λεξιλόγιο). Για
παράδειγµα, ο στόχος για το µαθητή είναι να µάθει να χρησιµοποιεί µια καινούρια λέξη,
τη λέξη «πινέλο». Πριν σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός τη δραστηριότητα θα πρέπει να ελέγξει
το πρωτόκολλο για να δει τις δεξιότητες που έχει ο µαθητής σε κάθε παράµετρο. Ας
υποθέσουµε πως ο µαθητής ξέρει να ζητά, χρησιµοποιεί λέξεις µόνο για αντικείµενα και
ενέργειες και επικοινωνεί µόνο µε τον εκπαιδευτικό. Η δραστηριότητα θα πρέπει να
σχεδιαστεί έτσι ώστε ο µαθητής να χρησιµοποιεί αυτές τις δεξιότητες για να εκφράσει µια
τη λέξη «πινέλο». Ένας τρόπος θα ήταν να σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός µια δραστηριότητα
όπου ο µαθητής θα έπρεπε να ζητήσει από τον εκπαιδευτικό πινέλο το οποίο και
χρειάζεται για να τελειώσει µια δραστηριότητα.

Με βάση τις παραπάνω αρχές ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει τους διδακτικούς στόχους.
Τα βήµατα που ακολουθεί είναι:

5. Επιλέγει το γενικότερο στόχο µε βάση τις προτεραιότητες που θέτουν ο
εκπαιδευτικός και οι γονείς µετά την αξιολόγηση του µαθητή.
6. Ο εκπαιδευτικός σηµειώνει ποιες δεξιότητες χρειάζεται ο µαθητής για την
επίτευξη του γενικότερου στόχου. Αν εξασκηθεί σε αυτές τις δεξιότητες
τότε σύµφωνα µε την αρχή 1 για τον προσδιορισµό των στόχων θα
επιτύχει το γενικότερο στόχο. Για παράδειγµα, ένας στόχος µπορεί να είναι
να τραβάει ο µαθητής την προσοχή των ενηλίκων και συµµαθητών για να
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ζητήσει πληροφορίες για ένα επιθυµητό αντικείµενο. Για να επιτύχει αυτό
το στόχο θα πρέπει να µάθει να επικοινωνεί σε νέα πλαίσια (π.χ.
καινούρια άτοµα), για µία συγκεκριµένη λειτουργία (να ζητά πληροφορίες),
χρησιµοποιώντας µια συγκεκριµένη µορφή (π.χ. γραπτά
γιατί ο
προφορικός του λόγος είναι πολύ φτωχός και η άρθρωση κακή). Ο
εκπαιδευτικός σε αυτό το παράδειγµα θα µπορούσε να επιλέξει να του
διδάξει αρχικά τη χρήση του γραπτού λόγου.
7. Προσδιορίζει τις δεξιότητες που έχει ήδη ο µαθητής στον τοµέα της
επικοινωνίας. Αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό µιας
νέας δραστηριότητας για την επίτευξη ενός νέου στόχου. Με αυτό τον
τρόπο οι στόχοι χτίζονται πάνω σε υπάρχουσες αυθόρµητες κοινωνικές
δεξιότητες. Αν η δεξιότητα που θέλει να διδάξει ο εκπαιδευτικός είναι η
χρήση του γραπτού λόγου για επικοινωνία, τότε θα πρέπει αρχικά να µάθει
στο µαθητή να χρησιµοποιεί το γραπτό λόγο για µια γνωστή λειτουργία (να
ζητά αντικείµενα), µε γνωστές λέξεις (παιγνίδια) και σε γνωστά πλαίσια
(κατά τη διάρκεια οµαδικών δραστηριοτήτων).
8. Θέτει έναν στόχο που είναι λειτουργικός για την καθηµερινή ζωή του
µαθητή. Τόσο οι γενικότεροι όσο και οι επιµέρους στόχοι θα πρέπει να
συµβάλουν στη βελτίωση της καθηµερινής κοινωνικής αλληλεπίδρασης
του µαθητή. Στο παράδειγµα που αναφέρθηκε παραπάνω ο στόχος
κρίνεται από τον εκπαιδευτικό λειτουργικός και χρήσιµος για το µαθητή
αφού µε τη χρήση του γραπτού λόγου ο µαθητής θα µπορεί να ζητήσει
ολοένα και περισσότερα αντικείµενα τα οποία δεν θα µπορούσε να ζητήσει
προφορικά αλλά και από περισσότερα άτοµα αφού θα καταλαβαίνουν τι
ζητά.
9. Επιλέγει τη µορφή επικοινωνίας που θα χρησιµοποιήσει ο µαθητής.
Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι η πιο αποτελεσµατική στρατηγική είναι
η επιλογή του πιο απλού τρόπου επικοινωνίας για το παιδί, σε αντίθεση µε
τις παραδοσιακές τεχνικές που κατέφευγαν στην χρήση µη-λεκτικών
µορφών επικοινωνίας όταν η µακροχρόνια χρήση λεκτικών µορφών
επικοινωνίας δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (Howlin, 1999). Το
ζήτηµα είναι ο µαθητής να χρησιµοποιεί ένα σύστηµα επικοινωνίας που να
είναι εύχρηστο και κατανοητό από τον ίδιο και όλους όσους επικοινωνούν
µαζί του (Jordan & Powell, 1995). Αυτή η προσέγγιση θα αυξήσει την
επικοινωνία του µαθητή και τη διάθεση του για κοινωνική αλληλεπίδραση.
Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό να ενθαρρύνει, παρά να αναστείλει, την
ανάπτυξη της οµιλίας. Γενικά, ένα σύστηµα επικοινωνίας που βασίζεται σε
εικόνες θέτει τις λιγότερες γνωστικές απαιτήσεις από το µαθητή, ιδιαίτερα
δε όταν οι εικόνες ή οι φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται αντανακλούν
τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του µαθητή (Hodgdon, 1995˙
Howlin, 1999˙ Frost & Bondy, 2002).
Σε γενικές γραµµές είναι ευκολότερο να αναπτυχθεί µια περιορισµένη
κατηγορία δεξιοτήτων από το να διδαχτεί µια νέα δεξιότητα. Έτσι, αν για να
επιτευχθεί ένας στόχος πρέπει να αναπτυχθούν κάποιες περιορισµένες
δεξιότητες και να αποκτηθούν νέες είναι καλύτερο να ξεκινάει ο εκπαιδευτικός
από τις περιορισµένες δεξιότητες.
∆ιδακτικές στρατηγικές
Τα παιδιά µε αυτισµό εµφανίζουν δυσκολίες στην κοινωνική κατανόηση και
επικοινωνία καθώς και αισθητηριακές ευαισθησίες. Κάθε παρέµβαση σε
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αυτούς τους τοµείς είναι απαραίτητο να στηρίζεται στην κατανόηση, το
σεβασµό και τη γνώση για τις δυνατότητες και περιορισµούς του µαθητή. Ο
κύριος στόχος της υποστήριξης του ατόµου µε αυτισµό είναι η διδασκαλία
αντισταθµιστικών στρατηγικών που θα αυξήσουν τις ευκαιρίες για
επιτυχηµένη κοινωνική και επικοινωνιακή αλληλεπίδραση. Η διδασκαλία
κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων θα διευκολύνει το µαθητή να
κατανοεί και να ανταποκρίνεται στη δραστηριότητα που διδάσκεται αλλά και
να αναπτύξει µια συµπεριφορά που θα του είναι χρήσιµη στη ζωή του έξω και
πέρα από την τάξη και το σχολείο. Οι διδακτικές στρατηγικές του
εκπαιδευτικού αποτελούν έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα για την κατάκτηση
και γενίκευση των στόχων από τους µαθητές µε αυτισµό.
1. Η άµεση διδασκαλία (direct instruction), όπου ο εκπαιδευτικός διδάσκει
ένας-προς-ένα στο µαθητή συγκεκριµένες δεξιότητες επικοινωνίας στο µαθητή
χρησιµοποιώντας µίµηση προτύπου, φυσική ή οπτική καθοδήγηση. Αυτή η
διδακτική µέθοδος είναι κατάλληλη για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων
επικοινωνίας.
2. H διδασκαλία κατά περίσταση (incidental teaching), η οποία
αναφέρεται στη διδασκαλία που πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια φυσικά
εµφανιζόµενων γεγονότων της ηµέρας. Για παράδειγµα, όταν δείχνουµε στο
µαθητή πως να ζητά φαγητό κατά τη διάρκεια του πρωινού, αξιοποιούµε αυτή
τη φυσική ευκαιρία για να ζητήσει φαγητό. Αυτή η προσέγγιση είναι αναγκαίο
µέρος µιας κατάλληλης διδασκαλίας της επικοινωνίας και οι εκπαιδευτικοί
µπορούν να τη χρησιµοποιούν αυτόµατα, συνήθως σε συνδυασµό µε την
άµεση διδασκαλία. Ορισµένοι στόχοι µπορεί να προσφέρονται µόνο για
διδασκαλία κατά περίσταση. Για παράδειγµα, εκπαιδευτικοί και γονείς συχνά
εκφράζουν την επιθυµία να µπορούν οι µαθητές να «πουν» πως είναι
άρρωστοι. ∆εδοµένης της κυριολεκτικής κατανόησης του λόγου και της
έλλειψης ενσυναίσθησης που χαρακτηρίζει τα άτοµα µε αυτισµό ο καλύτερος
τρόπος για να το διδάξουµε αυτό είναι η διδασκαλία κατά περίσταση
χρησιµοποιώντας τις περιστάσεις όπου ο µαθητής είναι άρρωστος ή όταν
κάποιος άλλος στην τάξη ή στο σπίτι είναι εµφανώς άρρωστος. Το
πλεονέκτηµα της διδασκαλίας κατά περίσταση είναι προφανές, αφού τα
παιδιά µε αυτισµό δυσκολεύονται να γενικεύσουν όσα µαθαίνουν. Η
διδασκαλία των αντιδράσεων σε φυσικά πλαίσια αυξάνει την πιθανότητα να
κατανοήσουν οι µαθητές πως µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτές τις
αντιδράσεις για να επικοινωνήσουν στην καθηµερινή τους ζωή. Τα
µειονεκτήµατα της διδασκαλίας κατά περίσταση είναι προφανή. Για ορισµένες
συµπεριφορές υπάρχει µικρή πιθανότητα να εµφανιστούν φυσικές ευκαιρίες.
Επιπλέον, οι ευκαιρίες µερικές φορές παρουσιάζονται σε στιγµές που είναι
δύσκολο να κάνουµε µαθήµατα επικοινωνίας. Για παράδειγµα, δεν είναι
εύκολο να κάνουµε µαθήµατα επικοινωνίας στο µαθητή που κλαίει δυνατά
στην υπεραγορά γιατί θέλει να πάρει όλα τα πράγµατα που επιθυµεί! Κατά
συνέπεια, θεωρείται σκόπιµο να περιγραφεί µία τρίτη προσέγγιση που
διατηρεί τα πλεονεκτήµατα της διδασκαλίας κατά περίσταση αλλά υπερπηδά
σε κάποιο βαθµό τα µειονεκτήµατα.
3. Η προσαρµογή του φυσικού περιβάλλοντος (engineering the
environment). Η προσαρµογή του περιβάλλοντος αναφέρεται σε εκείνες τις
ευκαιρίες που πρέπει να δηµιουργήσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός για να διδάξει
µια επικοινωνιακή δεξιότητα. Για παράδειγµα, όταν ο εκπαιδευτικός διδάσκει
στο παιδί να ζητά βοήθεια µπορεί είτε να βάλει το φαγητό σε ένα τάπερ που
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ανοίγει δύσκολα ή να τοποθετήσει κατά λάθος ένα παιγνίδι που του αρέσει
πολύ ψηλά για να µην µπορεί να το φτάσει ή να σφίξει τη βρύση τόσο που να
χρειάζεται βοήθεια για να την ανοίξει. Αυτή η προσέγγιση ωθεί τους
εκπαιδευτικούς να «εφεύρουν» συνθήκες στο περιβάλλον του παιδιού. Με
αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί µπορούν να σχεδιάσουν τα γεγονότα που θα
συµβούν σε κατάλληλες στιγµές χωρίς ο µαθητής µε αυτισµό να βιώνει
συναισθηµατική αναστάτωση (π.χ. όταν θέλει να πάρει κάτι και δυσκολεύεται
να ανοίξει το βάζο και δεν µπορεί να περιµένει). Αυτές οι ευκαιρίες που
προκαλούν οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ποικίλουν ως προς τη φύση τους
και τη στιγµή εµφάνισής τους έτσι ώστε να µην είναι εντελώς προβλέψιµα για
τους µαθητές µε αυτισµό. Ακόµη, θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα και την
ευκαιρία στους µαθητές για γενίκευση των δεξιοτήτων που διδάσκονται σε νέα
πλαίσια. Για παράδειγµα, ο µαθητής µαθαίνει ότι µπορεί να ζητήσει βοήθεια
από το δάσκαλο ή τον συµµαθητή µέσα στην τάξη ή τον γονέα στο σπίτι.
Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο πριν την προσαρµογή του περιβάλλοντος να
προηγείται η συστηµατική διδασκαλία µιας δεξιότητας, για παράδειγµα ο µαθητής αρχικά
διδάσκεται να ζητά βοήθεια µε συστηµατική διδασκαλία ένας-προς-ένα. Σε άλλες
περιπτώσεις, η προσαρµογή του περιβάλλοντος µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς να έχει
προηγηθεί η συστηµατική διδασκαλία. Η επιλογή της µεθόδου συνδέεται και µε το µαθητή και
µε το στόχο. Συγκεκριµένα, οι µαθητές χαµηλής λειτουργικότητας µπορεί να ωφεληθούν από
τη δόµηση, την προβλεψιµότητα και την επανάληψη που παρέχει η άµεση διδασκαλία ως
αρχικό βήµα για την εκµάθηση µιας νέας δεξιότητας. Επιπλέον, η φύση των στόχων καθορίζει
και την επιλογή της µεθόδου. Για παράδειγµα, το να µάθει ο µαθητής να ζητά άδεια για να
πάει στην τουαλέτα είναι µια δεξιότητα που δε µαθαίνεται εύκολα σε δοµηµένη διδασκαλία. Η
προσπάθεια να διδαχτεί αυτός ο στόχος µε επαναλήψεις σε ένα δοµηµένο µάθηµα µπορεί να
οδηγήσει σε σύγχυση το µαθητή: να µην έχει επίγνωση του σκοπού της νεοαποκτηθείσας
δεξιότητας ή να ανακαλύψει πως το να ζητάει άδεια για να πάει στην τουαλέτα είναι ένας
καλός τρόπος για να βρεθεί εκτός τάξης.
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των δεξιοτήτων Επικοινωνίας περιλαµβάνει δύο
εκτενείς θεµατικές ενότητες: α) τις βασικές λειτουργίες της επικοινωνίας, και β) την κοινωνική
επικοινωνία και γ)τις µη-λεκτικές δεξιότητες συζήτησης.
Πρωτόκολλο για την αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας
Μαθητής:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ηµεροµηνία παρατήρησης:
Ηµεροµηνία συνέντευξης:
∆εξιότη
-τα
Ναι/ όχι

Μορφή
πώς

Να ζητά
1.Να ζητά αντικείµενο
2.Να ζητά δεύτερη- τρίτη φορά το ίδιο
αντικείµενο
3.Να ζητά αγαπηµένη δραστηριότητα
4.Να ζητά επανάληψη
δραστηριότητας (πάλι)
5.Να εκφράζει προτίµηση όταν του
δίνεται η επιλογή
6.Να ζητά βοήθεια
7.Να ζητά άδεια
Να τραβάει την προσοχή
1. Να τραβάει την προσοχή όταν κάποιος τον κοιτάει και είναι κοντά του
2.Να τραβάει την προσοχή όταν κάποιος τον κοιτάει και είναι µακριά του
3. Να µάθει να τραβάει την προσοχή
όταν κάποιος δεν τον κοιτάει και είναι

54

Πλαίσιο
πού /µε
ποιόν

Λεξιλόγιο
τι είπε

Παρατηρήσεις

κοντά του
4. Να µάθει να τραβάει την προσοχή
όταν κάποιος δεν τον κοιτάει και είναι
µακριά του
Να µάθει να αρνείται
1.Να αρνείται αντικείµενο
2.Να αρνείται δραστηριότητα
Να µάθει να σχολιάζει
1.Να ονοµάζει αντικείµενα
2.Να ονοµάζει πρόσωπα
3.Να περιγράφει ενέργειες
4.Να περιγράφει ενέργειες σε
αντικείµενα
5.Να µάθει να περιγράφει αυτό που
κάνει τώρα
6.Να περιγράφει ενέργειες που έκανε
ο ίδιος στο παρελθόν
7.Να περιγράφει ενέργειες άλλων
ατόµων τωρινές
8.Να περιγράφει ενέργειες άλλων
ατόµων παρελθοντικές
9.Να σχολιάζει το απροσδόκητο/ το
λάθος
10.Να περιγράφει χαρακτηριστικά
αντικειµένων
11.Να περιγράφει χαρακτηριστικά
ατόµων
12.Να περιγράφει τον εαυτό του
13.Να δηλώνει ότι τελείωσε
14.Να δηλώνει ό,τι έχει στην κατοχή
του
15.Να περιγράφει θέσεις
αντικειµένων- προσώπων
Να δίνει πληροφορίες
1.Να δίνει πληροφορίες σχετικά µε
αντικείµενα
2.Να δίνει πληροφορίες σχετικά µε
πρόσωπα
3.Να δίνει πληροφορίες σχετικά µε
τον εαυτό του
4.Να δίνει πληροφορίες σχετικά µε
ενέργειες
5.Να δέχεται, να συµφωνεί
6.Να δίνει πληροφορίες για ό,τι του
αρέσει
7.Να δίνει πληροφορίες για ό,τι δεν
του αρέσει
8..Να µάθει να δίνει πληροφορίες
σχετικά µε τον χώρο
9.Να δίνει πληροφορίες σχετικά µε το
χρόνο
10.Να δίνει πληροφορίες σχετικά µε
την αιτία
Να ζητά πληροφορίες
1.Να ζητά πληροφορίες σχετικά µε
αντικείµενα
2.Να ζητά πληροφορίες σχετικά µε
πρόσωπα
3.Να ζητά πληροφορίες σχετικά µε
ενέργειες
4. Να ζητά πληροφορίες σχετικά µε
τη θέση αντικειµένων- προσώπων
5.Να ζητά πληροφορίες σχετικά µε το
χρόνο
6.Να ζητά πληροφορίες σχετικά µε
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την αιτία
Να εκφράζει συναισθήµατα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εντολές - οδηγίες
1.Να µάθει να εκτελεί εντολές οδηγίες
2.Να µάθει να δίνει εντολές οδηγίες
Λεκτικές ∆εξιότητες συζήτησης
1.Να ακούει προσεκτικά
-ιστορίες –παραµύθια
-ποιήµατα-τραγούδια
-αφήγηση γεγονότων
2.Να αφηγείται µια ιστορία
3.Να παίρνει πρωτοβουλία για
συζήτηση
4.Να συνεχίζει µια συνοµιλία
κάνοντας αυθόρµητα σχόλια
5.Να συνεχίζει µια συνοµιλία
παρέχοντας πληροφορίες
6.Να συνεχίζει µια συνοµιλία
απαντώντας σε ερωτήσεις
7.Να συνεχίζει µια συνοµιλία
κάνοντας ερωτήσεις
8.Να συνεχίζει µια συνοµιλία
δείχνοντας κατάλληλες λεκτικές
συναισθηµατικές ενδείξεις
9.Να κλείνει µια συνοµιλία
10.Να ζητά διευκρινίσεις
Μη λεκτικές ∆εξιότητες συζήτησης
1.Να κοιτάζει / απευθύνεται στο
συνοµιλητή
2.Να διατηρεί φυσική εγγύτητα µε το
συνοµιλητή
3.Να διακρίνει το κατάλληλο από το
ακατάλληλο άγγιγµα κατά τη διάρκεια
µιας συζήτησης
4.Να αλλάζει την ένταση της φωνής
ανάλογα µε την περίσταση
5.Να περιµένει τη σειρά του στη
συζήτηση
6.Να αναγνωρίζει και να
ανταποκρίνεται σε µη λεκτικές
ενδείξεις

1. Βασικές Λειτουργίες επικοινωνίας
Θεµατικές
ενότητες
∆ήλωση
αιτήµατος

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

Στόχοι
Στο µαθητή πρέπει να
δίνονται οι µαθησιακές ευκαιρίες ώστε:
1.Να ζητά αντικείµενο:
Πλησιάζοντας το
αντικείµενο
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1.1. Ο εκπαιδευτικός παίρνει τα πινέλα
που χρησιµοποιεί ο µαθητής στο µάθηµα
της ζωγραφικής και τα βάζει σε άλλη θέση

Κοιτώντας τον άλλο στα
µάτια

Οδηγώντας το χέρι
του άλλου
Απλώνοντας το χέρι
Μετακινώντας το
αντικείµενο προς τον
άλλο
∆ίνοντας αντικείµενο
∆είχνοντας µε επαφή
ή από µακριά
Με άνοιγµα παλάµης
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

από τη συνηθισµένη π.χ. σε ένα ράφι
κοντά στην περιοχή της ζωγραφικής που
ο µαθητής τα βλέπει αλλά δεν µπορεί να
τα φτάσει. Περιµένει από το µαθητή να τα
ζητήσει ή να τα φτάσει ανάλογα µε την
περίπτωση. Παρέχει την ανάλογη προτροπή όταν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται. Συνεχίζει µε τον ίδιο τρόπο πολλές
φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλου συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
2. Να ζητά κι άλλο.
Απλώνοντας το χέρι
Οδηγώντας το χέρι
του άλλου
Τραβώντας το χέρι
του άλλου
∆είχνοντας µε επαφή
ή από µακριά
Μετακινώντας το
αντικείµενο προς τον
άλλο
Κοιτώντας τον άλλο
στα µάτια
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2.1. εκπαιδευτικός παίζει µε το µαθητή µε
τα αυτοκινητάκια σε πίστα αυτοκινήτων.
Στη συνέχεια βάζει και άλλο αυτοκινητάκι
στην πίστα λέγοντας (κι άλλο). Μόλις δει
πως ο µαθητής εµπλέκεται στη
δραστηριότητα κρατάει το αυτοκινητάκι
στο ύψος των µατιών του. Περιµένει από
το µαθητή να ζητήσει κι άλλο
αυτοκινητάκι. Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Αν ο µαθητής δεν
ανταποκρίνεται τον βοηθά. Η
δραστηριότητα επαναλαµβάνεται πολλές

∆ίνοντας αντικείµενο
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Προφορικά
Άλλο

φορές µε τον ίδιο τρόπο. Σταδιακά
µειώνει την προτροπή.

Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
3.Να ζητά αγαπηµένη
δραστηριότητα:
Πλησιάζοντας το
πρόσωπο/αντικείµενο
που σχετίζεται µε τη
δραστηριότητα
Κοιτώντας τον άλλο
στα µάτια
Τραβώντας το χέρι
του άλλου
Μετακινώντας το
αντικείµενο προς τον
άλλο
∆ίνοντας αντικείµενο
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
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3.1.Ο εκπαιδευτικός γυρίζει το µαθητή
στο µύλο της παιδικής χαράς και λέει
«γύρω γύρω όλοι» ή όποια άλλη λέξη
θεωρεί κατάλληλη. Για τις επόµενες µέρες
τον ξαναγυρίζει επαναλαµβάνοντας την
ίδια λέξη. Κάποια µέρα ο εκπαιδευτικός
ενώ στέκεται κοντά στο µύλο περιµένει
από το µαθητή να ζητήσει τη δραστηριότητα. ∆ίνει κατάλληλη προτροπή αν
χρειάζεται. Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο αρκετές φορές.
Σταδιακά ο εκπαιδευτικός µειώνει τις
προτροπές.

Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές δραστηριότητες
Ατοµικές δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
4. Να ζητά επανάληψη
δραστηριότητας (πάλι):
Πλησιάζοντας το
πρόσωπο/αντικείµενο
που σχετίζεται µε τη
δραστηριότητα
Κοιτώντας τον άλλο
στα
µάτια
Τραβώντας το χέρι
του
άλλου
Μετακινώντας το
αντικείµενο προς τον
άλλο
∆ίνοντας αντικείµενο
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
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4.1. Με τον ίδιο τρόπο που ο εκπαιδευτικός διδάσκει την επανάληψη αντικειµένου διδάσκει και την επανάληψη δραστηριότητας π.χ. να συνεχίσει να κουρδίζει
ένα παιγνίδι, να συνεχίσει το γαργαλητό,
να συνεχίσει να το κουνάει στην κούνια,
να συνεχίσει να το κουνάει σαν τη βαρκούλα, να συνεχίσει τη µουσική που
σταµάτησε.

δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
5. Να εκφράζει προτίµηση όταν του δίνεται
η επιλογή:
Απλώνοντας το χέρι
Οδηγώντας το χέρι
του
άλλου
∆είχνοντας µε επαφή
ή
από µακριά
Τραβώντας το
αντικείµενο
προς το µέρος του
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Προφορικά
Άλλο
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
6. Να ζητά βοήθεια:
Πλησιάζοντας τον
άλλον
Κοιτώντας τον άλλο
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5.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο
µαθητή κάτι που του αρέσει πολύ π.χ.
αυτοκινητάκι και κάτι που δεν τον
ενδιαφέρει καθόλου π.χ. µια κάλτσα. Αν
χρειαστεί συνδυάζει τον προφορικό λόγο
µε νοήµατα ή σύµβολα. Περιµένει από το
µαθητή να εκφράσει την προτίµησή του.
Του δίνει αυτό που διάλεξε ακόµα κι αν
είναι αυτό που δεν επιθυµεί. Ονοµάζει
κάθε φορά αυτό που επιλέγει ο µαθητής.
Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται αρκετές φορές µε τον ίδιο τρόπο. Σταδιακά ο
εκπαιδευτικός µειώνει τη βοήθεια.

6.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει την αγαπηµένη κασέτα
του µαθητή σε ένα κουτί διάφανο που κλείνει
σφιχτά. Την ώρα της µουσι-κής δίνει στο µαθητή
την κασέτα για να τη βάλει στο κασετόφωνο.
Παρατηρούµε και περιµένουµε από το µαθητή να
ζητήσει βοήθεια. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται ο εκπαιδευτικός δίνει κατάλληλη προτροπή.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο
αρκετές φορές. Σταδιακά ο εκπαιδευτικός µειώνει
τις προτροπές.

Οδηγώντας το χέρι ή
το
πρόσωπο του άλλου
Απλώνοντας το χέρι
Τραβώντας το χέρι
του
άλλου
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
7. Να ζητά άδεια:
Οδηγώντας το χέρι
του άλλου
Απλώνοντας το χέρι
Τραβώντας το χέρι
του άλλου
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
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7.1. Ο εκπαιδευτικός δουλεύει µαζί µε το
µαθητή σε µια κατάσταση ή δραστηριότητα που δεν του αρέσει και πολύ. Μόλις
το παιδί εκδηλώσει τα πρώτα σηµάδια
δυσαρέσκειας και σηκωθεί για να φύγει
του δείχνει ένα σύµβολο ή εικόνα του
διαλείµµατος και το οδηγεί σε
καθορισµένο χώρο. Το διάλειµµα θα
πρέπει να είναι χαλαρωτικό για το κάθε
µαθητή και όχι ενισχυτικό. Μπορεί να
καθίσει σε µαξιλάρι ή να περπατά πάνω
κάτω στο διάδροµο. Ο εκπαιδευτικός
παραµένει ουδέτερος και δεν ξεκινά
συζήτηση µε το µαθητή. Το διάλειµµα
πρέπει να έχει ένα σαφές τέλος
(κουδούνι, δύο βόλτες, πάνω-κάτω) και ο
µαθητής επιστρέφει στη δραστηριότητα.
∆εν θα πρέπει ο µαθητής να µπερδέψει
ότι ζητά άδεια για διάλειµµα µε το
«τελείωσα τη δουλειά µου». Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να εµπλέκει το µαθητή
σε δραστηριότητες που δε συµπαθεί και
να προβλέπει την δυσαρέσκειά του. Τον
καθοδηγεί δείχνοντας το σύµβολο ή
δίνοντάς το µέχρι ο µαθητής να το

Προσέλκυση
προσοχής

Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο

παίρνει από µόνος του. Ο τελικός στόχος
είναι να ζητά άδεια για διάλειµµα
αυθόρµητα χωρίς προτροπή ή νύξη. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο πολλές φορές. Αρχικά ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται σε κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια του µαθητή αν και
µπορεί να το χρησιµοποιεί παραπάνω
από όσο το χρειάζεται. Σταδιακά µειώνεται ο αριθµός των διαθέσιµων διαλειµµάτων. Στη συνέχεια ο µαθητής ζητά
διάλειµµα από διάφορους ενήλικες. Τέλος
ενθαρρύνεται να το πει σε έναν συµµαθητή του.

1. Να τραβάει την
προσοχή όταν κάποιος
το κοιτάει
-και είναι κοντά του
-και είναι µακριά του
Πλησιάζοντας τον
άλλο
Τραβώντας το χέρι
του
άλλου
Κοιτώντας τον άλλο
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

1.2. Ο εκπαιδευτικός παίρνει ένα παιχνίδι/
αντικείµενο που αρέσει πολύ στο µαθητή
και όταν ο µαθητής τον κοιτάει, το δίνει σε
ενήλικα ο οποίος βρίσκεται κοντά στο
µαθητή. Προτρέπει το µαθητή να
τραβήξει την προσοχή αυτού του ατόµου
για να πάρει πίσω το επιθυµητό
αντικείµενο. Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο
ενώ σταδιακά µειώνεται η προτροπή.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον
ενήλικα να στέκεται µακριά από το
µαθητή ενώ εξακολουθεί να τον κοιτάει.

Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
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Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
2. Να µάθει να τραβάει
την προσοχή όταν
κάποιος δεν το κοιτάει
-και είναι κοντά του
-και είναι µακριά του.
Πλησιάζοντας τον
άλλο
Τραβώντας το χέρι
του άλλου
Κοιτώντας τον άλλο
στα µάτια
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

2.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί ένα
παιγνίδι που αρέσει πολύ στο µαθητή σε
ένα ράφι όπου δεν µπορεί να το φτάσει
µόνος του (ούτε µε καρέκλα!) καθώς ο
µαθητής τον βλέπει και στέκεται κοντά
του ξεφυλλίζοντας ένα βιβλίο. Μόλις ο
µαθητής τραβήξει την προσοχή του ο
εκπαιδευτικός του το δίνει. Σε πολλές
περιπτώσεις είναι χρήσιµο να υπάρχει
ακόµα ένας ενήλικας ώστε όταν ο µαθητής ζητά το αντικείµενο (δείχνοντας το ή
ονοµάζοντάς το) χωρίς όµως να απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, να τον βοηθά
(φυσική καθοδήγηση) να του τραβήξει την
προσοχή. Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο.
Σταδιακά µειώνεται η προτροπή.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον
ενήλικα να στέκεται µακριά από το
µαθητή ενώ εξακολουθεί να µην τον
κοιτάει.

Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
Άρνηση

1. Να αρνείται
αντικείµενο.
Οδηγώντας το χέρι
του άλλου
Σπρώχνοντας το
αντικείµενο µακριά
∆είχνοντας µε επαφή
Κουνώντας το
κεφάλι
63

1.1. Κατά τη διάρκεια ατοµικής
δραστηριότητας π.χ. αντιγραφή ο
εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή ένα
πινέλο αντί για µολύβι. Περιµένει από το
µαθητή να αντιδράσει. Αν ο µαθητής δεν
αντιδρά του δίνει την κατάλληλη
προτροπή. Παίρνει αµέσως πίσω το
πινέλο και του δίνει το µολύβι δίνοντας
έµφαση µε τον τόνο της φωνής του αλλά

Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

και τις εκφράσεις του προσώπου του. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές
φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
2. Να αρνείται
δραστηριότητα.
Οδηγώντας το χέρι
του
άλλου
Σπρώχνοντας το
αντικείµενο µακριά
∆είχνοντας µε επαφή
Κουνώντας το
κεφάλι
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νοήµατα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες

64

2.1. Μόλις ο µαθητής εξοικειωθεί µε την
έννοια του προγράµµατος ο εκπαιδευτικός του δείχνει το πρόγραµµα της
ηµέρας. Αφού ο µαθητής ελέγξει το
πρόγραµµά του, ο εκπαιδευτικός του δίνει
ανακόλουθη δραστηριότητα. Περιµένει
από το µαθητή να αρνηθεί τη δραστηριότητα. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα και του
δίνει αµέσως τη σωστή δραστηριότητα
δίνοντας έµφαση µε τον τόνο της φωνής
του αλλά και τις εκφράσεις του προσώπου. Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται
πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο και µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
Σχολιασµός

1. Να ονοµάζει
αντικείµενα.
Οδηγώντας το χέρι
του
άλλου προς το
αντικείµενο
Κοιτώντας τον άλλο
∆είχνοντας µε επαφή
ή από µακριά
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

1.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει διάφορα
πλαστικά λαχανικά σε µια σακούλα. Στη
συνέχεια τα βγάζει ένα-ένα δείχνοντάς τα
στους µαθητές και λέγοντας το όνοµά
τους τα ρίχνει σε µια µεγάλη γαβάθα.
Ανακατεύει και συνεχίζει µε τον ίδιο τρόπο να προσθέτει λαχανικά στην υποτιθέµενη σούπα. Μόλις ο µαθητής εµπλακεί
στη διαδικασία ο εκπαιδευτικός κρατάει
ένα λαχανικό και παρατηρεί και περιµένει
από το µαθητή να το ονοµάσει. Αν το
ονοµάσει, ο εκπαιδευτικός το ρίχνει στη
σούπα. Αν ο µαθητής δεν ανταποκριθεί
τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο
πολλές φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η
προτροπή.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
2.1. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει κάθε
εβδοµάδα σε ένα µαθητή να είναι βοηθός
του την ώρα του φαγητού. ∆ιαλέγει µια
δραστηριότητα που αρέσει στον εκάστοτε

2. Να ονοµάζει
πρόσωπα.
Πλησιάζοντάς τα
Κοιτώντας τα
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Οδηγώντας το χέρι/
πρόσωπο του άλλου
Απλώνοντας το χέρι
Τραβώντας το χέρι
του άλλου
∆είχνοντας από
µακριά
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

βοηθό (π.χ. να δίνει χαρτοπετσέτες,
ποτήρια, να βάζει χυµό). ∆είχνει στο
βοηθό τη φωτογραφία του συµµαθητή του
και λέει «είναι ο …. » ή «βάλε χυµό στον
(και το όνοµα του παιδιού)». Συνεχίζει µε
κάθε µαθητή της τάξης. Χρησιµοποιεί
παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή
εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Όταν ο
βοηθός εξοικειωθεί µε τα ονόµατα των
άλλων παιδιών του ο εκπαιδευτικός του
δείχνει τη φωτογραφία ενός συµµαθητή
και σταµατά. Αν ο µαθητής δεν
ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
3. Να περιγράφει
ενέργειες.
∆είχνοντας από
µακριά
Κοιτώντας/ κάνοντας
νοήµατα στο πρόσωπο που ενεργεί
Αναπαριστώντας την
ενέργεια
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
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3.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει κρέµα στα
χέρια του µαθητή και λέει «τρίβω (ή αλείφω ή βάζω ή όποια άλλη λέξη θεωρεί
κατάλληλη) κρέµα». Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες
όπου είναι απαραίτητο. Ο εκπαιδευτικός
συνεχίζει κάθε φορά να ονοµάζει τη
δραστηριότητα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές
ώσπου ο µαθητής να τη σχολιάσει.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
4. Να περιγράφει
ενέργειες σε
αντικείµενα.
∆είχνοντας από
µακριά
Κοιτώντας/ κάνοντας
νοήµατα στο
πρόσωπο που
ενεργεί
Αναπαριστώντας την
ενέργεια
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
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4.1. Ο εκπαιδευτικός σπρώχνει το τρενάκι
πάνω στις ράγες µαζί µε το µαθητή και
λέει «σπρώχνω το τρενάκι».
Επαναλαµβάνει πολλές φορές δίνοντας
έµφαση στην κίνηση για να το κάνει πιο
διασκεδαστικό για το µαθητή.
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα,
χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές
ώσπου ο µαθητής να σχολιάσει.

Άλλο
5. Να περιγράφει αυτό
που κάνει τώρα.
∆είχνοντας από
µακριά
Κοιτώντας/ κάνοντας
νοήµατα στο
πρόσωπο που
ενεργεί
Αναπαριστώντας την
ενέργεια
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

5.1. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στο µαθητή
βήµα βήµα τη δραστηριότητα που καλείται να κάνει (π.χ. πως φτιάχνω ένα τοστ).
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα,
χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Τοποθετεί τα βήµατα της δραστηριότητας (αντίστοιχες εικόνες, φωτογραφίες, λέξεις) σε σηµείο που ο µαθητής να
µπορεί να ανατρέξει εύκολα σε αυτά. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο πολλές φορές ώσπου ο µαθητής
να σχολιάσει.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
6. Να περιγράφει
ενέργειες που έκανε ο
ίδιος στο παρελθόν.
∆είχνοντας από
µακριά
Κοιτώντας/ κάνοντας
νοήµατα στο πρόσωπο που ενεργεί
Αναπαριστώντας την
ενέργεια
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
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6.1.Ο µαθητής στο τέλος κάθε µέρας
συµπληρώνει ένα χαρτί όπου αναγράφονται (µε εικόνες, σύµβολα, φωτογραφίες, λέξεις) οι δραστηριότητες στις
οποίες µετείχε. Θα πρέπει να αναγνωρίσει τη δραστηριότητα και να δηλώσει αν
συµµετείχε σε αυτήν τη συγκεκριµένη
ηµέρα (κυκλώνοντας το ναι ή το όχι
αναλόγως). Όταν η απάντηση είναι «ναι»
περιγράφει τη δραστηριότητα στο χώρο
που του δίνεται στο χαρτί (π.χ. µε ποιον
έπαιξε, τι έφτιαξε).

Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
7. Να περιγράφει
ενέργειες άλλων
ατόµων τωρινές.
∆είχνοντας από
µακριά
Κοιτώντας/ κάνοντας
νοήµατα στο
πρόσωπο που
ενεργεί
Αναπαριστώντας την
ενέργεια
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
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7.1. Την ώρα που εκπαιδευτικός βάζει τα
παπούτσια ή το πανωφόρι στο µαθητή
λέει «ο Γιώργος µου βάζει το µπουφάν».
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο.
Αφού επαναληφθεί πολλές φορές, ο εκπαιδευτικός πάει να του βάλει το µπουφάν και σταµατά. Παρατηρεί και περιµένει
να πει ο µαθητής «µου βάζει το µπουφάν». Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται
τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο
πολλές φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η
προτροπή.

δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
8. Να περιγράφει
παρελθοντικές
ενέργειες άλλων
ατόµων
∆είχνοντας από
µακριά
Κοιτώντας/ κάνοντας
νοήµατα στο πρόσωπο που ενεργεί
Αναπαριστώντας την
ενέργεια
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

8.1. Ο εκπαιδευτικός κοιτάζει µαζί µε το
µαθητή φωτογραφίες από δραστηριότητες της τάξης και εξηγεί τι βλέπει. Π.χ. ο
Γιάννης ζωγραφίζει, ο Γιώργος κολλάει.
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα,
χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Αφού η διαδικασία επαναληφθεί πολλές φορές, ο εκπαιδευτικός
του δείχνει τη φωτογραφία και σταµατά.
Παρατηρεί και περιµένει να πει ο µαθητής
« ο Γιάννης ζωγραφίζει». Αν ο µαθητής
δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει
κατάλληλα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές
ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
9. Να σχολιάζει το
λάθος.
Κοιτώντας τον άλλο
Οδηγώντας το χέρι /
πρόσωπο του άλλου
Απλώνοντας το χέρι
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9.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
λάθος µπουφάν, περιµένει για λίγο και
µετά εκφράζει την έκπληξή του καθώς
διορθώνει το λάθος του. Συνεχίζει να
κάνει λάθη και να αντιδρά µε υπερβολή.
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα,

Κουνώντας το
κεφάλι/ γνέφοντας
Σηκώνοντας τους
ώµους
∆ίνοντας αντικείµενο
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Αν κάποιος µαθητής δεν ανταποκρίνεται ο εκπαιδευτικός τον προτρέπει
κατάλληλα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο
ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
10. Να περιγράφει
χαρακτηριστικά
αντικειµένων.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
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10.1. Ο εκπαιδευτικός κρατάει στα χέρια
του δύο ίδια αντικείµενα που αρέσουν
πολύ στο µαθητή (π.χ. µπάλες ή αυτοκινητάκια) αλλά σε διαφορετικά χρώµατα
(κόκκινο, µπλε). Όταν ο µαθητής επιλέξει
µια µπάλα ο εκπαιδευτικός λέει το χρώµα
της µπάλας. Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Αφού η διαδικασία επαναληφθεί πολλές φορές, ο εκπαιδευτικός του
δίνει µια µπάλα και σταµατά. Παρατηρεί
και περιµένει να σχολιάσει ο µαθητής το
χρώµα. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
11. Να περιγράφει
χαρακτηριστικά
ατόµων.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
12. Να περιγράφει τον
εαυτό του.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
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11.1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει στο
µαθητή µια ιστορία π.χ. την Κοκκινοσκουφίτσα. Κάθε φορά που περιγράφει κάποια
χαρακτηριστικά όπως ότι το κοριτσάκι
φόρεσε κόκκινα ρούχα ή είχε ξανθά
µαλλιά κολλάει σε έναν πίνακα την αντίστοιχη κάρτα. Όταν ο µαθητής εξοικειωθεί
µε το παραµύθι ο εκπαιδευτικός λέει ένα
µέρος της φράσης π.χ. «το κοριτσάκι
φόρεσε.......» ή «η Κοκκινοσκουφίτσα
είχε........» και σταµατάει. Περιµένει από
το µαθητή να περιγράψει το χαρακτηριστικό. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται
τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο
πολλές φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η
προτροπή. Όταν τελειώσει το παραµύθι ο
εκπαιδευτικός παίρνει από τον πίνακα τις
κάρτες και τις αποµακρύνει µία-µία ονοζοντάς τις. ∆είχνει µία στο παιδί και του
δίνει την ευκαιρία να την περιγράψει πριν
τη βγάλει από τον πίνακα.

12.1. Ο εκπαιδευτικός βλέπει µαζί µε το
µαθητή φωτογραφία του. Τον προτρέπει
να περιγράφει τα χαρακτηριστικά του,
π.χ. χρώµα και µήκος µαλλιών, χρώµα
µατιών κ.λ.π.

Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
13. Να δηλώνει ότι
τελείωσε.
∆είχνοντας από
µακριά
Κοιτώντας/ κάνοντας
νοήµατα στο πρόσωπο που ενεργεί
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
14. Να δηλώνει ό,τι
έχει στην κατοχή του.
Απλώνοντας το χέρι
Μετακινώντας το
αντικείµενο κοντά ή
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13.1. Ο εκπαιδευτικός κάνει µαζί µε το
µαθητή δραστηριότητες όπως ενσφηνώµατα. Κάθε φορά που ο µαθητής τελειώνει µια δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός
λέει «τέλος» ή «τελείωσα» ή κάτι αντίστοιχο και το βάζει µέσα σε ένα καλαθάκι που
βρίσκεται πάνω στο τραπέζι.
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο.
Αφού η διαδικασία επαναληφθεί πολλές
φορές, µόλις τελειώσει η πρώτη δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός σταµατά.
Παρατηρεί και περιµένει να πει ο µαθητής
«τέλος» Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

14.1. Κατά τη διάρκεια του γεύµατος ο
εκπαιδευτικός µπερδεύει τα φαγητά και
κάποιος ενήλικας που βρίσκεται ανάµεσα
στους µαθητές ξεκινά ζητώντας το φαγητό του «αυτό είναι δικό µου» και δείχνο-

µακριάτου
Αγγίζοντας τον εαυτό
του
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

ντάς το. Περιµένει από το µαθητή να
δηλώσει ποιό φαγητό είναι δικό του. Αν ο
µαθητής δεν ανταποκριθεί δηλώνοντας
ποιό φαγητό είναι δικό του, του δίνει την
κατάλληλη προτροπή. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές
φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
15. Να περιγράφει
θέσεις αντικειµένων
προσώπων.
∆είχνοντας από
µακριά
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
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15.1. Ο εκπαιδευτικός παίρνει ένα πολύ
µεγάλο και ανθεκτικό κουτί και παροτρύνει τους µαθητές να ανέβουν πάνω,
να µπουν µέσα, να τρέξουν γύρω από το
κουτί. Λέει «ο τάδε είναι µέσα στο κουτί»
ή «πίσω» ή ό,τι άλλο. ∆οκιµάζει τι αρέσει
στους µαθητές και το παριστάνει µε
υπερβολή. Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Μόλις ο µαθητής µετακινείται σε άλλη θέση, ο εκπαιδευτικός σταµατά και περιµένει από το µαθητή να περιγράψει τη θέση του. Αν ο µαθητής δεν
ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
Παροχή
πληροφοριών

1. Να δίνει
πληροφορίες σχετικά
µε αντικείµενα.
Πλησιάζοντας το
αντικείµενο
Κοιτώντας τον άλλο στα
µάτια

Οδηγώντας το χέρι
του άλλου
Απλώνοντας το χέρι
Μετακινώντας το
αντικείµενο προς τον
άλλο
∆ίνοντας αντικείµενο
∆είχνοντας
Με άνοιγµα παλάµης
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

1.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µπροστά
στα µάτια του µαθητή ένα αντικείµενο
(π.χ. τουβλάκι) µέσα σε ένα κουτί. Στη
συνέχεια ρωτάει το µαθητή: «που είναι το
τουβλάκι;». Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον καθοδηγεί ή τον προτρέπει
επαναλαµβάνοντας την ερώτηση και
µόλις βρεθεί το αντικείµενο λέει: « µέσα
στο κουτί». Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές ενώ
µειώνεται σταδιακά η προτροπή /καθοδήγηση.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
2. Να δίνει

2.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει φωτογραφίες
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πληροφορίες σχετικά
µε πρόσωπα.
Πλησιάζοντας το
πρόσωπο
Κοιτώντας τον άλλο στα
µάτια

Οδηγώντας το χέρι
του άλλου
Μετακινώντας
αντικείµενο προς τον
άλλο
∆ίνοντας αντικείµενο
∆είχνοντας µε επαφή
ή από µακριά
Με άνοιγµα παλάµης
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

της µαµάς στο σπίτι, του ίδιου στο σχολείο σχολιάζοντας ταυτόχρονα και ρωτά
το µαθητή: «πού είναι η µαµά».
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα,
χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται
τον προτρέπει /καθοδηγεί κατάλληλα. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή/ καθοδήγηση.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
3. Να δίνει
πληροφορίες σχετικά
µε τον εαυτό του.
∆είχνοντας
Με άνοιγµα παλάµης
Με φωτογραφία
Με εικόνα
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3.1. Ο εκπαιδευτικός κρατά τρεις κάρτες
µε προσωπικές ερωτήσεις για το µαθητή
(πώς σε λένε; Πού µένεις; Τι χρώµα είναι
τα µαλλιά/ µάτια σου;) και µια κάρτα µε
αγαπηµένη του δραστηριότητα στη σειρά
ώστε να καταλάβει πως πρέπει να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις πριν πάρει

Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
4. Να δίνει πληροφορίες σχετικά µε
ενέργειες.
Μετακινώντας το
αντικείµενο προς τον
άλλο
∆ίνοντας αντικείµενο
∆είχνοντας µε επαφή
ή από µακριά
Με άνοιγµα παλάµης
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
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αυτό που του αρέσει (ο αριθµός των
ερωτήσεων αλλάζει ανάλογα τις ικανότητες µε το µαθητή). Κάνει στο µαθητή
την ερώτηση. Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες αν είναι
απαραίτητο. Παρατηρεί και περιµένει να
αντιδράσει ο µαθητής. Αν ο µαθητής δεν
ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα.
Χρειάζεται προσοχή ώστε το κίνητρο που
διαλέγει ο εκπαιδευτικός να είναι ισχυρό
για το µαθητή και να µη βιώσει µαταίωση.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο
τρόπο. Σταδιακά µειώνεται η προτροπή.

4.1. Ο εκπαιδευτικός παίρνει ένα
πλαστικό σκυλάκι και το βάζει να φάει, να
ξαπλώσει κ.λ.π. Παράλληλα ρωτά «τι
κάνει το σκυλάκι;» και απαντά δίνοντας ο
ίδιος την πληροφορία. Χρησιµοποιεί
παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή
εικόνες αν είναι απαραίτητο.
Επαναλαµβάνει τη δραστηριότητα και
αφού κάνει την ερώτηση παρατηρεί και
περιµένει από το µαθητή να απαντήσει.
Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον
προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο.
Σταδιακά µειώνεται η προτροπή.

δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
5. Να δέχεται, να
συµφωνεί.
Πλησιάζοντας το
σχετικό πρόσωπο/
δραστηριότητα
αντικείµενο
Κοιτώντας τον άλλο
Οδηγώντας το χέρι/
πρόσωπο του άλλου
Κουνώντας το
κεφάλι/
γνέφοντας
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

5.1. Ο εκπαιδευτικός χτίζει µαζί µε τους
µαθητές έναν πύργο µε τουβλάκια. ∆ίνει
ένα τουβλάκι κάθε φορά σε κάθε µαθητή
κρατώντας το κοντά στο µαθητή και
λέγοντας «θέλεις τουβλάκι;».
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες αν είναι απαραίτητο.
Παρατηρεί και περιµένει να ανταποκριθεί
ο µαθητής. Αν δεν ανταποκρίνεται τον
προτρέπει κατάλληλα ώστε να δεχτεί το
τουβλάκι. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται
µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές ενώ
µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
6. Να δίνει πληροφορίες για ό,τι του αρέσει.
Οδηγώντας το χέρι/
πρόσωπο του άλλου
Κουνώντας το
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6.1. Για µερικές µέρες την ώρα του φαγητού ο
εκπαιδευτικός παρατηρεί τι αρέσει στο µαθητή.
Κάθε µέρα την ώρα του φαγητού παρουσιάζει όλα
τα είδη και λέει µε όση υπερβολή µπορεί «µου
αρέ-σει το µπισκότο» ή «µου αρέσει ο χυµός».
Κάποια µέρα παρουσιάζει το φαγητό ρωτά «σου

κεφάλι/
γνέφοντας
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
7. Να δίνει πληροφορίες για ό,τι δεν του
αρέσει.
Οδηγώντας το χέρι/
πρόσωπο του άλλου
Κουνώντας το
κεφάλι/ γνέφοντας
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους

79

αρέσει το µπισκότο;». Παρατηρεί και περιµένει
από το µαθητή να απαντήσει. Αν δεν
ανταποκρίνεται τον παροτρύνει κατάλληλα.

Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές
φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

7.1. Με αντίστοιχο τρόπο ο εκπαιδευτικός
σχολιάζει και ζητά πληροφορίες από το
µαθητή για φαγητά που δεν του αρέσουν.

Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
8. Να δίνει
πληροφορίες σχετικά
µε τον χώρο.
Οδηγώντας το χέρι/
πρόσωπο του άλλου
Κουνώντας το
κεφάλι/
γνέφοντας
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
9. Να δίνει
πληροφορίες σχετικά
µε το χρόνο.
Οδηγώντας το χέρι/
πρόσωπο του άλλου
Κουνώντας το
κεφάλι/ γνέφοντας
Με φωτογραφία
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8.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο
µαθητή εικόνες από δωµάτια του σπιτιού
(υπνοδωµάτιο, κουζίνα, σαλόνι κ.λ.π.) και
τα ονοµάζει. Στη συνέχεια δείχνει ένα
κρεβάτι και ρωτά «πού µπαίνει το κρεβάτι;» Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα,
χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται
τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η
προτροπή.

9.1. Ο εκπαιδευτικός λέει µια ιστορία στο
µαθητή για δραστηριότητες της ηµέρας
π.χ. το πρωί πηγαίνω στο σχολείο, το
µεσηµέρι γυρίζω στο σπίτι, το απόγευµα
πηγαίνω στο γυµναστήριο. Χρησιµοποιεί
παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια
ρωτά το µαθητή «πότε πηγαίνω στο
σχολείο;». Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο

Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
10. Να δίνει
πληροφορίες σχετικά
µε την αιτία.
Οδηγώντας το χέρι/
πρόσωπο του άλλου
Κουνώντας το
κεφάλι/ γνέφοντας
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
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τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

10.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
κάρτες µε παιδιά που κρατάνε οµπρέλα ή
που φοράνε σκούφο, γάντια και παλτό και
κάνει ερωτήσεις π.χ. «γιατί κρατάει
οµπρέλα το παιδάκι;». Παροτρύνει το
µαθητή να απαντήσει χρησιµοποιώντας
παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
Αναζήτηση
πληροφοριών

1. Να ζητά
πληροφορίες σχετικά
µε αντικείµενα.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
2. Να ζητά
πληροφορίες σχετικά
µε πρόσωπα.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
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1.1. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει κάρτες µε
ερωτήσεις (για τα παιδιά που δεν διαβάζουν είναι γραµµένες µε σύµβολα) και τις
τοποθετεί µπροστά στο παιδί. Στη συνέχεια βάζει αντικείµενα (π.χ. φρούτα, ζώα)
σε µια αδιαφανή σακούλα ενώ βλέπει ο
µαθητής. Βάζει το χέρι του µέσα στη σακούλα και βγάζει ένα αντικείµενο. Το κρύβει µε την παλάµη του. Προτρέπει το µαθητή να κάνει µια ερώτηση από τις κάρτες
(είναι φρούτο; τι χρώµα έχει; Είναι ζώο;
Πόσα πόδια έχει;). Ο εκπαιδευτικός απαντά και οι ερωτήσεις συνεχίζονται µέχρι ο
µαθητής να βρει το αντικείµενο. Ο εκπαιδευτικός σηκώνει µε ενθουσιασµό το χέρι
του αποκαλύπτοντας το αντικείµενο. Η
διαδικασία συνεχίζεται µε τα υπόλοιπα
αντικείµενα της σακούλας.

2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή ένα
ασύρµατο τηλέφωνο και του δίνει χρόνο
να καταλάβει πως δουλεύει. Ο µαθητής
βρίσκεται σε ένα δωµάτιο όπου δε βλέπει
το άτοµο µε το οποίο µιλά. Μιλάει στο µαθητή και περιµένει να ρωτήσει ποιος είναι.
Αν δεν το κάνει τον παροτρύνει κατάλληλα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
3. Να ζητά
πληροφορίες σχετικά
µε ενέργειες.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

3.1. Ο εκπαιδευτικός µαζί µε το µαθητή
βλέπει φωτογραφίες µε δραστηριότητες
της τάξης. Σε κάθε φωτογραφία ρωτάει
συχνά «τι κάνει ο Γιάννης;». Κοιτούν τις
φωτογραφίες καθηµερινά . ∆είχνει την
πρώτη και σταµατά. Παρατηρεί και περιµένει από το µαθητή να ζητήσει πληροφορίες για τις δραστηριότητες. Αν δεν ανταποκρίνεται τον παροτρύνει κατάλληλα να
ρωτήσει «τι κάνει ο Γιάννης;». Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε
τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται σταδιακά η
προτροπή.

Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
4. Να ζητά
πληροφορίες σχετικά
µε τη θέση
αντικειµένων
προσώπων.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
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4.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους µαθητές που κάθονται σε κύκλο έναν αγαπηµένο παιγνίδι π.χ. σβούρα και δύο πανοµοιότυπα κουτιά και στη συνέχεια βάζει το
παιχνίδι σε ένα από αυτά. Κάνει γύρους
γύρω από τον κύκλο τραγουδώντας µε
ρυθµό «πού είναι η σβούρα;». Στο τέλος
του τραγουδιού αφήνει τους µαθητές να

Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
5. Να ζητά
πληροφορίες σχετικά
µε το χρόνο.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο

84

ανοίξουν τα κουτιά και να βρουν το παιχνίδι. Αντιδρά µε υπερβολική χαρά.
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο.
Συνεχίζει το παιχνίδι. Περνάει τα κουτιά
γύρω γύρω και σταµατά. Παρατηρεί και
περιµένει από το µαθητή να ζητήσει
πληροφορίες για τη θέση του επιθυµητού
αντικειµένου. Αν δεν ανταποκρίνεται τον
παροτρύνει κατάλληλα να ρωτήσει «που
είναι η σβούρα;». Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο
ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή.

5.1. Ο εκπαιδευτικός παίζει µε το µαθητή
ένα παιγνίδι µε τις εποχές του χρόνου και
τον αντίστοιχο ρουχισµό. Ο εκπαιδευτικός
κρατάει τις κάρτες µε το ρουχισµό και ο
µαθητής τις κάρτες µε τις εποχές και
ρωτάει «πότε φοράµε το παλτό;» και
περιµένει από το µαθητή να δώσει ή να
απαντήσει την κατάλληλη εποχή. Αφού
παίξουν αρκετές φορές το παιχνίδι αλλάζουν ρόλους και δίνει στο µαθητή τις κάρτες µε το ρουχισµό. Παρατηρεί και περιµένει από το µαθητή να ζητήσει πληροφορίες για το χρόνο. Αν δεν ανταποκρίνεται
τον παροτρύνει κατάλληλα να ρωτήσει
«πότε φοράµε το παλτό;». Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον
ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται σταδιακά η
προτροπή.

Άλλο
6. Να ζητά
πληροφορίες σχετικά
µε την αιτία.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

6.1. Ο εκπαιδευτικός παίρνει εικόνες από παζλ µε
αιτίες και αποτελέσµατα. ∆είχνει µια εικόνα π.χ.
µια οµπρέλα και λέει «γιατί χρειαζόµαστε την
οµπρέλα;» Ο µαθητής θα πρέπει να βρει την
εικόνα µε τη βροχή και να την ενώσει. Ο
εκπαιδευτικός συνε-χίζει µέχρι ο µαθητής να
καταλάβει τη διαδικασία και να εµπλακεί. ∆είχνει
µια εικόνα και σταµατά. Παρατηρεί και περιµένει
από το µαθητή να ζητήσει πλη-ροφορίες για την
αιτία. Αν δεν ανταπο-κρίνεται τον παροτρύνει
κατάλληλα να ρωτήσει «γιατί χρειαζόµαστε την
οµπρέλα;»

Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές
φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
Έκφραση συναισθηµάτων : Οι στόχοι της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας
αναλύονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων.
Εντολές–
οδηγίες

1. Να εκτελεί εντολές–
οδηγίες.
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
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1.1. Στα πλαίσια του µαθήµατος της
ζωγραφικής ο εκπαιδευτικός λέει στο
µαθητή: «πάρε κοχύλια από το κουτί και
βάψ’ τα µε όποιο χρώµα θέλεις». Ο µαθητής παροτρύνεται αρχικά να διαλέξει
κοχύλια και στη συνέχεια να πάρει τις
µπογιές για να τα βάψει. Ο εκπαιδευτικός
τον προτρέπει να θυµηθεί τις εντολές και
να ανταποκριθεί. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές. Σταδιακά
µειώνεται η προτροπή.

Ελεύθερο χρόνο
Άλλο

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο

2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή µια
σειρά από κάρτες που περιγράφουν µια
δραστηριότητα που γνωρίζει καλά ο µαθητής, π.χ. τα υλικά αλλά και τον τρόπο
κατασκευής ενός κολάζ. Βοηθά το µαθητή µε οπτικές νύξεις δίνει εντολές στους
συµµαθητές του για το κάθε βήµα της
διαδικασίας. Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου
είναι απαραίτητο. Αν ο µαθητής δεν
ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται
πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ
µειώνεται σταδιακά η προτροπή
2.2.Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύο µαθητές
το ίδιο ακριβώς υλικό (µπλοκ, αυτοκόλλητα) για µια δραστηριότητα. Φτιάχνει ένα
τείχος ανάµεσα στους µαθητές ώστε να
µην µπορεί ο ένας να δει τη δουλειά του
άλλου. Κάθε µαθητής δίνει µε τη σειρά
του µία οδηγία όπως «κολλάµε τον κύκλο
στη µέση της σελίδας» ή βάζουµε το τρίγωνο πάνω στον κύκλο». Ο στόχος είναι
το αποτέλεσµα να είναι ακριβώς ίδιο.
∆ίνει στο κάθε µαθητή και µια κάρτα που
να γράφει «εντάξει» ή «ναι». Ο µαθητής
που πήρε την οδηγία έχει επίγνωση ότι
άκουσε και κατάλαβε την οδηγία. Αν ο
µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει να πει εντάξει µε τη βοήθεια της κάρτας. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται
πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο.

1. Να ακούει
προσεκτικά
ιστορίες παραµύθια
ποιήµατα τραγούδια
αφήγηση γεγονότων.
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές

1.1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µικρές
ιστορίες στο µαθητή π.χ. ο Γιάννης πήγε
στο σούπερ µάρκετ και αγόρασε µήλα και
τυρί. Μετά συνάντησε τη Μαρία.
Χρησιµοποιεί παράλληλα, χειρονοµίες
εικόνες ή νοήµατα όπου είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια κάνει στο µαθητή
ερωτήσεις πάνω στο περιεχόµενο. Αν ο
µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο
ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή. Ο
εκπαιδευτικός συνεχίζει διαβάζοντας

2. Να δίνει εντολές /
οδηγίες.
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

Λεκτικές
δεξιότητες
συζήτησης
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δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο

ολοένα και πιο σύνθετες ιστορίες στο
µαθητή.

Ο έλεγχος γίνεται:
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
2. Να αφηγείται µια
ιστορία:
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
3. Να παίρνει
πρωτοβουλία για
συζήτηση.
Πλησιάζοντας τον
άλλο

2.1. Ο εκπαιδευτικός αφηγείται στο µαθητή µικρές ιστορίες δείχνοντας παράλληλα
αντιπροσωπευτικές εικόνες. Κατόπιν ο
εκπαιδευτικός δείχνει την τελευταία εικόνα και περιµένει από το µαθητή να αφηγηθεί το τελευταίο µέρος της ιστορίας.
Συνεχίζει προσθέτοντας µια εικόνα κάθε
φορά µέχρι να µπορεί ο µαθητής να πει
όλη την ιστορία. Στη συνέχεια δίνονται
στο µαθητή οι εικόνες και ο εκπαιδευτικός του ζητά να τις βάλει στη σωστή
σειρά: «πρώτα αυτό µετά εκείνο». Αν ο
µαθητής δεν ανταποκρίνεται ο εκπαιδευτικός τον προτρέπει κατάλληλα να χρησιµοποιεί το σχετικό λεξιλόγιο.
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές
φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

3.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή
σε βίντεο πως ένα παιδί παίρνει πρωτοβουλία και ξεκινά συζήτηση µε συνοµήλικο που συναντά στην παιδική χαρά. Στη

87

Κοιτώντας τον άλλο
στα µάτια
Στρέφοντας το
πρόσωπο του άλλου
Απλώνοντας το χέρι
Τραβώντας το χέρι
του άλλου
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο

συνέχεια προτρέπει και καθοδηγεί το µαθητή να ξεκινήσουν συζήτηση στην
παιδική χαρά µε συνοµήλικους.

4. Να συνεχίζει µια
συνοµιλία κάνοντας
αυθόρµητα σχόλια.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους

4.1. Ο εκπαιδευτικός µιλά µε άλλον ενήλικα για ένα θέµα που ενδιαφέρει το µαθητή π.χ. βουτιές στη θάλασσα. Ο ενήλικας
λέει «τι ωραία» και άλλα ανάλογα αυθόρµητα σχόλια κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας. Η συζήτηση βιντεοσκοπείται και παρουσιάζεται στο µαθητή σταµατώντας και
εξηγώντας τα σηµεία του σχολιασµού.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός συζητά µε
το µαθητή το ίδιο θέµα περιµένοντας να
σχολιάσει. Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι
απαραίτητο. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές
φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.
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Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
5. Να συνεχίζει µια
συνοµιλία
παρέχοντας
πληροφορίες.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
6. Να συνεχίζει µια
συνοµιλία απαντώντας
σε ερωτήσεις.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
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5.1. Αφού φτιάξουν κουλουράκια στα
πλαίσια του µαθήµατος ζαχαροπλαστικής, ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε µαθητή την κάρτα µε το βήµα που πραγµατοποίησε. Χρησιµοποιεί τις κάρτες για να
δοµήσει µια συζήτηση για το πως φτιάχνουµε κουλουράκια. Βάζει τους µαθητές
να πούνε τι έκαναν. Για παράδειγµα ένας
µαθητής λέει «εγώ έβαλα τα αυγά» και
κάποιος άλλος λέει «εγώ ανακάτεψα µε
την κουτάλα». Αν οι µαθητές δεν ανταποκρίνονται τους προτρέπει να πουν τι
έκαναν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται
πολλές φορές µε τον ίδιο τρόπο.

6.1. Ο εκπαιδευτικός εκµεταλλεύεται
κάθε φυσική ευκαιρία για αλληλεπίδραση.
Αρχικά κάνει µόνο ερωτήσεις τις οποίες
µπορεί να απαντήσει µε επιτυχία ο µαθητής. Του µαθαίνει να απαντά σε ένα είδος
ερωτήσεων τη φορά (π.χ. τι έφαγες, που
πήγες χθες). ∆είχνει στο µαθητή ένα
βίντεο µε συζήτηση όπου επικεντρώνεται
στις ερωτήσεις .

Άλλο
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
7. Να συνεχίζει µια
συνοµιλία κάνοντας
ερωτήσεις.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο

7.1. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει και
καθοδηγεί το µαθητή να κάνει ερωτήσεις
ενώ ακούει κάποιον να λέει τα νέα του.

Σε:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
8. Να συνεχίζει µια
συνοµιλία δείχνοντας
κατάλληλες λεκτικές
συναισθηµατικές
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8.1. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο µαθητή
κάποιες εκφράσεις που συνοδεύουν ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα π.χ.
όταν ακούµε κάτι δυσάρεστο λέµε

ενδείξεις.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους

«κρίµα» και όταν ακούµε κάτι ευχάριστο
λέµε «ωραία». Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αφηγείται ένα ευχάριστο γεγονός
και περιµένει την κατάλληλη ανταπόκριση. Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα,
χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο. Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται
τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον
ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται σταδιακά η
προτροπή.

Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
9. Να κλείνει µια
συνοµιλία.
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
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9.1. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει κάρτες οι
οποίες περιέχουν πληροφορίες για το
πως τελειώνουν οι συζητήσεις όπως
«γεια», «πρέπει να φύγω», «τα λέµε».
Εξατοµικεύει µε φωτογραφίες, σύµβολα ή
λέξεις ανάλογα µε το µαθητή.
Χρησιµοποιεί τις κάρτες για να θυµίσει
στο µαθητή τι να πει και/ ή του παρέχει
έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας. Ο
εκπαιδευτικός δοκιµάζει και εξασκείται µε
τις κάρτες σε αλληλεπιδράσεις ενήλικα παιδιού πριν τις γενικεύσει σε οµαδικές
δραστηριότητες.

Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
10. Να ζητά
διευκρινίσεις
Με φωτογραφία
Με εικόνα
Με σύµβολο
Με νόηµα
Με γραµµένες λέξεις
Γραπτά
Με ήχους
Προφορικά
Άλλο
Από:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
Μη-λεκτικές
δεξιότητες
συζήτησης

1. Να κοιτάζει/
απευθύνεται στο
συνοµιλητή.
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους

10.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα µήνυµα
στο µαθητή για να το µεταφέρει σε γνωστό ενήλικα π.χ. ο κ. Κώστας θέλει ένα
στυλό. Ο µαθητής βρίσκει τον ενήλικα, µε
φυσική καθοδήγηση όπου είναι απαραίτητο. Ο άλλος τον ρωτά δείχνοντας τα
στυλό που έχει µπροστά του αν θέλει
κόκκινο ή µπλε στυλό. Ο µαθητής επιστρέφει στον εκπαιδευτικό ζητώντας
διευκρίνιση. Αφού την πάρει µεταφέρει µε
τον ίδιο τρόπο το νέο µήνυµα.
Χρησιµοποιεί παράλληλα νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες όπου είναι απαραίτητο.
Αν ο µαθητής δεν ανταποκρίνεται τον
προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µε τον ίδιο
τρόπο ενώ µειώνεται σταδιακά η προτροπή. Στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους.

1.1. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια
συζήτησης µε το µαθητή τον προτρέπει
(π.χ. δείχνοντας µια εικόνα µε ζωγραφισµένα µάτια) να τον κοιτά όταν του
µιλάει.

Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
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Άλλο
2. Να διατηρεί φυσική
εγγύτητα µε το
συνοµιλητή.
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους

2.1. Ο εκπαιδευτικός βιντεοσκοπεί γνωστούς ενήλικες και συµµαθητές να στέκονται πολύ κοντά, κοντά και πολύ µακριά
από το συνοµιλητή κατά τη διάρκεια µιας
συζήτησης. Παρακολουθούν το βίντεο
καθηµερινά ή και πιο συχνά αν ο µαθητής
δείξει ενδιαφέρον. Βοηθάει το µαθητή να
αναγνωρίσει τη σωστή απόσταση από το
συνοµιλητή.

Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
3. Να διακρίνει το
κατάλληλο από το
ακατάλληλο άγγιγµα
κατά τη διάρκεια µιας
συζήτησης.
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
4. Να αλλάζει την
ένταση της φωνής
ανάλογα µε την
περίσταση.
Με:
Εκπαιδευτικό
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3.1. Ο εκπαιδευτικός παίρνει µια κούκλα
πραγµατικών διαστάσεων και κάνει παιγνίδι
ρόλων µε το είδος του αγγίγ-µατος που
επιτρέπεται σε µια συζήτηση. Ενθαρρύνει και τον
µαθητή να αγγίξει την κούκλα µε αποδεκτό τρόπο.
Στη συνέχεια προτρέπει το µαθητή να αγγίξει τον
ίδιο µε αποδεκτό τρόπο (π.χ. ελαφρύ χτύπη-µα
στον ώµο).

Η διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές
φορές µε τον ίδιο τρόπο ενώ µειώνεται
σταδιακά η προτροπή.

4.1. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει τρεις
κάρτες που γράφουν ψιθυρίζω, µιλώ
κανονικά , µιλώ πολύ δυνατά. Ηχογραφεί
το µαθητή να µιλά, να ψιθυρίζει και να
φωνάζει και ακούνε µαζί την κασέτα.
Συνδυάζει τη φωνή στην κασέτα µε την
αντίστοιχη κάρτα. Μόλις ο µαθητής
αναγνωρίσει πως η φωνή του στην
κασέτα είναι κανονική, ο εκπαιδευτικός

Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
5. Να περιµένει τη
σειρά του στη
συζήτηση.
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
6. Να αναγνωρίζει και
να ανταποκρίνεται σε
µη λεκτικές ενδείξεις.
Με:
Εκπαιδευτικό
Συµµαθητές
Άλλους ενήλικες
Άλλους
συνοµήλικους
Σε:
Οµαδικές
δραστηριότητες
Ατοµικές
δραστηριότητες
Ανεξάρτητη δουλειά
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χρησιµοποιεί την αντίστοιχη κάρτα για να
τον προτρέ-ψει να διαµορφώνει
κατάλληλα την ένταση της φωνής του σε
φυσικές συνθήκες.

5.1. Ο εκπαιδευτικός βιντεοσκοπεί γνωστούς ενήλικες και συµµαθητές κατά τη
διάρκεια µιας συζήτησης.
Παρακολουθούν το βίντεο καθηµερινά ή
και πιο συχνά αν ο µαθητής δείξει ενδιαφέρον. Βοηθάει το µαθητή να αναγνωρίσει τον τρόπο αλλά τις ενδείξεις που
επιτρέπουν στον ακροατή να πάρει το
λόγο. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται
πολλές φορές πριν από την κοινωνική
αλληλεπίδραση και µπορεί να χρησιµοποιήσει µια κάρτα µε οδηγίες για
προτροπή.

6.1. Ο εκπαιδευτικός βιντεοσκοπεί γνωστούς ενήλικες και συµµαθητές κατά τη
διάρκεια µιας συζήτησης.
Παρακολουθούν το βίντεο καθηµερινά ή
και πιο συχνά αν ο µαθητής δείξει ενδιαφέρον. Βοηθάει το µαθητή να αναγνωρίσει τις µη λεκτικές δεξιότητες που παρουσιάζονται. Σταµατά το βίντεο στα σηµεία
µε τις µη λεκτικές ενδείξεις (συνοφρύωµα,
χαµόγελο, χασµουρητό) και εξηγεί τι συµβαίνει. ∆ουλεύει πάνω στο βίντεο πριν
από την κοινωνική αλληλεπίδραση και
χρησιµοποιεί µια κάρτα µε οδηγίες για
προτροπή.

Γεύµατα
Ελεύθερο χρόνο
Άλλο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
Εισαγωγή
Το παιχνίδι αποτελεί µία σηµαντική ψυχοσυναισθηµατική και κοινωνική
ανάγκη του κάθε παιδιού. Ακόµη, εκτός από µέσο ψυχαγωγίας και
προσωπικής ικανοποίησης του κάθε µαθητή, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο
για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η
αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός αναλυτικού προγράµµατος για το παιχνίδι
συνδέεται άρρηκτα µε την φύση της διαταραχής του αυτισµού. Η
συµπεριφορά των µαθητών µε αυτισµό σε δραστηριότητες παιχνιδιού έχει
ιδιαίτερες µορφές και σχετίζεται µε τις ιδιαίτερες ικανότητες τους. Ένας
µαθητής µε αυτισµό µπορεί να χρησιµοποιεί κάποια παιχνίδια µε σκοπό την
αισθητηριακή ευχαρίστηση ή να ασχολείται µε επαναληπτικό τρόπο µε ένα
παιχνίδι. Η µεγαλύτερη δυσκολία συχνά είναι η έλλειψη κινήτρου και
ενδιαφέροντος, είτε για µοναχικό ή για παράλληλο παιχνίδι. Επίσης, για τους
µαθητές µε αυτισµό το συµβολικό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Τα
χαρακτηριστικά των ατόµων µε αυτισµό σε σχέση µε το παιχνίδι αναδεικνύουν
την εκπαιδευτική ανάγκη για ένταξη του παιχνιδιού στο ατοµικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα του κάθε µαθητή. Η Jolliffe (1992) αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Μου αρέσει να ανοίγω και να κλείνω τις πόρτες µερικών
παιχνιδιών όπως τα αυτοκινητάκια, και ιδιαίτερα να παρακολουθώ
τις ρόδες καθώς τις γυρίζω γύρω-γύρω. Συνήθιζα να βάζω τη µία
πίσω από την άλλη σε µία µακριά γραµµή έτσι που να έµοιαζε ότι
είναι στην κυκλοφορία, παρόλο που αυτή δεν ήταν η πρόθεσή µου.
Επίσης, συνήθιζα να βάζω τουβλάκια σε µακριές σειρές. Είχα
εκατοντάδες πλαστικά στρατιωτάκια. Τα έβαζα σε ένα µεγάλο
γυάλινο βάζο και µου άρεζε να περιστρέφω το βάζο και να κοιτάζω
τα διαφορετικά χρώµατα και σχέδια» (Peeters, T. Αυτισµός. 1992.
σελ.4).
Οι µορφές του παιχνιδιού που περιγράφονται στο παρόν Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών είναι:
Λειτουργικό παιχνίδι: όπου ο µαθητής αναπτύσσει κινητικές
δραστηριότητες, συµµετέχει σε δραστηριότητες µε παιχνίδια αιτίαςαποτελέσµατος, και εξοικειώνεται µε την πραγµατική χρήση των αντικειµένων.
Κατασκευαστικό παιχνίδι: Ο µαθητής χρησιµοποιώντας ποικίλα υλικά
δηµιουργεί κατασκευές µε βάση ένα πρότυπο σχέδιο.
Συµβολικό ή παιχνίδι προσποίησης: Ο µαθητής χρησιµοποιεί αντικείµενα
για να αποδώσει σε αυτά µεµονωµένες ιδιότητες και συµπεριφορές ή µαθαίνει
να παίζει ρόλους.
Παιχνίδι µε κανόνες: Ο µαθητής µπορεί να συµµετέχει σε παιχνίδια που
βασίζονται σε κανόνες.
Σε αυτό το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των ∆εξιοτήτων του
Παιχνιδιού για παιδιά µε αυτισµό τα επίπεδα διδασκαλίας του παιχνιδιού που
προτείνονται είναι τα ακόλουθα (Weitzman, 1992).
• Τo µοναχικό παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει µόνο του είτε χρησιµοποιώντας
παιχνίδια ίδια είτε διαφορετικά από τα άλλα παιδιά. Ο ρόλος του
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εκπαιδευτικού είναι να δείξει στο µαθητή πώς να χρησιµοποιεί τα υλικά µε
συµβολικό τρόπο.
• Το παράλληλο παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει µόνο του αλλά είναι κοντά σε
ένα άλλο παιδί χρησιµοποιώντας τα ίδια υλικά και παιχνίδια. Σε αυτό το
επίπεδο το κάθε παιδί έχει επίγνωση της παρουσίας του άλλου παιδιού, γιατί
µπορεί να έχει βλεµµατική επαφή ή να µιµείται τις ενέργειές του.
• Το συντροφικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν µαζί και µοιράζονται τα
ίδια παιχνίδια. Τα παιδιά µπορεί να ανταλλάσσουν παιχνίδια µεταξύ τους και
να µιλάνε γι’ αυτό που κάνουν. Αυτό που συνδέει τα δύο παιδιά είναι η ίδια η
δραστηριότητα παρά η αλληλεπίδραση.
• Το συνεργατικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν το ίδιο παιχνίδι έχοντας
ένα κοινό στόχο. Σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιού η συνεργασία των παιδιών
είναι απαραίτητη και το καθένα έχει ένα συγκεκριµένο ρόλο στο παιχνίδι.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι αυτή η σειρά σταδίων παιχνιδιού είναι
εξελικτική και θεωρείται κατάλληλη για τους µαθητές µε αυτισµό, καθώς το
κριτήριο για τη µετάβαση από το ένα στάδιο στο επόµενο είναι η αποδοχή του
βαθµού της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των µαθητών. Γι΄ αυτό είναι σκόπιµο,
ο εκπαιδευτικός σε όλα τα επίπεδα (εκτός από το πρώτο) να διατηρεί µικρό
τον αριθµό των παιδιών που θα συµµετέχουν. Ο ουσιαστικός στόχος είναι το
παιδί µε αυτισµό να µάθει να ανέχεται και να ευχαριστιέται (όσο είναι εφικτό)
την ανθρώπινη παρουσία σε ένα περιβάλλον παιχνιδιού. Η κατάκτηση
δεξιοτήτων παιχνιδιού είναι ένας στόχος που υλοποιείται στο πρώτο επίπεδο
διδασκαλίας αλλά η επέκταση τους σε µία µικρή κοινωνική οµάδα είναι
διδακτική αναγκαιότητα.
Η εκπαίδευση σε δεξιότητες παιχνιδιού θα πρέπει να διέπεται από τις ίδιες
αρχές που αφορούν στην οργάνωση της διδασκαλίας για τους περισσότερους
τοµείς για τα παιδιά µε αυτισµό. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να εφαρµόζονται:
• Η δόµηση των δραστηριοτήτων ώστε ο µαθητής να γνωρίζει το χώρο και
τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε αυτόν.
• Η οπτικοποίηση του υλικού και των βηµάτων για την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων παιχνιδιού.
Επιπλέον, το παιχνίδι µπορεί να αξιοποιηθεί και για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων. Οι κύριες στρατηγικές για τον σκοπό
αυτό είναι οι ακόλουθες (Maddock, 1997):
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Για παράδειγµα, ο
εκπαιδευτικός προτρέπει το µαθητή να πάρει το αυτοκινητάκι, για να κάνει την
ανάλογη διαδροµή προς το χώρο στάθµευσης, αλλά φτάνοντας εκεί βρίσκει
την πόρτα κλειστή.
Εσκεµµένο λάθος (error): Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή το κόκκινο αυτοκίνητο αλλά τον προτρέπει να ακολουθήσει την κίτρινη
διαδροµή και να σταθµεύσει στο κίτρινο γκαράζ.
Παράλειψη (omission): Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός προτρέπει το
µαθητή να παίξει, αλλά έχει παραλείψει να τοποθετήσει το αυτοκίνητο στην
αρχή της διαδροµής.
Επιλογή (choice): Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός δίνει τη δυνατότητα
στο µαθητή να επιλέξει ανάµεσα στο κόκκινο ή το κίτρινο αυτοκίνητο για να
ακολουθήσει την κόκκινη διαδροµή προς τον χώρο στάθµευσης.
Θεµατικές

Στόχοι

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες
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ενότητες
Λειτουργικό
παιχνίδι

Στο µαθητή πρέπει
να δίνονται
µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε :
1. Να αναπτύξει
κινητικό παιχνίδι.
1.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού

1.2 σε επίπεδο
παράλληλου
παιχνιδιού

1.3. σε επίπεδο
συντροφικού παιχνιδιού
1.4. σε επίπεδο
συνεργατικού παιχνιδιού

1.1.1. Ο εκπαιδευτικός ανεβαίνει µε
το µαθητή επάνω στο ίδιο
τραµπολίνο, πιάνει τα χέρια του και
τον προτρέπει να µιµηθεί τις
κινήσεις του.
1.1.2. O εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθη-τή παιχνίδια που έχουν σχέση
µε την κίνηση µερών του σώµατος,
π.x. τρέξι-µο, χοροπηδητό,
παλαµάκια.
1.1.3. Ο εκπαιδευτικός δείχνει µε
κινή-σεις στο µαθητή γνωστά
µουσικο-κινητικά παιχνίδια και
παιχνιδο-τράγουδα, όπως το
«πλάθω κουλουρά-κια µε τα δυο
χεράκια…», το «τα χεράκια
δεξιά…», το «κεφάλι ώµοι…».
1.1.4. O εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
ένα τούνελ-παιχνίδι και σηµατοδοτεί
κατάλ-ληλα την είσοδο και την
έξοδο ώστε ο µαθητής να γνωρίζει
την πορεία που θα ακολουθήσει.
1.2.2. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί
δύο τραµπολίνα το ένα δίπλα στο
άλλο. Ζητά από δύο µαθητές να
ανεβούν και να πηδάνε
ακολουθώντας το ρυθµό που δίνει ο
ίδιος µε τα χέρια ή µε ένα τύµπανο.
1.3.1. Ο εκπαιδευτικός οδηγεί δύο
µαθητές να καθίσουν σε µία
πλαστική φορητή τραµπάλα και
τους βοηθά να ανεβαίνουν και να
κατεβαίνουν.
1.4.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
ένα κινητικό παιχνίδι για πέντε
µαθητές. Ετοιµάζει εικόνες ή
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2. Να παίξει δρώντας
πάνω σε αντικείµενο.
2.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού

2.2. σε επίπεδο
παράλληλου παιχνιδιού

σύµβολα που δεί-χνουν ««κάθοµαι»
και «τρέχω». Όταν λέει «τρέχω» και
σηκώνει την αντίστοιχη κάρτα όλοι
οι µαθητές πρέπει να τρέ-ξουν
γύρω από τις τέσσερις καρέκλες. Η
ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται
µε τη λέξη «κάθοµαι». Ο µαθητής
που δε θα προλάβει να καθίσει σε
καρέκλα βγαίνει από το παιχνίδι
(αποµακρύνεται από τον κύκλο).
Σταδιακά, ένα παιδί µπορεί να
σηκώνει ή να λέει την κάθε κάρτα.

2.1.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται
µπροστά στο µαθητή και βγάζει από
το «µαγικό κουτί» της τάξης
διαφορετικά παιχνίδια µε ήχους,
µυρωδιές, κίνηση και διαφο-ρετική
υφή που κινητοποιούν το µαθητή να
ασχοληθεί µε αυτά.

2.3. σε επίπεδο
συντροφικού παιχνιδιού

2.2.1.Ο εκπαιδευτικός βάζει το
µαθητή να καθίσει απέναντι σε ένα
συµµαθητή του. Ο κάθε µαθητής
έχει τα δικά του υλικά για να
ασχοληθεί, όπως π.χ. δικό του
πλάστη και καλούπια για την
πλαστελίνη.

2.4. σε επίπεδο
συνεργατικού
παιχνιδιού

2.3.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύο
µαθητές ένα σύνολο από υλικά που
αρέσουν και στους δύο, π.χ. ένα
πλάστη και κοµµάτια πλαστελίνης ή
ένα κουβα-δάκι για την άµµο στην
αµµοδόχο. Τους προτρέπει να
ασχοληθούν από κοινού.

3. Να παίξει
χρησιµοποιώντας
αντικείµενα σύµφωνα
µε την πραγµατική
τους χρήση

2.4.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
µε τα παραπάνω παιχνίδια και
υλικά δραστη-ριότητες που έχουν
σαφή στόχο Για παράδειγµα, οι
µαθητές καθοδηγούνται και
παροτρύνονται να φτιάξουν µία
τούρτα µε πλαστελίνη, όπου ο ένας
θα φτιάχνει τη βάση και ο άλλος θα
τοποθετεί τα κεράκια.

3.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού

99

3.2. σε επίπεδο
παράλληλου
παιχνιδιού

3.3. σε επίπεδο
συντροφικού παιχνιδιού

3.4. σε επίπεδο
συνεργατικού παιχνιδιού

3.1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή την πραγµατική χρήση
παιγνι-διών, π.χ. να σπρώχνει
αυτοκινητάκια, να γεµίζει την
καρότσα του φορτηγού µε άµµο, να
βάζει το κουτάλι- παιχνίδι στο
στόµα, να ξεφυλλίζει βιβλία, να
ανοιγο-κλείνει πόρτες σε σπιτάκια
και σε αυτοκινητάκια. Συνοδεύει τις
δραστηρι-ότητες µε ανάλογους
ήχους όπως π.χ. «βουµ, βουµ» για
το αυτοκινητάκι.
3.2.1. Ο εκπαιδευτικός οδηγεί δύο
µαθητές ώστε να καθίσουν ο ένας
κοντά στον άλλον. ∆ίνει τα υλικά
της προηγού-µενης δραστηριότητας
και στους δύο και τους καθοδηγεί
για να χρησιµοποιούν τα παιχνίδια
σύµφωνα µε την πραγµατική τους
χρήση.
3.3.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύο
µαθητές µία κοινή µακέτα µε
διαδροµές αυτοκινήτων και ζητά
από τους µαθητές να
χρησιµοποιήσουν τα ίδια αυτοκινητάκια πάνω στην κοινή επιφάνεια.

4. Να αναπτύξει
παιχνίδι αιτίαςαποτελέσµατος.
4.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού
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3.4.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
ένα παιχνίδι για τρεις µαθητές που
θα χρησι-µοποιήσουν: ένα πλαστικό
φτυάρι, ένα πλαστικό φορτηγό µε
ανοιχτή καρότσα και συγκεκριµένη
ποσότητα χώµατος. Ο πρώτος
µαθητής θα γεµίζει την καρό-τσα µε
χώµα, χρησιµοποιώντας το φτυάρι.
Ο δεύτερος µαθητής πρέπει να
πάρει το φορτηγό και κάνοντας τον
ανάλογο θόρυβο να το «οδηγήσει»
στον τρίτο µαθητή. Ο τρίτος
µαθητής πρέπει να αδειάσει το
χώµα του φορτηγού σε µια τρύπα
που έχει ανοίξει ο εκπαιδευ-τικός,

4.2. σε επίπεδο
παράλληλου παιχνιδιού

ενώ ταυτόχρονα θα εξηγεί τι κάνει.
Στη συνέχεια θα «οδηγήσει» το
φορτηγό στον πρώτο µαθητή.

4.1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει ή
σηµατο-δοτεί οπτικά την χρήση
παιγνιδιών που µε τη δράση του
µαθητή προκαλούν αισθητηριακά
ερεθίσµατα. Για παρά-δειγµα, ο
µαθητής παρακινείται να φυ-σήξει
για να κάνει σαπουνόφουσκες, να
πατήσει ή να στρίψει το κουµπί σε
παιχνίδια για να ακούει διάφορους
ήχους.

4.3. σε επίπεδο
συντροφικού
παιχνιδιού

4.4. σε επίπεδο
συνεργατικού
παιχνιδιού

4.2.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από
τους µαθητές να καθίσουν ο ένας
κοντά στον άλλο και δίνει στον
καθένα ένα «µουσικό τετράδιο»
(κάθε σελίδα είναι υφασµάτινη και
αν το παιδί πιέσει σε κατάλληλα σηµεία παράγονται µουσικοί ήχοι).
4.3.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύοτρεις µαθητές παιχνίδια παρόµοια
µε αυτά των δύο παραπάνω
δραστηριοτήτων και ορίζει την σειρά
µε την οποία θα ανταλ-λάξουν όλα
τα παιχνίδια µεταξύ τους.
4.4.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύοτρεις µαθητές από ένα αυτοκινητάκι
που κινείται µε µικρή ώθηση προς
τα µπρος αν ο µαθητής το σπρώξει
µε λίγη δύνα-µη. Ο καθένας έχει ένα
ρόλο: δύο είναι οδηγοί και ο ένας
πατάει ένα κουµπί ενός παιχνιδιού
που κατεβάζει ένα µοχλό και
εµποδίζει τα αυτοκίνητα να
προχωρήσουν.
Κατασκευαστικό 1. Να φτιάχνει
διαφορετικές
παιχνίδι
κατασκευές µε
ποικιλία υλικών
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1.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού

1.2. σε επίπεδο
παράλληλου
παιχνιδιού

1.1.1. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο
µαθητή πώς να φτιάχνει µία
κατασκευή µε διάφορα υλικά. Για
παράδειγµα, να φτιάχνει πύργους,
τοίχους, γέφυρες µε τουβλάκια, να
κάνει κατασκευή σπιτιού µε lego, να
φτιάχνει κατασκευές µε λάσπη
ανακατεύοντας νερό και χώµα, κλπ.
Σε κάθε δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή εικόνες
µε το τελικό προϊόν που ο µαθητής
θα πρέπει να φτιάξει.
1.2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει τα ίδια
υλικά σε δύο µαθητές που κάθονται
δίπλα-δίπλα και τους ζητά να
φτιάξουν συγκε-κριµένη κατασκευή
ξεχωριστή ο καθέ-νας.
Ακολουθούνται οι οπτικοποιηµένες
οδηγίες της προηγούµενης δραστηριότητας.

1.3. σε επίπεδο
συντροφικού
παιχνιδιού

1.3.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
µία δραστηριότητα όπου οι µαθητές
θα πρέπει να φτιάξουν µία
συγκεκριµένη κατασκευή µε
τουβλάκια. Οι µαθητές µοιράζονται
τα τουβλάκια αλλά ο καθέ-νας
φτιάχνει ξεχωριστή κατασκευή.

1.4. σε επίπεδο
συνεργατικού
παιχνιδιού

1.4.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από
τρεις µαθητές να φτιάξουν έναν
πύργο αντι-γράφοντας σύµφωνα µε
ένα σχέδιο. Για παράδειγµα, η
κατασκευή που πρέπει να φτιάξουν
αποτελείται από τρεις σειρές µε
τουβλάκια τριών ξεχωριστών
χρωµάτων. Ο καθένας θα
τοποθετήσει τα δικά του τουβλάκια
(µε το ίδιο χρώµα) πάνω στη σειρά
του άλλου ώστε η τελική κατασκευή
να µοιάζει µε πύργο.
Παιχνίδι
προσποίησης
Συµβολικό
παιχνίδι

1. Να προσποιείται
ότι κάνει µια ενέργεια
χρησιµοποιώντας το
σώµα του
1.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού
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1.1.1. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο
µαθητή να προσποιείται, π.χ. ότι

κοιµάται, ότι τρώει, ότι πονάει το
πόδι του, κλπ. Για παράδειγµα,
ξαπλώνει πρώτα ο ίδιος και
περιγράφει την ενέρ-γεια, π.χ.
«προσποιούµαι ότι κοιµάµαι».
Μιµείται όσο πιο παραστατικά
µπορεί κάποιον που κοιµάται, π.χ.
αργή ανα-πνοή στον ύπνο,
ροχαλητό, αλλαγή πλευρού, κλπ.
Μετά παρακινεί το παιδί να µιµηθεί,
π.χ. να βάλει το µαθητή να
ξαπλώσει και να του κλείνει τα
µάτια, λέγοντας «Γιάννη,
προσποιείσαι ότι κοιµάσαι;».
Εναλλακτικά, ο εκπαιδευ-τικός
µπορεί να δείξει µε εικόνες στο
µαθητή τις συµπεριφορές που θα
προσποιηθεί ο µαθητής.

1.2. σε επίπεδο
παράλληλου
παιχνιδιού

1.3. σε επίπεδο
συντροφικού παιχνιδιού

1.4. σε επίπεδο
συνεργατικού παιχνιδιού

1.2.1. Αφού οι µαθητές έχουν
κατακτήσει την δεξιότητα µίµησης
που διδάσκεται στο προηγούµενο
επίπεδο, ο εκπαιδευ-τικός
προτρέπει δύο µαθητές που κάθονται δίπλα-δίπλα να µιµηθούν ίδιες
ή διαφορετικές ενέργειες
προσποίησης. Μπορεί να
χρησιµοποιήσει και φωτο-γραφίες/
εικόνες για να τους καθο-δηγήσει σε
αυτό το επίπεδο παιχνιδιού.
1.3.1. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί
τους µαθητές να προσποιηθούν
την ίδια ενέργεια χρησιµοποιώντας
τα ίδια υλικά, π.χ. τα ίδια µαξιλάρια
στο παιχνίδι προσποίησης του
ύπνου στον ίδιο χώρο.
1.4.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται στο
κέντρο της µοκέτας και βάζει τους
µαθη-τές να ξαπλώσουν γύρω του
για να προσποιηθούν ότι
κοιµούνται. Χρησιµοποιώντας ένα
ηχητικό σήµα (π.χ. µουσικό όργανο)
ζητά από τα παιδιά να κλείνουν τα
µάτια κάθε φορά που το ακούνε και
να ξαπλώνουν. Με ένα άλλο
ηχητικό σήµα να ανοίγουν τα µάτια
και να σηκώνονται επάνω. Η
δραστηριότητα εµπλουτίζεται
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2. Να προσποιείται
ότι κάνει µια ενέργεια
χρησιµοποιώντας
αντικείµενα
καθηµερινής ζωής ή
παιχνίδια που
µοιάζουν µε
πραγµατικά
αντικείµενα

εκπαιδεύοντας τους µαθητές σε
περισσότερη προ-σποίηση, π.χ. να
χασµουριούνται, δείχνοντας έτσι ότι
νυστάζουν, να τεντώνονται καθώς
ξυπνάνε.

2.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού

2.2. σε επίπεδο
παράλληλου
παιχνιδιού
2.3. σε επίπεδο
συντροφικού παιχνιδιού

2.1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή π.χ. ότι «πίνει» γάλα από
ένα άδειο ποτήρι λέγοντας «πίνω
τσάι», «µµµ! ωραίο», «ζεστό», κλπ.
Ζητά από το παιδί να δει ότι µέσα
στο ποτήρι δεν υπάρχει γάλα. Μετά
ο εκπαιδευτικός προτρέπει το
µαθητή να µιµηθεί τις ενέργειες του
εκπαιδευτικού.
2.2.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από
δύο µαθητές να «προσποιηθούν»
ότι ο κα-θένας «πίνει» γάλα από το
ποτήρι του.

2.4. σε επίπεδο
συνεργατικού
παιχνιδιού

2.3.1. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει
τους µαθητές να ανταλλάξουν
ποτήρια ή άλλα αντικείµενα που
σχετίζονται µε το φα-γητό.

3. Να προσποιείται
ότι κάνει µια ενέργεια
σε άλλους
ανθρώπους ή σε
κούκλες
3.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού
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2.4.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε µία
οµάδα µαθητών παιχνίδια ή υλικά
που χρησιµοποιούνται για το
φαγητό. Αναθέτει ρόλους σε κάθε
παιδί χρησι-µοποιώντας οπτικές
ενδείξεις. Για παράδειγµα, αυτός
που θα σερβίρει χυµούς θα φοράει
το ψηλό καπέλο ή µια ποδιά ενώ
όλοι οι άλλοι θα είναι οι
«καλεσµένοι».

3.3. σε επίπεδο
συντροφικού παιχνιδιού

3.1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή µία σειρά από ενέργειες
προσποίησης που συνδέονται µε
καταστάσεις αντικειµένων ή
ανθρώπων. Για παράδειγµα, η
κούκλα «πεινάει» και θέλει
«τάισµα», «χτυπάει» το τηλέφωνο
και του το δίνει για να µιλήσει.

3.4. σε επίπεδο
συνεργατικού παιχνιδιού

3.2.1. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει
δύο µαθητές να παίξουν το ίδιο
παιχνίδι, ο καθένας µε τα δικά του
υλικά, π.χ. την κούκλα, τα πιατάκια,
τα κουταλάκια.

3.2. σε επίπεδο
παράλληλου παιχνιδιού

3.3.1. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει
τους µαθητές να παίξουν το ίδιο
παιχνίδι αλλά να µοιραστούν τα ίδια
υλικά. Οι µαθητές θα «ταΐζουν» την
κούκλα µε εναλλαγή σειράς.

4. Να προσποιείται
µια σειρά ενεργειών
χρησιµοποιώντας
αντικείµενα καθηµερινής ζωής ή
παιχνίδια που µοιάζουν µε πραγµατικά
αντικείµενα
4.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού

3.4.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
παιχνίδι µε θέµα «η κούκλα
πηγαίνει να ψωνίσει». ∆ίνει στους
µαθητές µία κούκλα και αρκετά
παιχνίδια που αναπαριστούν
λαχανικά και φρούτα. Τους δείχνει
σε εικόνες τι θέλει να αγοράσει η
κούκλα από το µανάβικο. Ένας
µαθητής θα είναι ο ταµίας µε το
ταµείο, άλλος θα είναι ο µανάβης
που θα βάζει τα ψώνια στο καλάθι,
άλλος θα κρατάει την κούκλα και θα
δείχνει ή θα λέει τι θέλει να ψωνίσει
η κούκλα.

4.2. σε επίπεδο
παράλληλου
παιχνιδιού
4.1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή µία σειρά από ενέργειες µε
τα αντίστοιχα υλικά. Για

4.3. σε επίπεδο
συντροφικού
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παιχνιδιού

παράδειγµα, να ετοιµάζει γάλα και
να το πίνει, να πλένει τα πιάτα, να
φοράει παλτό να παίρνει τσάντα και
να βγαίνει βόλτα.

4.4. σε επίπεδο
συνεργατικού παιχνιδιού

4.2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύο
µαθητές που κάθονται ο ένας δίπλα
στον άλλο τα ίδια αντικείµενα και
τους προτρέπει να παίξουν ένα από
τα παραπάνω σενάρια.

5. Να παίζει το ρόλο
ενός άλλου
ανθρώπου
5.1. σε επίπεδο
µοναχικού παιχνιδιού

5.2. σε επίπεδο
παράλληλου
παιχνιδιού

5.3. σε επίπεδο
συντροφικού παιχνιδιού

5.4. σε επίπεδο
συνεργατικού παιχνιδιού

4.3.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύοτρεις µαθητές κοινά υλικά για το
πλύσιµο των πιάτων και τους λέει
να «πλύνουν τα πιάτα». Ο
εκπαιδευτικός τους προτρέπει να
ανταλλάσσουν τα πιατικά, τη
λεκάνη, τα απορρυπαντικά, κλπ.
4.4.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε τρεις
µαθητές κοινά υλικά µε σκοπό να
«πλένουν» όλα τα πιάτα. Ο ένας
µαθη-τής θα «πλένει», ο άλλος θα
«σκουπί-ζει» και ο άλλος θα
«τοποθετεί» στα ντουλάπια. Ο
ρόλος του καθένα σηµατοδοτείται
οπτικά, π.χ. το απορρυ-παντικό
είναι για το πλύσιµο, η πετσέτα είναι
για το σκούπισµα.

5.1.1. Ο εκπαιδευτικός παίζει ένα
ρόλο µπροστά στο µαθητή, πχ. τη
µητέρα που ντύνει το µωρό για να
το βγάλει βόλτα, το βάζει στο
καρότσι, το πηγαίνει βόλτα. ∆ίνει
στο µαθητή τα υλικά και του ζητά να
µιµηθεί τις ενέργειες.
5.2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύο
µαθητές που κάθονται ο ένας κοντά
στον άλλο κοινά υλικά για να
παίξουν ένα ρόλο στον οποίον
έχουν εκπαι-δευθεί: π.χ. το ρόλο
του µανάβη.
5.3.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύοτρεις µαθητές υλικά που σχετίζονται
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µε ένα σενάριο και τους προτρέπει
να «παί-ξουν» ρόλους µε αυτά,
π.χ. να ταΐσουν, να χτενίσουν, να
λούσουν, να ντύσουν τις κούκλες.
5.4.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους
µαθητές τα ίδια υλικά για να
παίξουν ένα σενάριο µε ρόλους. Ο
ένας µαθητής θα είναι η µαµά της
κούκλας και ο άλλος θα είναι ο
µπαµπάς οι οποίοι θα πάνε την
κούκλα στον οδοντίατρο γιατί
«πονάει» το δόντι της. Ο άλλος
µαθητής θα είναι ο οδοντίατρος.
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Παιχνίδι µε
κανόνες

1. Να συµµετέχει σε
παιχνίδια ακολουθώντας τους κανόνες
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1.1.Ο εκπαιδευτικός διδάσκει σε µια
µικρή οµάδα µαθητών να παίζει
στην αυλή ένα οµαδικό παιχνίδι,
π.χ. το «1, 2, 3, ΣΤΟΠ». Ένας
µαθητής θα γυρίσει το πρόσωπό
του στον τοίχο. Οι άλλοι θα
βρίσκονται πίσω του και πίσω από
µία γραµµή που θα σηµατοδοτείται
µε ένα σχοινί. Ο µαθητής που είναι
γυρισµένος προς τον τοίχο, φωνάζει
«1 2 3» και σηκώνει την πράσινη
κάρτα για να γνωρίζουν οι
συµµαθητές πότε περπα-τάνε. Όταν
ο συµµαθητής φωνάξει «στοπ» και
σηκώσει την κόκκινη κάρτα, όλοι
µένουν ακίνητοι. Αυτός που δεν θα
σταµατήσει όταν πρέπει να είναι
ακίνητος, θα πάρει τη θέση του
στον τοίχο.
1.2. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι
χρησιµοποιώντας κάρτες µε
αγαπηµένα και οικεία αντικείµενα,
π.χ. 10 κάρτες µε ζώα. Ζητά από
τους µαθητές να ονοµάσουν ή να
δείξουν το ζώο που φαίνεται σε
κάθε εικόνα. Αναποδογυρίζει όλες
τις κάρτες.
Φοράει σε ένα µαθητή ένα καπέλο
και του ζητά να δείξει ή να πει που
είναι η κάρτα µε ένα ζώο. Εάν ο
µαθητής επιλέ-ξει σωστά, κρατάει
την κάρτα, διαφορε-τικά την
αναποδογυρίζει και πάλι. ∆ίνει το
καπέλο στον επόµενο. Συνεχίζει µε
τον ίδιο τρόπο, µέχρι να τελειώσουν
οι κάρτες. Αυτός που έχει
συγκεντρώσει τις περισσότερες,
είναι ο νικητής.

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Ποτό

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Ενδεικτικές
θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης

Στο µαθητή πρέπει να δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:

Ύλη
Μονάδα –
Σύνολο
∆ιάσταση
Χώρος
Χρόνος
Αλληλεπίδραση
Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Οµοιότητα –
∆ιαφορά
Σύστηµα
Πολιτισµός

∆ιατροφή
Φαγητό

Να πίνει µόνος του υγρά µε καλαµάκι, µε
ποτήρι ή από την βρύση χρησιµοποιώντας το
χέρι του, χωρίς να βρέχεται.

Ένδυση
Τουαλέτα
Προσωπική
υγιεινή

Να τρώει µε σχετικά αποδεκτό τρόπο
ανεξάρτητα, επιλέγοντας και
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα
µαχαιροπίρουνα για κάθε φαγητό.
Να ξεντύνεται και να ντύνεται αρχικά µε
βοήθεια και στην συνέχεια µόνος του.
Να χρησιµοποιεί σωστά την τουαλέτα και να
φροντίζει για την υγιεινή και την καθαριότητα
του σώµατός του.

Καθαριότητα
και
τακτοποίηση
των χώρων
που
χρησιµοποιεί
Προσωπική
ασφάλεια
Χρήση
ηλεκτρικών
συσκευών –
εξοπλισµού
Μαγείρεµα –
προετοιµασία
φαγητών και
ποτών

Να καθαρίζει και να τακτοποιεί µόνος του τους Ύλη
χώρους του σχολείου που χρησιµοποιεί.
Χρώµα
Μορφή
Να φροντίζει για την προσωπική του
∆ιάσταση
ασφάλεια και υγεία, αποφεύγοντας
Μεταβολή
µολυσµένες ή σάπιες τροφές, δηλητήρια ή
Μονάδα –
Σύνολο
χάπια και υλικά καθαριότητας.
Σύστηµα
Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τις ηλεκτρικές Χώρος
συσκευές σε χώρους του σχολείου: στην τάξη, Χρόνος
Επικοινωνία
την κουζίνα ή στο σχολείο γενικότερα.
Αλληλεπίδραση
Να έχει δεξιότητες κατάλληλης προετοιµασίας Οµοιότητα –
∆ιαφορά
φαγητών και σερβιρίσµατος.
Πολιτισµός
Μεταβολή
Να έχει τις δεξιότητες που χρειάζονται για
σωστό στρώσιµο τραπεζιού, σερβίρισµα
φαγητών και ποτών, καθάρισµα και
τακτοποίηση όλων των σκευών που
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χρησιµοποιήθηκαν.
Στρώσιµο
τραπεζιού,
σερβίρισµα,
καθάρισµα
τραπεζιού και
τακτοποίηση
σκευών

Να φροντίζει για την υγιεινή και την ασφάλειά
του µέσα στο σπίτι, προσέχοντας ιδιαίτερα
την καθαριότητα της κουζίνας και της
τουαλέτας και αποφεύγοντας τραυµατισµούς
από γωνιές επίπλων και άλλα αιχµηρά
αντικείµενα.

Υγιεινή και
ασφάλεια στην
τάξη και την
κουζίνα

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης και να τις αντιµετωπίζει
ακολουθώντας οδηγίες ή καλώντας τον
κατάλληλο τεχνίτη.

Να γνωρίζει το σχολείο του, το κοντινό πάρκο,
Γνωριµία µε
την γειτονιά και την εκκλησία, τα καταστήµατα, αλλά και τους
την πόλη του
δρόµους της πόλης που ζει, τις πλατείες, την
κεντρική αγορά και σηµαντικά µνηµεία αυτής.
Χρήση χώρων
ψυχαγωγίας
Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί χώρους που
προσφέρονται για ψυχαγωγία, όπως: η
Γνωριµία µε τις καφετέρια, ο κινηµατογράφος, το θέατρο και η
υπηρεσίες
βιβλιοθήκη.
Συµµετοχή
στην
πολιτιστική
ζωή της
κοινότητας
Οδική
κυκλοφορία

Να γνωρίζει υπηρεσίες της πόλης του, όπως,
το ταχυδροµείο, το αστυνοµικό τµήµα, την
τράπεζα και να γνωρίζει πως να τις
χρησιµοποιήσει αν παραστεί ανάγκη.
Να συµµετέχει στην πολιτιστική ζωή της
κοινότητας που ζει.
Να έχει δεξιότητες οδικής κυκλοφορίας.

Πρόληψη και
αποφυγή
κινδύνων στην
κοινότητα
Χρήση
δηµοσίων
µέσων µαζικής
µεταφοράς
∆εξιότητες
αγοράς
προϊόντων

Να καταστεί ικανός να προλαµβάνει και να
αποφεύγει κινδύνους στην κοινότητα.
Να γνωρίζει και να µπορεί να χρησιµοποιεί
µόνος του τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Να επιλέγει το κατάλληλο µέσο µεταφοράς
ανάλογα µε τον προορισµό του.
Να αγοράζει προϊόντα επιλέγοντας το σωστό
κατάστηµα για κάθε τι που θέλει να αγοράσει.
Να υπολογίζει και να χρησιµοποιεί χρήµατα ή
πιστωτική κάρτα για τις αγορές του και να
ελέγχει τα ρέστα του.
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Αλληλεπίδραση
Επικοινωνία
Ισορροπία
Ιδέα
Πολιτισµός
Χώρος
Χρόνος
Μονάδα –
Σύνολο
Σύστηµα
Οµοιότητα–
∆ιαφορά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Εισαγωγή
Η αυτοεξυπηρέτηση και η καθηµερινή διαβίωση είναι ένας από πιο
σηµαντικούς τοµείς της κοινωνικής συµπεριφοράς για όλους, ιδιαίτερα δε για
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η ανεξαρτησία στον τοµέα αυτόν αποτελεί
βασικό στόχο και προτεραιότητα µάθησης ανάλογα µε την ηλικία και την
σοβαρότητα της κατάστασής τους. Γι’ αυτό στα Αναλυτικά Προγράµµατα για
τα παιδιά µε αυτισµό αυτοί οι τοµείς συνιστούν αυτόνοµες θεµατικές ενότητες
Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης συνδέεται µε
τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς αλλά και το γνωστικό επίπεδο των
ατόµων µε αυτισµό. Η πιο µεγάλη δυσκολία είναι η αδυναµία κατανόησης της
αξίας και του νοήµατος δραστηριοτήτων όπως, το φαγητό, το ντύσιµο και η
ασφάλεια. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει στους µαθητές δεξιότητες που
είναι απαραίτητες για την αυτοδιαχείριση και την κοινωνική τους αποδοχή.
Πολλά παιδιά µε αυτισµό µπορεί να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα
στην προσωπική υγιεινή, στην τουαλέτα, στο πλύσιµο και στο ντύσιµο.
Επιπλέον η συµπεριφορά τους µπορεί να επηρεάζεται από τις φοβίες για
συγκεκριµένα φαγητά ή τον ακανόνιστο ρυθµό ύπνου. Ο εκπαιδευτικός
πρέπει να εντοπίσει τις δυσκολίες του µαθητή και προσπαθεί να τις
συµπεριλάβει στο ατοµικό του πρόγραµµα ώστε το παιδί να αποκτήσει
µεγαλύτερη ανεξαρτησία στην προσωπική του υγιεινή. Ο Sean Barron (στον
Peeters, 1992) αναφέρει σχετικά:
«…..Ήµουν υπερευαίσθητος στην υφή του φαγητού και έπρεπε
να αγγίζω τα πάντα µε τα δάχτυλά µου για να δω τι αίσθηση είχαν
πριν µπορέσω να τα βάλω στο στόµα µου. Πραγµατικά δεν µου
άρεσε καθόλου όταν το φαγητό είχε και άλλα πράγµατα µέσα, όπως
µακαρόνια µε λαχανικά ή ψωµί µε γέµιση σάντουιτς. ∆εν µπορούσα
ποτέ να βάλω ούτε µπουκιά στο στόµα µου. Ήξερα ότι αν έβαζα
έστω και µια µπουκιά θα έκανα εµετό. Ήθελα να τρώω τα πράγµατα
που είχα συνηθίσει: τα άλλα ήταν απειλητικά για µένα. Όταν η µαµά
προσπάθησε να µε κάνει να φάω κάτι άλλο, θύµωσα πάρα πολύ
µαζί της. ΗΞΕΡΑ τι ήθελα». (Σελ. 232)
Η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και της φροντίδας του
εαυτού θα πρέπει να έχουν την πρώτη θέση για τα περισσότερα παιδιά µε
αυτισµό που δεν µπορούν να αποκτήσουν αυτές τις βασικές δεξιότητες της
ζωής. Επιπλέον, οι Jordan & Powell (2000) υποστηρίζουν ότι « …ενώ η
ανάπτυξη µεθόδων διδασκαλίας π.χ. για τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης
είναι εύκολη, το να εκπαιδεύσει κανείς ένα άτοµο ώστε να είναι κοινωνικά
επιδέξιο, φαίνεται αµέσως πιο δύσκολο επειδή µερικά πράγµατα µαθαίνονται
εξελικτικά, αλλά δεν διδάσκονται. Φαίνεται ότι µεγάλο µέρος αυτής της
µάθησης στηρίζεται στην άµεση αντίληψη, διαίσθηση. Στην οµαλή ανάπτυξη,
καµία από τις δεξιότητες αυτές δεν µαθαίνεται µέσω της εκπαίδευσης» (σελ.
44). Μία µητέρα παιδιού µε αυτισµό, η Hilde De Clercq (στον Peeters, 1990)
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υπογραµµίζει την ανάγκη για ιδιαίτερο τρόπο εκπαίδευσης σε αυτόν τον
τοµέα:
«Ο Thomas δεν έµαθε ποτέ τίποτα αντιγράφοντας τα άλλα παιδιά:
να πλένει τα χέρια του, να πλένει τα δόντια του, να βάζει και να
βγάζει το παλτό του….Έπρεπε να προσπαθήσω να του τα διδάξω
όλα βήµα προς βήµα, οι µιµήσεις του πάντα έχαναν τον στόχο……»
(σελ. 218).
Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό τα πιο ικανά παιδιά µε αυτισµό να
µαθαίνουν σε κάθε ευκαιρία επισκέπτονται χώρους της κοινότητας και να
χρησιµοποιούν την τοπική συγκοινωνία, όπως και να αναπτύξουν βασικές
δεξιότητες µαγειρικής και οικιακής οικονοµίας αφού αυτές οι δεξιότητες είναι
πολύ χρήσιµες στην ενήλικη ζωή. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα
ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός για την διδασκαλία των δεξιοτήτων
αυτοεξυπηρέτησης και καθηµερινής διαβίωσης θα πρέπει να ακολουθεί τις
παρακάτω αρχές:
Άµεση σύνδεση των γνώσεων µε την καθηµερινή πραγµατικότητα και τις
εµπειρίες των µαθητών της τάξης.
∆όµηση των δραστηριοτήτων ώστε ο µαθητής να γνωρίζει το χώρο και τις
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε αυτόν.
Οπτικοποίηση του υλικού και των βηµάτων για την εκτέλεση της
δραστηριότητας.
Είναι εξίσου σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να διδάξει στους µαθητές
στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων. Η άσκηση στην επίλυση προβληµάτων
ανάλογα µε το επίπεδο ικανοτήτων των µαθητών πραγµατώνεται µέσα από
κάθε γνωστικό αντικείµενο. Η αυτοεξυπηρέτηση είναι ένα γνωστικό
αντικείµενο το οποίο παρέχει στους µαθητές πολλές ευκαιρίες για την
εφαρµογή αυτών των στρατηγικών. Oι στρατηγικές που βοηθούν στην
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες (Maddock, 1997):
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Ο εκπαιδευτικός
δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες ή τροποποιεί το υλικό ώστε ο µαθητής να
υποχρεωθεί να αναζητήσει άλλες λύσεις. Για παράδειγµα, ο µαθητής
πηγαίνοντας να στρώσει το τραπέζι διαπιστώνει πως δεν υπάρχουν
µαχαιροπίρουνα στο συγκεκριµένο χώρο (θεµατική ενότητα: στρώσιµο
τραπεζιού, σερβίρισµα, καθάρισµα τραπεζιού και τακτοποίηση σκευών).
Εσκεµµένο λάθος (error): Ο εκπαιδευτικός θέλοντας να αναγκάσει τον
µαθητή να ζητήσει τη βοήθεια του, κάνει εσκεµµένα λάθος, δίνοντας στο
µαθητή αντικείµενα που δεν έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα. Για
παράδειγµα, ο µαθητής ετοιµάζεται να φύγει από το σχολείο και πάει να
φορέσει το µπουφάν του. Όταν φτάνει µπροστά στην κρεµάστρα διαπιστώνει
πως αντί για το δικό του µπουφάν υπάρχει ένα άλλο πολύ µικρότερο σε
µέγεθος (θεµατική ενότητα: ένδυση).
Παράλειψη (omission): Ο εκπαιδευτικός παραλείπει αντικείµενα από µια
δραστηριότητα που είναι οικεία στο µαθητή. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός
σκόπιµα παραλείπει να δώσει στο µαθητή το εισιτήριο, όταν αυτός µπαίνει
µέσα στο αστικό και ετοιµάζεται να ακυρώσει το εισιτήριό του (θεµατική
ενότητα: χρήση δηµοσίων µέσων µαζικής µεταφοράς).
Επιλογή (choice): Ο εκπαιδευτικός δίνει εναλλακτικές λύσεις στον µαθητή
και τον παροτρύνει να επιλέξει. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει
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τον µαθητή να επιλέξει από ένα πίνακα επιλογών το κατάστηµα από το οποίο
πρέπει να αγοράσει ψωµί για το µεσηµεριανό γεύµα (θεµατική ενότητα:
δεξιότητες αγοράς προϊόντων). Αρχικά οι επιλογές είναι περιορισµένες για να
µην προκληθεί σύγχυση και άγχος στον µαθητή.
Είναι προφανές ότι οι θεµελιώδεις περιοχές της επικοινωνίας και της
κοινωνικότητας διαχέονται στην διδασκαλία της αυτοεξυπηρέτησης και δεν
αναφέρονται ξεχωριστά ως προτεινόµενες διαθεµατικές δραστηριότητες. Η
διάρθρωση του Α.Π.Σ. για παιδιά µε αυτισµό στον τοµέα της
αυτοεξυπηρέτησης - καθηµερινής διαβίωσης περιλαµβάνει τρεις άξονες που
αφορούν:
Στην απόκτηση δεξιοτήτων που οδηγούν στην αυτονοµία (φαγητό,
µαγείρεµα, πλύσιµο, ντύσιµο, τουαλέτα, προσωπική υγιεινή)
Στην επαφή µε κοινωνικές παροχές και δηµόσιες υπηρεσίες, εµπορικά
καταστήµατα και µέσα µαζικής µεταφοράς
Στην ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων.
∆ιδάσκοντας στα παιδιά µε αυτισµό αυτές τις δεξιότητες και προσφέροντας
τέτοιες εµπειρίες θα τα βοηθήσουµε να αποκτήσουν αυτοεκτίµηση και να
αναγνωρίσουν πως έχουν τη δική τους αξία ως µέλη της τάξης, του σχολείου
και της κοινότητας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες1

Θεµατικές
ενότητες

Στόχοι

∆εξιότητες
Αυτοεξυπηρέτησης

Στον µαθητή πρέπει
να δίνονται
µαθησιακές ευκαιρίες
ώστε:

Ποτό
∆ιατροφήΦαγητό
Ένδυση

1. Να πίνει υγρά από
µπουκάλι.
2. Να πίνει, να ρουφά
µε καλαµάκι.

2.1. Ο µαθητής προσπαθεί να πιει χυµό µε
καλαµάκι που είναι κοµµένο σύρριζα µε το
κουτί. Ο εκπαιδευτικός τον βοηθά
πιέζοντας το κουτί µε τον χυµό. Στη
συνέχεια κόβει το καλαµάκι λίγο
παραπάνω και επαναλαµβάνει την ίδια
διαδικασία µε τον µαθητή, ελαττώνοντας
την βοήθεια. Η προσπάθεια συνεχίζεται
µέχρι να καταφέρει ο µαθητής να πίνει
ανεξάρτητα µε καλαµάκι.

3. Να πίνει από ποτήρι
µε βοήθεια.

3.1- 4.1. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τον
µαθητή να πιει από ποτήρι που κρατάει ο
ίδιος. Ελαττώνει σταδιακά την βοήθεια και
αφήνει τον µαθητή να κρατήσει µε τα δυο
χέρια το ποτήρι για να πιει και στη

Τουαλέτα
Προσωπική
υγιεινή

4. Να πίνει από ποτήρι
που κρατά µόνος του.
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συνέχεια µε το ένα χέρι.
5.. Να πίνει χωρίς να
ρίχνει το ρόφηµα πάνω
του.
6.1. Ο εκπαιδευτικός αρχικά δείχνει στον
µαθητή τον τρόπο που πίνουν νερό από
την βρύση και του ζητά να τον µιµηθεί.
6.2. Ο µαθητής µε φυσική καθοδήγηση ή
οπτικές οδηγίες προσπαθεί να πιει νερό
χρησιµοποιώντας την χούφτα του
εκπαιδευτικού.
6.3. Επαναλαµβάνει την δραστηριότητα
χρησιµοποιώντας την δική του χούφτα.

6. Να πίνει από την
βρύση.

7. Να καταπίνει τροφή
σε ρευστή µορφή,
όπως κρέµα ή πουρέ.
8. Να τρώει ηµιστέρεες
τροφές (όπως, πατάτα
πατηµένη µε πιρούνι).
9. Να τρώει στερεές
τροφές.
10. Να τρώει µε τα
δάχτυλα.

10.1. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τον
µαθητή να µεταφέρει µε τα τρία δάχτυλα
βόλους ή όσπρια από το ένα µπολ στο
άλλο.

11. Να χρησιµοποιεί
κουτάλι.

11.1. Ο µαθητής µεταφέρει όσπρια µε το
κουτάλι από το ένα µπολ στο άλλο.
11.2. Προσποιείται πως τρώει µε το
κουτάλι χωρίς φαγητό (παντοµίµα).
11.3. Ταΐζει την κούκλα (συµβολικό
παιχνίδι).
11.4. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τον µαθητή
να φέρει το κουτάλι του στο στόµα.

.

12. Να χρησιµοποιεί
πιρούνι.

12.1. Ο εκπαιδευτικός την ώρα του
φαγητού τοποθετεί µπροστά στο µαθητή
ένα πιάτο µε το αγαπηµένο του έδεσµα.
Όταν ο µαθητής προσπαθήσει να πάρει το
φαγητό µε τα χέρια, ο εκπαιδευτικός τον
σταµατά και τον καθοδηγεί να πάρει το
πιρούνι. Το σηµείο της λαβής, ο
εκπαιδευτικός, το έχει τυλίξει µε
αυτοκόλλητη κόκκινη ταινία (οπτική νύξη).
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13. Να χρησιµοποιεί
µαχαίρι για να αλείψει.

13.1. Ο µαθητής µε φυσική καθοδήγηση
και παρότρυνση από τον εκπαιδευτικό
µέσα στην τάξη, αλείφει ρευστή κόλλα µε
πλαστικό µαχαίρι σε µεγάλη επιφάνεια
(Εικαστικά).
13.2. Μιµείται τον εκπαιδευτικό και αλείφει
βούτυρο πάνω στο ψωµί του.
13.3. Ακολουθεί οπτικές οδηγίες και
αλείφει βούτυρο στο ψωµί του ανεξάρτητα.

14. Να χρησιµοποιεί
µαχαίρι για να κόψει.

14.1. Ο µαθητής ενθαρρύνεται από τον
εκπαιδευτικό µέσα στην τάξη να κόψει
πλαστελίνη µε πλαστικό µαχαίρι
(Εικαστικά).
14.2. ∆οκιµάζει να κόψει µε φυσική
καθοδήγηση, µίµηση ή οπτικές οδηγίες
µαλακά φαγητά µε το µαχαίρι όπως:
µπανάνα, πατάτα, τυρί, κρέας, κοτόπουλο
ή να καθαρίσει µήλο.
14.3. Με τον τρόπο που αναφέρθηκε
παραπάνω δοκιµάζει να κόψει κοτόπουλο,
κρέας ή να καθαρίσει µήλο.

15. Να επιλέγει το
15.1. ∆ίπλα στο µπολ µε την κρέµα ο
σωστό µαχαιροπίρουνο εκπαιδευτικός τοποθετεί ένα κουτάλι και
ανάλογα µε την τροφή. ένα πιρούνι και παροτρύνει τον µαθητή να
φάει. Ο µαθητής δοκιµάζει τυχαία µε το
πιρούνι χωρίς να τα καταφέρει και στη
συνέχεια τρώει µε το κουτάλι.
Επαναλαµβάνει την δραστηριότητα µέχρις
ότου ο µαθητής να επιλέγει συνειδητά το
κουτάλι.
15.2. Με ανάλογες δραστηριότητες,
µπορεί να µάθει να επιλέγει πιρούνι για να
φάει σαλάτα, κουτάλι για να φάει σούπα,
µαχαίρι για να αλείψει φέτα µε βούτυρο ή
µαρµελάδα.
16. Να διακρίνει τις
ουσίες που τρώγονται
απ’ αυτές που δεν
τρώγονται.
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16.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί πάνω
στο τραπέζι δύο µπολάκια: στο ένα έχει
τοποθετήσει µια βρώσιµη τροφή
(φουντούκια) και στο άλλο µια µη βρώσιµη
τροφή (ένα πλαστικό κύβο) και παρακινεί
τον µαθητή να φάει ένα από τα δύο. Αν ο
µαθητής διαλέξει τον κύβο, ο
εκπαιδευτικός συγκρατεί το χέρι του και
του λέει «όχι, δεν τρώγεται». Στη συνέχεια
µετακινεί το χέρι του στο φουντούκι και
λέει «τρώγεται». Ο εκπαιδευτικός

αντικαθιστά τα υλικά µε άλλα και
επαναλαµβάνει την δραστηριότητα.
Προσπαθεί να χρησιµοποιήσει όσο το
δυνατόν περισσότερα φαγώσιµα και
διάφορα αντικείµενα του σπιτιού όπως:
σαπούνι, µολύβια. Επιβραβεύει τον
µαθητή κάθε φορά που επιλέγει το σωστό
και απορρίπτει αυτό που δεν τρώγεται.
16.2. Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να
επαναληφθεί µε φωτογραφίες ή εικόνες
αντίστοιχων προϊόντων.
17. Να βγάζει το
φαγητό του από την
τσάντα του.
18. Να ανοίγει το
ταπεράκι του ή την
σακούλα µε το φαγητό
του.
19. Να τρώει µε
κανονικό ρυθµό (ούτε
πολύ αργά, ούτε πολύ
γρήγορα).

19.1. Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τον
µαθητή να µιµηθεί την κίνηση που κάνει ο
ίδιος για να µασήσει την τροφή του.
19.2. Τον προτρέπει να ανοίξει το στόµα
του για να δει ότι τελείωσε η τροφή και του
λέει: «πρώτα καταπίνω, µετά παίρνω
φαγητό ξανά». Επαναλαµβάνει πολλές
φορές.

20. Να τρώει µε
σχετικά αποδεκτό
τρόπο (χωρίς να
λερώνει κάτω ή να
λερώνεται).

20.1. Ο µαθητής ενθαρρύνεται από τον
εκπαιδευτικό να µεταφέρει άµµο µε το
κουτάλι, από την αµµοδόχο σε ένα
κουβαδάκι χωρίς να ρίχνει κάτω.

21. Να ζητάει φαγητό
από τους άλλους µε
αποδεκτό τρόπο.

21.1. Ο µαθητής κοιτάζει τον εκπαιδευτικό
και του δείχνει το φαγητό που θέλει ή λέει
το όνοµα του συµµαθητή του και
συγχρόνως δείχνει το φαγητό του.
21.2. Ο µαθητής χρησιµοποιεί κάρτες µε
φωτογραφίες, εικόνες, σύµβολα ή λέξεις
από πίνακα επιλογών για να ζητήσει το
φαγητό που θέλει. Ο εκπαιδευτικός
ικανοποιεί την επιθυµία του, αλλά του δίνει
πάντα µικρές ποσότητες για να τον
αναγκάσει να ξαναζητήσει. Η
δραστηριότητα επαναλαµβάνεται πολλές
φορές.
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22. Να τρώει από τα
συµπληρωµατικά
φαγητά που υπάρχουν
στο τραπέζι.

22.1. Ο εκπαιδευτικός σερβίρει για τον ίδιο
και για τον µαθητή σε ένα δίσκο µε
διαφορετικές θέσεις για κάθε είδος
φαγητού. Τρώει από όλα όσα έχει
µπροστά του, όπως: κυρίως φαγητό,
σαλάτα τυρί και ψωµί και ζητά από τον
µαθητή να κάνει το ίδιο από τον δικό του
δίσκο (µίµηση).
Επαναλαµβάνει την ίδια διαδικασία κάθε
µέρα την ώρα του φαγητού έως ότου ο
µαθητής µάθει να τρώει από όλα µόνος
του, χωρίς να έχει µπροστά του τον
βοηθητικό δίσκο.

23. Να χρησιµοποιεί
χαρτοπετσέτα.
24. Να παραµένει
καθισµένος στην θέση
του µέχρι να τελειώσει
το φαγητό.

24.1. Ο µαθητής αποµακρύνεται χωρίς
λόγο από το τραπέζι την ώρα του
φαγητού. Ο εκπαιδευτικός τον επαναφέρει
στο τραπέζι, του δείχνει ένα οπτικό σήµα
(φωτογραφία ή σύµβολο) και του λέει:
«κάθοµαι και τρώω». Επαναφέρει µε τον
ίδιο τρόπο τον µαθητή κάθε φορά που
σηκώνεται από το τραπέζι.

25. Να συνεργάζεται
όταν τον βοηθούν να
ξεντυθεί.
26. Να βγάζει µόνος
του σκούφο ή καπέλο,
κασκόλ, γάντια.
27.Να βγάζει
παπούτσια.
28. Να βγάζει κάλτσες.
29. Να βγάζει ρούχα
που είναι χαλαρά πάνω
στο σώµα του, π.χ.
µπλούζα µπουφάν,
παντελόνι µε λάστιχο.
30.1. Ο µαθητής ξεκουµπώνει αρχικά µε
βοήθεια και στην συνέχεια µόνος του
βέλκρο, από ένα τσαντάκι διάφανο, µέσα
στο οποίο έχει τοποθετήσει ο εκπαιδευτικός ένα αγαπηµένο του αντικείµενο.

30. Να ξεκουµπώνει
ρούχα όπως,
µπουφάν, παντελόνι
που έχουν:
βέλκρο

117

30.2. Ξεκουµπώνει κάρτες ή αντικείµενα
που είναι στο πρόγραµµά του ή στο
σύστηµα εργασίας του µε βέλκρο.
30.3. Ξεκουµπώνει τα παπούτσια του ή το
µπουφάν του.
30.4. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί στο
τραπέζι µια κατασκευή µε κούµπωµα.
Στην αρχή βοηθά τον µαθητή να περάσει
το κουµπί µέσα από την τρύπα και σιγά σιγά ελαττώνει την βοήθεια. Τον
επιβραβεύει κάθε φορά που το πετυχαίνει.
Επαναλαµβάνει την δραστηριότητα µε
περισσότερα κουµπιά και µικρότερα σε
µέγεθος.
30.5. Ξεκουµπώνει κουµπιά σε ζακέτα,
αρχίζοντας πάντα από πάνω.
30.6. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για να
µάθει να ξεκουµπώνει και φόρµες.

σούστες
φερµουάρ
κουµπιά.

31. Να λύνει κορδόνια.
32. Να διπλώνει ρούχα. 32.1. Ο µαθητής µε φυσική καθοδήγηση
και µίµηση παροτρύνεται από τον
εκπαιδευτικό να διπλώνει χαρτιά µέσα
στην τάξη για να κάνει χαρτοδιπλωτική
(Εικαστικά).
32.2. Επαναλαµβάνει την ίδια
δραστηριότητα στην κουζίνα (διπλώνει
πετσέτες) ακολουθώντας οπτικές οδηγίες
(Εικαστικά).
33. Να τακτοποιεί τα
ρούχα που βγάζει.

33.1. Ο µαθητής τακτοποιεί τα ρούχα που
βγάζει στους ανάλογους αποθηκευτικούς
χώρους στους οποίους υπάρχουν οι
αντίστοιχες οπτικές νύξεις, όπως: στο
συρτάρι που µπαίνουν οι µπλούζες
υπάρχει η φωτογραφία µιας µπλούζας,
στο συρτάρι για τις κάλτσες η αντίστοιχη
φωτογραφία (Μαθηµατικά).

34. Να κρεµάει τα
ρούχα σε κρεµάστρα.

Όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται
για τους στόχους 34 – 42
πραγµατοποιούνται µε φυσική
καθοδήγηση και οπτικές οδηγίες που
µπορεί να είναι µε φωτογραφίες, εικόνες,
σύµβολα ή λέξεις.

35. Να συνεργάζεται
όταν κάποιος ενήλικας
τον ντύνει.
36. Να βάζει ρούχα
που είναι χαλαρά πάνω
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στο σώµα του, όπως:
µπουφάν, µπλούζα,
πουκάµισο, παντελόνι.
37. Να βάζει το
παντελόνι του.
38. Να βάζει τις
κάλτσες του.
39. Να βάζει τα
παπούτσια του.
40. Να βάζει ρούχα
που είναι χαλαρά πάνω
στο σώµα του, π.χ.
µπουφάν, µπλούζα
πουκάµισο.
41. Να κουµπώνει
ρούχα µε:
βέλκρο
σούστες
φερµουάρ
κουµπιά
42. Να βρίσκει τα
ρούχα του και να τα
βάζει µε την σωστή
σειρά.
43. Να δένει κορδόνια.

43.1. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον
µαθητή να µάθει να δένει κορδόνια σε µια
κατασκευή (τελάρο µε ύφασµα και
δεσίµατα).Στην αρχή τον βοηθά και τον
επιβραβεύει κάθε φορά που πετυχαίνει να
τα δένει σε κάποιο βαθµό.
43.2. Στη συνέχεια χρησιµοποιεί ένα
παπούτσι – παιχνίδι και όταν τα
καταφέρνει καλά δένει και τα κορδόνια
από τα παπούτσια του.

44. Να επιλέγει τα
ρούχα του ανάλογα µε
τον καιρό ή την
περίσταση.

44.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον
µαθητή δύο ζωγραφισµένες γυµνές
φιγούρες πάνω στο τραπέζι και εικόνες
ρούχων. Ζητά από τον µαθητή να ντύσει –
ετοιµάσει το ένα αγόρι για να πάει στην
θάλασσα και το άλλο να πάει στο σχολείο
ντύνοντάς τα µε τα αντίστοιχα ρούχα
(Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηµατικά).
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44.2. Κατόπιν ο µαθητής δοκιµάζει να
ντυθεί µόνος του.
45. Να συνδυάζει τα
ρούχα που φορά
ανάλογα µε τα
χρώµατα.

45.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον
µαθητή 4 κάρτες µε χρώµατα και του ζητά
να ενώσει αυτές που νοµίζει πως
ταιριάζουν µεταξύ τους. ∆έχεται και
επιβραβεύει τα ζευγάρια π.χ. άσπρο –
µπλε, άστρο – µαύρο. Όταν ο µαθητής
µάθει το συνδυασµό εισάγει στη
δραστηριότητα και άλλους συνδυασµούς
χρωµάτων όπως, µοβ – κίτρινο ή µπλε –
γαλάζιο. Με τον τρόπο αυτόν ο µαθητής
µαθαίνει όλους τους σωστούς
συνδυασµούς.
45.2. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει
εικόνες ρούχων σε όλα τα παραπάνω
χρώµατα και ζητά από τον µαθητή να
συνδέσει µπλούζες και παντελόνια,
ακολουθώντας τους συνδυασµούς
χρωµάτων που έµαθε.
45.3. Ο µαθητής προσπαθεί να ντύσει µια
κούκλα µε ρούχα που του δίνει σε ένα
κουτί.(Εικαστικά, Μαθηµατικά)

46. Να πηγαίνει στην
τουαλέτα:
µε υπενθύµιση
µόνος του

46.1. Ο µαθητής εκπαιδεύεται ώστε να
εκφράζει την ανάγκη του για τουαλέτα µε
νόηµα, χειρονοµία, φωτογραφία ή
οποιαδήποτε οπτική νύξη.

47. Να δείχνει την
ανάγκη του για
τουαλέτα

47.1 – 51.1. Ο µαθητής είτε µε
υπενθύµιση είτε µόνος του, µαθαίνει να
ακολουθεί µια σειρά από βήµατα που
απεικονίζονται µε οπτικό τρόπο:
Ο µαθητής πλησιάζει την τουαλέτα,
κατεβάζει το εσώρουχό του, κάθεται στην
τουαλέτα και αφού τελειώσει τραβά και
κόβει το χαρτί της τουαλέτας, το διπλώνει,
σκουπίζεται, πετάει το χαρτί στο καλάθι
που είναι δίπλα και σηκώνεται από την
τουαλέτα. Ανεβάζει το εσώρουχό του και
τραβάει το καζανάκι της τουαλέτας. Πλένει
τα χέρια του.

48. Να κάθεται στην
τουαλέτα για τις
ανάγκες του ακόµα κι
αν αφεθεί µόνος του.
49. Να κατεβάζει και να
ανεβάζει το εσώρουχό
του.
50. Να χρησιµοποιεί το
καζανάκι.
51. Να πλένει τα χέρια
του µετά την χρήση της
τουαλέτας.
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52. Να συνεργάζεται
στο πλύσιµο και στο
στέγνωµα των χεριών.
53. Να πλένει τα χέρια
του:
µε βοήθεια
µόνος του
54.1. – 57.1. Ο µαθητής εκπαιδεύεται να
ακολουθεί οπτικές οδηγίες µε
φωτογραφίες, εικόνες, σύµβολα ή λέξεις.

54. Να σκουπίζει τα
χέρια του:
µε βοήθεια
µόνος του
55. Να πλένει το
πρόσωπό του:
µε βοήθεια
µόνος του
56. Να σκουπίζει το
πρόσωπό του:
µε βοήθεια
µόνος του
57. Να σκουπίζει την
µύτη του.

58.1. Ο εκπαιδευτικός προσποιείται ότι
χτενίζει µια κούκλα και ζητά από τον
µαθητή να κάνει το ίδιο (µίµηση).
58.2. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας απέναντί
του τον µαθητή, περνά από τα µαλλιά του
την χτένα πολύ αργά και στη συνέχεια την
αφήνει στο τραπέζι µπροστά του. Αν ο
µαθητής την πάρει και προσπαθήσει να
τον µιµηθεί επιβραβεύεται. Αν όχι
καθοδηγείται να το κάνει.

58. Να χτενίζεται.

59. Να βουρτσίζει τα
δόντια του.
60. Να
αυτοεξυπηρετείται όταν
έχει περίοδο.
∆εξιότητες
στην τάξη και
την κουζίνα
Καθαριότητα

1. Να αναγνωρίζει την
χρήση του εξοπλισµού
καθαριότητας (π.χ.
κουβάς, φαράσι,
σκούπα,
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1.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή
κάρτες µε εικόνες που δείχνουν ενέργειες
όπως: κάποιον να σφουγγαρίζει, ή ένα
παιδάκι που πετά τα σκουπίδια στο κουβά
των απορριµµάτων και ζητά από τον

και
τακτοποίηση
των χώρων
που
χρησιµοποιεί
Προσωπική
ασφάλεια
Χρήση
ηλεκτρικών
συσκευώνεξοπλισµού
Μαγείρεµα–
προετοιµασία
φαγητών και
ποτών
Στρώσιµο
τραπεζιού
σερβίρισµα
καθάρισµα
τραπεζιού
τακτοποίηση
σκευών.

σφουγγαρίστρα).

µαθητή να τις αναγνωρίσει και να τις
ονοµάσει ή να τις δείξει.
1.2. Ταυτίζει τις κάρτες που δείχνουν τις
παραπάνω ενέργειες µε τα αντίστοιχα είδη
εξοπλισµού (Μαθηµατικά, Μελέτη
περιβάλλοντος).

2. Να αποθέτει τα
σκουπίδια σε σωστά
µέρη (π.χ. κάδος
σκουπιδιών).

2.1. Ο εκπαιδευτικός µετά το τέλος του
φαγητού ζητά από τον µαθητή να πετάξει
τα σκουπίδια στον κουβά για τα
απορρίµµατα, να χρησιµοποιήσει σκούπα
και φαράσι για να µαζέψει τα ψίχουλα που
πέσανε κάτω, και στη συνέχεια να τα
πετάξει στο καλάθι απορριµµάτων (Μελέτη
περιβάλλοντος)

3. Να επανατοποθετεί
αντικείµενα που
χρησιµοποιεί στη θέση
τους.
4. Να σκουπίζει.

4.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τον
µαθητή να µαζέψει µε το σκουπάκι και το
φαράσι τα ψίχουλα από το τραπέζι µετά το
τέλος του κολατσιού.
4.2. Ο µαθητής µαζεύει µε το σκουπάκι
στο φαράσι µπίλιες που έριξε κάτω ο
εκπαιδευτικός.
4.3. Ο µαθητής µε παρότρυνση βρίσκει και
µαζεύει ψίχουλα που είναι σκορπισµένα
στο πάτωµα.

5. Να αναγνωρίζει το
κάθε υλικό και την
χρήση του (π.χ. υγρό
σαπούνι για τα χέρια,
υγρό σαπούνι για τα
πιάτα, υγρό
καθαρισµού για τα
τραπέζια).

5.1. Ο εκπαιδευτικός µπροστά σε κάθε
απορρυπαντικό τοποθετεί µια
φωτογραφία, εικόνα, σύµβολο ή λέξη που
δείχνει την χρήση του, π.χ. σε υγρό
πιάτων ένα πιάτο, σε υγρό σαµπουάν ένα
παιδί να λούζεται. Ζητά από τον µαθητή
αρχικά µε την βοήθεια της φωτογραφίας
και στην συνέχεια µόνος του να επιλέξει το
σωστό απορρυπαντικό σε σχέση µε την
χρήση για την οποία το θέλει (Μαθηµατικά,
Μελέτη περιβάλλοντος).

Υγιεινή και
ασφάλεια στην
τάξη και την
κουζίνα.

6. Να αναγνωρίζει
µολυσµένες τροφές και
σάπια φρούτα.
7. Να αναγνωρίζει
δηλητήρια, χάπια και

122

7.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί πάνω στο
τραπέζι άδεια µπουκάλια υγρών

άλλες επικίνδυνες
ουσίες (π.χ. υγρά
καθαρισµού,
εντοµοκτόνα, βρώµικα
νερά, εύφλεκτα υλικά).

καθαρισµού και προϊόντα που τρώγονται ή
πίνονται.
Ζητά από τον µαθητή να τα ξεχωρίσει σε
δυο οµάδες: σε αυτά που τρώγονται και σε
αυτά που δεν τρώγονται και να βάλει στη
δεύτερη οµάδα την κάρτα µε το σήµα
«απαγορεύεται» (Μελέτη περιβάλλοντος,
Μαθηµατικά).
7.2. Επαναλαµβάνει την ίδια
δραστηριότητα µε φωτογραφίες ή τις
εικόνες των προϊόντων που
χρησιµοποίησε προηγουµένως (Μελέτη
περιβάλλοντος, Μαθηµατικά).
7.3. Η γενίκευση µπορεί να γίνει στο σπίτι
και στην υπεραγορά.

8. Να προφυλάσσεται
από τραυµατισµούς,
κάψιµο, κόψιµο κ.λ.π.
9. Να προφυλάσσεται
από µολυσµένες
τροφές (σάπια φρούτα,
χαλασµένα φαγητά,
βρώµικα τρόφιµα).
10. Να προφυλάσσεται
από οινοπνευµατώδη
ποτά και τσιγάρα.
11. Να αναζητά
βοήθεια σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
όπως: πονάει η κοιλιά
του ή έχει πυρετό,
πληµµύρες, φωτιά,
κόψιµο από αιχµηρό
αντικείµενο, µάτωµα
µύτης κ.λ.π.).

11.1. Ο µαθητής εκπαιδεύεται αρχικά να
ζητά βοήθεια µε κάρτα ή λεκτικά για να
ικανοποιήσει απλές καθηµερινές του
ανάγκες π.χ. ξύσιµο µολυβιού για να
γράψει, νερό όταν είναι διψασµένος,
φαγητό όταν πεινάει.
11.2. Στην συνέχεια εκπαιδεύεται να
αναγνωρίζει καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης (π.χ. µια χαλασµένη βρύση) ή
καταστάσεις που δεν µπορεί να χειριστεί
και πρέπει να ζητά βοήθεια.

12. Να δέχεται το
θερµόµετρο όταν έχει
πυρετό.
13. Να αναγνωρίζει τις
ηλεκτρικές συσκευές
που υπάρχουν στο
σχολείο.
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13.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τον
µαθητή να δείξει ή να ονοµάσει τις
ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στο
σχολείο (Γλώσσα).

14. Να προσδιορίζει τις
λειτουργίες της κάθε
συσκευής.

14.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τον
µαθητή να αντιστοιχίσει φωτογραφίες των
ηλεκτρικών συσκευών που υπάρχουν στο
σχολείο µε αντίστοιχες λειτουργίες της
κάθε συσκευής (Μαθηµατικά, Μελέτη
Περιβάλλοντος).

15. Να γνωρίζει τους
χώρους που µπορεί να
χρησιµοποιείται κάθε
ηλεκτρική συσκευή.

15.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µπροστά
στον µαθητή ηλεκτρικές συσκευές –
παιχνίδια π.χ. ραδιοκασετόφωνο,
τηλεόραση, υπολογιστή, µίξερ, τοστιέρα,
καφετιέρα. Ζητά από τον µαθητή να τις
οµαδοποιήσει σε αυτές που
χρησιµοποιούνται στην τάξη και σε αυτές
που χρησιµοποιούνται στην κουζίνα
(Μαθηµατικά).
15.2. Επαναλαµβάνει την ίδια
δραστηριότητα µε φωτογραφίες, εικόνες,
σύµβολα ή λέξεις ηλεκτρικών συσκευών
(Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηµατικά).

16. Στην τάξη να
χρησιµοποιεί:
Την τηλεόραση
Το βίντεο
Το ραδιοκασετόφωνο
Τον υπολογιστή.
17. Στην κουζίνα να
χρησιµοποιεί:
Την τοστιέρα
Την φρυγανιέρα
Τον αποχυµωτή
Το βραστήρα
Την καφετιέρα
Την ηλεκτρική
σκούπα
Το πλυντήριο πιάτων
Την ηλεκτρική
κουζίνα
Τον φούρνο
µικροκυµάτων.

18. Στο σχολείο να
χρησιµοποιεί:
Το τηλέφωνο
Το θυροτηλέφωνο.
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17.1. Ο µαθητής µε την βοήθεια του
εκπαιδευτικού ετοιµάζεται να φτιάξει χυµό.
Μπροστά του έχει τον αποχυµωτή, την
φρουτιέρα µε τα φρούτα, και οπτικό
πρόγραµµα µε τα βήµατα που θα
ακολουθήσει:
Πλύσιµο φρούτων.
Καθάρισµα φρούτων.
Κόψιµο σε κοµµάτια.
Τοποθέτηση στον αποχυµωτή.
Πάτηµα κουµπιού για άλεσµα.
Πάτηµα κουµπιού για παύση λειτουργίας.
Γέµισµα του ποτηριού µε χυµό για κάθε
συµµαθητή
(Μαθηµατικά, Μελέτη περιβάλλοντος).
Παρόµοιες δραστηριότητες
επαναλαµβάνονται για την χρήση όλων
των ηλεκτρικών συσκευών.

19.1. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει µια
καρτέλα για τα βήµατα που θα
ακολουθήσει ο µαθητής για να φτιάξει ένα
σάντουιτς µε συγκεκριµένα υλικά.
Αρχικά τον καθοδηγεί σε όλα τα βήµατα
και σιγά - σιγά του δίνει περισσότερη
ελευθερία στο να διαλέγει τι θέλει να φάει
και πώς να το φτιάξει ακολουθώντας
οπτικές οδηγίες. Εάν ο µαθητής δεν
µπορεί να υπολογίζει ποσότητες το κάνει ο
εκπαιδευτικός πριν την έναρξη της
δραστηριότητας.
19.2. Στην συνέχεια του ζητά να
αντιστοιχίσει µία φέτα κασέρι και µία φέτα
ζαµπόν για κάθε σάντουιτς (Μαθηµατικά,
Μελέτη περιβάλλοντος).

19. Να φτιάχνει:
Σάντουιτς
Χυµούς
Τσάι
Καφέ

20. Να βράζει νερό,
γάλα, αυγά.
21. Να ανοίγει
συσκευασίες τροφίµων
(ανοίγει κουτί φρέσκου
γάλακτος, χυµό,
κονσέρβα).
22. Να πλένει φρούτα,
λαχανικά.
23. Να κόβει λαχανικά,
φρούτα, κρέατα, τυριά.
24. Να καθαρίζει
φρούτα, λαχανικά,
κρέατα, τυριά, αυγά
βρασµένα.
25. Να επιλέγει σωστά
τα υλικά που
χρειάζονται για την
προετοιµασία του
φαγητού.

25.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µπροστά
στον µαθητή διαφορετικά υλικά και τον
βοηθά να επιλέξει αυτά που του
χρειάζονται για να φτιάξει τοστ. Στην
συνέχεια τον παροτρύνει να ακολουθήσει
οπτικό πρόγραµµα µε εικόνες, σύµβολα ή
λέξεις (Γλώσσα).

26. Να ακολουθεί
οδηγίες και συνταγές.

26.1. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει ένα βιβλίο
συνταγών για τρία διαφορετικά φαγητά.
Στο πάνω µέρος της κάθε σελίδας είναι η
εικόνα, το σύµβολο ή η λέξη µε την
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ονοµασία του φαγητού και στο κάτω µέρος
της σελίδας απεικονίζονται τα υλικά για
την παρασκευή του. Ο µαθητής επιλέγει το
φαγητό που θέλει να κάνει και
χρησιµοποιεί τα υλικά που αναφέρονται
από κάτω.
27. Να µαγειρεύει
φαγητά (π.χ.
µακαρόνια).

27.2. Με τον ίδιο τρόπο ο εκπαιδευτικός
ετοιµάζει ένα ακόµα βιβλίο µε τις οδηγίες
για τον τρόπο που θα µαγειρευτούν τα
παραπάνω φαγητά. Όταν ο µαθητής
µπορεί να κάνει τις παραπάνω
δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός προσθέτει
και άλλες πιο περίπλοκες συνταγές.

28. Να φτιάχνει γλυκά
(π.χ. κέικ, κουλουράκια).
29. Να έχει την
ικανότητα να
προγραµµατίζει
ισορροπηµένη
διατροφή.
30. Να στρώνει τραπέζι
(να τοποθετεί σωστά το
τραπεζοµάντιλο, τις
πετσέτες και τα
µαχαιροπίρουνα).

30.1. Ο µαθητής αφού στρώσει το
τραπεζοµάντιλο τοποθετεί µπροστά σε
κάθε συµµαθητή του ένα σουπλά, το
οποίο έχει την φωτογραφία ή το
περίγραµµα από ένα πιάτο, ένα πιρούνι ή
κουτάλι και µια χαρτοπετσέτα. Αντιστοιχεί
πάνω τους πραγµατικά αντικείµενα. Όταν
µπορεί να το κάνει χωρίς βοήθεια ο
εκπαιδευτικός αποσύρει το σουπλά.

31. Να φέρνει τα
απαραίτητα σκεύη
ανάλογα µε το φαγητό.

31.1. Ο µαθητής παροτρύνεται να επιλέξει,
µε την βοήθεια οπτικών οδηγιών, µπολ για
να φάει κρέµα κάποιος συµµαθητής του,
κούπα για να πιει γάλα κάποιος άλλος και
ποτήρι για να πιει νερό ο ίδιος.

32. Να σερβίρει φαγητό
(σωστή ποσότητα)
στον εαυτό του και τους
άλλους.

Για την πραγµατοποίηση των στόχων 32 –
37, ο µαθητής εκπαιδεύεται να ακολουθεί
ρουτίνες µε οπτικές οδηγίες που µπορεί
να είναι µε εικόνες µε σύµβολα ή λέξεις.

33. Να σερβίρει
αναψυκτικό (σωστή
ποσότητα) στον εαυτό
του και τους άλλους.
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34. Να προσέχει τα
εύθραυστα σκεύη.
35. Να µαζεύει τα
χρησιµοποιηµένα
σκεύη.
36. Να καθαρίζει τα
σκεύη από τα
υπολείµµατα τροφών.
37. Να τοποθετεί τα
φαγητά που
περίσσεψαν στο
ψυγείο.
38. Να πλένει σκεύη.

39. Να σκουπίζει, να
στεγνώνει τα σκεύη και
να τα βάζει στην θέση
τους.
40.Να τινάζει και να
καθαρίζει το
τραπεζοµάντιλο.
41. Να χρησιµοποιεί
πάντα καθαρά σκεύη
για την προετοιµασία
του φαγητού.
42. Να φροντίζει να
είναι πάντα καθαρός ο
πάγκος και ο
νεροχύτης της
κουζίνας.
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38.1. Ο µαθητής, µε την βοήθεια του
εκπαιδευτικού, µαθαίνει να ακολουθεί
συγκεκριµένα βήµατα που απεικονίζονται
σε οπτικό πρόγραµµα:
Στην αρχή καθαρίζει τα πιάτα από τα
υπολείµµατα των τροφών. Στη συνέχεια
βάζει στην λεκάνη ζεστό νερό και
απορρυπαντικό. Σαπουνίζει µε σφουγγάρι
τα πιάτα. Τα ξεπλένει από τις σαπουνάδες
και τα τοποθετεί δίπλα να στεγνώσουν.
Καθαρίζει το σφουγγάρι και τον νεροχύτη
από τις σαπουνάδες.

43. Να ξέρει να καλέσει
τον κατάλληλο τεχνίτη
ανάλογα µε το
πρόβληµα που θα
προκύψει.
∆εξιότητες
στην
κοινότητα

1. Να γνωρίζει το
σχολείο του (τους
χώρους).

Γνωριµία µε τη
γειτονιά και την
πόλη

2. Να γνωρίζει που
είναι η εκκλησία, το
πάρκο και τα
καταστήµατα.

2.1. Ο εκπαιδευτικός φωτογραφίζει το
χώρο που θέλει να επισκεφθεί µε το
µαθητή. Μέσα στην τάξη του δείχει την
φωτογραφία του φούρνου και στην
συνέχεια προγραµµατίζει µια έξοδο εκεί.
2.2. Επαναλαµβάνει την ίδια διαδικασία µε
όλους τους χώρους που θέλει να γνωρίσει
ο µαθητής.

Χρήση χώρων
ψυχαγωγίας
Γνωριµία µε τις
υπηρεσίες
Συµµετοχή
στην
πολιτιστική
ζωή της
κοινότητας
Οδική
κυκλοφορία
Πρόληψη και
αποφυγή
κινδύνων στην
κοινότητα

43.1. Ο µαθητής καλείται να ταυτίσει
κάρτες που δείχνουν τον επαγγελµατία µε
συγκεκριµένη ζηµιά, όπως: υδραυλικό για
χαλασµένη βρύση, πυροσβέστη για φωτιά.

3. Να γνωρίζει τους
δρόµους της πόλης
του.
4. Να γνωρίζει την
πόλη που ζει (το
κέντρο, την κεντρική
αγορά, σηµαντικά
µνηµεία και πλατείες).
5. Να γνωρίζει το
πάρκο.

5.1. Ο εκπαιδευτικός κάνει µια µακέτα που
δείχνει το πάρκο και το σχολείο.
∆ίνει στον µαθητή διάφορα αντικείµενα,
κούνια, τσουλήθρα, τραµπάλα, µολύβι
θρανίο, τσάντα και του ζητά να τα
τοποθετήσει στον σωστό χώρο.
Στη συνέχεια προσθέτει στην µακέτα και
το ταχυδροµείο.
5.2 Επαναλαµβάνει την δραστηριότητα µε
τον ίδιο τρόπο και για όλους τους χώρους
ώστε ο µαθητής να γνωρίσει την χρήση
τους (Μαθηµατικά, Μελέτη περιβάλλοντος).

6. Να γνωρίζει:
το εστιατόριο ή το
ταχυφαγείο
τον κινηµατογράφο
το θέατρο
την βιβλιοθήκη
την καφετέρια

6.1. Ο εκπαιδευτικός επισκέπτεται το
κοντινό ταχυφαγείο µαζί µε τον µαθητή. Ο
µαθητής ακολουθώντας οπτικοποιηµένο
πρόγραµµα µε φωτογραφίες, εικόνες,
σύµβολα ή λέξεις πάει µπροστά στον
πάγκο, παραγγέλλει αυτό που θέλει να
φάει, πληρώνει και περιµένει να του το

Χρήση
δηµοσίων
µέσων µαζικής
µεταφοράς
∆εξιότητες
αγοράς
προϊόντων
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7. Να χρησιµοποιεί
όλους τις παραπάνω
χώρους για να
ψυχαγωγηθεί.

ετοιµάσουν. Όταν ετοιµαστεί το παίρνει µε
το δίσκο του και κάθεται στο τραπέζι να το
φάει (Γλώσσα, Μαθηµατικά).

8. Να γνωρίζει:
το ταχυδροµείο
την τράπεζα
το αστυνοµικό τµήµα
9. Να χρησιµοποιεί τις
παραπάνω υπηρεσίες
όταν τις χρειάζεται.
10 Να εξοικειωθεί µε
την σύγχρονη
τεχνολογία: π.χ. την
χρήση ανελκυστήρα,
καρτοτηλεφώνου.
11. Να συµµετέχει σε
εκθέσεις ζωγραφικής
που διοργανώνονται µε
πρωτοβουλία του
σχολείου ή άλλων
πολιτιστικών φορέων.

11.1. Ο µαθητής παροτρύνεται από τον
εκπαιδευτικό να παρατηρήσει καλοκαιρινές
εικόνες και στη συνέχεια να ζωγραφίσει
ένα έργο µε θέµα το καλοκαίρι, για να
συµµετέχει στην έκθεση ζωγραφικής που
θα παρουσιάσει το σχολείο του για το
τέλος της σχολικής χρονιάς (Εικαστικά).

12. Να συµµετέχει σε
χορευτικές
παραστάσεις και
επισκέψεις σε µουσεία.
13. Να συµµετέχει σε
εθνικές γιορτές,
παρελάσεις, χορωδίες.
14. Να βαδίζει πάνω
στο πεζοδρόµιο.
15. Να αναγνωρίζει τα
σύµβολα στους
φωτεινούς
σηµατοδότες.
16. Να περνά τον
δρόµο σύµφωνα µ’
αυτά.
17. Να περνά τον
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14.1. -18.1. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει µια
µακέτα στην τάξη µε σπίτια, δρόµους µε
σήµανση, σχολείο, πάρκο. ∆ίνει στον
µαθητή ένα αυτοκινητάκι και του ζητά να
σταµατήσει στο κόκκινο φανάρι, να
ξεκινήσει µε το πράσινο, να κορνάρει
(Μελέτη περιβάλλοντος).
14.2 -18.2. Επίσης ετοιµάζει στο πάτωµα
της τάξης µια διάβαση και δυο ξύλα µε µια
πινακίδα που δείχνει το πράσινο και το
κόκκινο ανθρωπάκι. Ο εκπαιδευτικός
διδάσκει τον µαθητή να σταµατά όταν ο
ίδιος σηκώνει την πινακίδα µε το κόκκινο

δρόµο από τη διάβαση.
18. Να διασχίζει έναν
δρόµο προσέχοντας
δεξιά και αριστερά για
διερχόµενα οχήµατα.

ανθρωπάκι και να προχωρά πάνω στη
διάβαση όταν σηκώνει την πινακίδα µε το
πράσινο ανθρωπάκι (Μελέτη
περιβάλλοντος).

19. Να επιλέγει να
διασχίσει έναν δρόµο
περνώντας από
διάβαση ή φανάρια
όταν υπάρχουν.

19.1. Στη συνέχεια ζητά από τον µαθητή
να περάσει πεζός στο απέναντι
πεζοδρόµιο από την διάβαση και να
ελέγξει τον φωτεινό σηµατοδότη (Μελέτη
περιβάλλοντος).

20.Να αναπτύξει
δεξιότητες οδικής
κυκλοφορίας.

20.1. Επαναλαµβάνει τις προηγούµενες
δραστηριότητες σε πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής και στην συνέχεια στην γειτονιά
του τηρώντας τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας (Μελέτη περιβάλλοντος).

21. Να αναπτύσσει
οπτικό λεξιλόγιο,
κοινωνικών σηµάτων
παροχών και
ασφάλειας,(ασθενοφόρ
ο – σειρήνα + κόκκινος
σταυρός).

21.1. Ο µαθητής έχει µπροστά του ένα
αυτοκίνητο - ασθενοφόρο, ένα πλοίο και
ένα ποδήλατο σε µικρογραφία και ακούει
από το κασετόφωνο σειρήνα
ασθενοφόρου. Ο εκπαιδευτικός του ζητά
να αντιστοιχίσει το όχηµα µε τον ήχο που
ακούει (Μουσική, Μαθηµατικά).

22. Να αναγνωρίζει
λέξεις ασφάλειας,
όπως: «προσοχή»,
«κίνδυνος»,
«απαγορεύεται».

22.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί σύµβολα
όπως: «απαγορεύεται», πάνω σε ένα κουτί
µε φάρµακα ή σε ένα µονόδροµο,
«κίνδυνος» σε ένα δηλητήριο και ζητά από
τον µαθητή να τα αναγνωρίσει. Στη
συνέχεια ζητά να αναγνωρίσει αντίστοιχα
σύµβολα στον περίπατο που θα κάνουν σε
κοντινό πάρκο, ή στην υπεραγορά που θα
πάνε για τα ψώνια τους (Μελέτη
περιβάλλοντος, Γλώσσα).

23. Να γνωρίζει τα
µέσα µαζικής
µεταφοράς, (λεωφορείο
- αστικό και υπεραστικό
- τρένο, πλοίο,
αεροπλάνο, µετρό).

23.1. Ο µαθητής αναγνωρίζει και δείχνει ή
λέει τα µέσα µεταφοράς σε πραγµατικά
αντικείµενα – παιχνίδια και στην συνέχεια
σε εικόνες (Γλώσσα, Μελέτη
περιβάλλοντος).

24. Να γνωρίζει τον
σταθµό αναχώρησης
και άφιξης των
παραπάνω µέσων
µαζικής µεταφοράς.

24.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον
µαθητή τρεις φωτογραφίες, που δείχνουν
ένα αεροδρόµιο, ένα λιµάνι και ένα
σιδηροδροµικό σταθµό. Του ζητά να τις
αναγνωρίσει και να τις δείξει ή να τις
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ονοµάσει. Στη συνέχεια του δίνει
φωτογραφίες από πλοία, αεροπλάνα και
τρένα και ζητά από τον µαθητή να τις
αντιστοιχήσει µε το λιµάνι, το αεροδρόµιο
και τον σιδηροδροµικό σταθµό
(Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηµατικά).
25. Να ξέρει από πού
να προµηθευτεί
εισιτήρια και να
γνωρίζει την χρήση
τους, για κάθε µέσο
µαζικής µεταφοράς.
26. Να γνωρίζει
βασικούς κανόνες και
να ακολουθεί οδηγίες
χρήσης των µέσων
µαζικής µεταφοράς,
π.χ. καθόµαστε
πάντοτε όταν
ταξιδεύουµε.
27. Να επιλέγει το
κατάλληλο λεωφορείο ή
µέσο µαζικής
µεταφοράς, ανάλογα µε
τον προορισµό του.

28. Να αποφεύγει να
κυκλοφορεί την νύχτα
σε ερηµικά µέρη.
29. Να προφυλάσσει τα
προσωπικά του είδη
όταν κυκλοφορεί σε
µέρη µε συνωστισµό.
30. Να αποφεύγει
περιοχές όπου
εκτελούνται έργα
οδοποιίας ή άλλες
χωµατουργικές
εργασίες.
31. Να ξεχωρίζει τα
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27.1. Ο µαθητής µε την βοήθεια του
εκπαιδευτικού γνωρίζει που είναι η στάση
για να µετακινηθεί µε το λεωφορείο µέσα
στην πόλη. Ακολουθεί τα εξής βήµατα:
ανεβαίνει στο λεωφορείο, ακυρώνει το
εισιτήριό του στο µηχάνηµα. Κρατιέται από
τις χειρολαβές του λεωφορείου, χτυπάει το
κουδούνι για να κατέβει και τέλος
κατεβαίνει στην σωστή στάση.

καταστήµατα, ανάλογα
µε τα είδη που
πωλούν.
32. Να πηγαίνει στο
κατάλληλο κατάστηµα,
ανάλογα µε το είδος
που θέλει να αγοράσει.

32.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µπροστά
στον µαθητή φωτογραφίες, εικόνες,
σύµβολα ή λέξεις διαφορετικών
προϊόντων. Μπροστά του έχει τρία κουτιά
µε τις φωτογραφίες καταστηµάτων π.χ.
υπεραγοράς, φούρνου και της λαϊκής
αντίστοιχα. Ζητά από το µαθητή να
αντιστοιχήσει το κάθε προϊόν στο σωστό
κατάστηµα (Μαθηµατικά, Μελέτη
Περιβάλλοντος).

33. Στο σχολείο να
µπορεί να ψωνίσει από
το κυλικείο.
34. Στη γειτονιά να
µπορεί να ψωνίσει
από:
Το περίπτερο.
Το φούρνο.
Την λαϊκή.
Την υπεραγορά.

34.1. Ο εκπαιδευτικός µαζί µε τον µαθητή
πηγαίνουν στην κοντινή υπεραγορά, για να
αγοράσουν τα ψώνια που θα χρειαστούν
για να µαγειρέψουν συγκεκριµένο φαγητό.
Εκεί ο µαθητής ακολουθεί τα παρακάτω
βήµατα: Μπαίνοντας παίρνει ένα καλάθι,
συµβουλεύεται τον κατάλογο µε τα ψώνια,
που µπορεί να είναι µε φωτογραφίες,
εικόνες, σύµβολα ή λέξεις και βρίσκει αυτά
που θέλει να ψωνίσει. Τα κατεβάζει
προσεχτικά από τα ράφια, τα τοποθετεί
στο καλάθι του και πάει στο ταµείο, όπου
περιµένει την σειρά του για να πληρώσει
(Γλώσσα, Μαθηµατικά).

35. Να πληρώσει για
την αγορά
οποιουδήποτε
προϊόντος.
36. Να ξέρει πόσα
ρέστα πρέπει να του
επιστρέψουν µετά από
κάθε αγορά.
37. Να χρησιµοποιεί
χρήµατα ή πιστωτική
κάρτα για αγορές
προϊόντων.
38. Να γνωρίζει ότι
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µπορεί να βρει αυτό
που ψάχνει σε
διαφορετικά
καταστήµατα και µε
διαφορετικές τιµές.
39. Να χρησιµοποιεί
την σωστή ορολογία
ανάλογα µε το είδος
που αγοράζει.
40. Να γνωρίζει το
ωράριο και τις µέρες
λειτουργίας των
καταστηµάτων.
41. Να µιλά ευγενικά.
1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και
ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του
πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Εισαγωγή
Ο ουσιαστικός ρόλος ενός Αναλυτικού Προγράµµατος για την εκπαίδευση
των µαθητών µε αυτισµό είναι η αύξηση της κατανόησης του περιβάλλοντος
µε την παροχή ενός φάσµατος µαθησιακών εµπειριών, κατάλληλων για την
ηλικία και το επίπεδο τους. Επιπρόσθετα, το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
για µαθητές µε αυτισµό είναι σκόπιµο να ανταποκρίνεται στα γνωστικά
χαρακτηριστικά τους και να αποτελεί εργαλείο για την απόκτηση
αποτελεσµατικών στρατηγικών σκέψης και µάθησης. Οι µαθητές µε αυτισµό
χρειάζεται να αναπτύξουν ένα φάσµα δεξιοτήτων που συνιστούν
προτεραιότητες µάθησης και για τη Γενική Αγωγή. Οι περισσότερες από αυτές
έχουν διαθεµατικό χαρακτήρα και καλλιεργούνται µέσα από όλα τα γνωστικά
αντικείµενα.
Σε αυτή την ενότητα, περιγράφονται οι προαπαιτούµενες δεξιότητες, οι
οποίες για τους µαθητές µε αυτισµό απαιτούν σαφή και άµεση διδασκαλία,
γιατί δεν αναπτύσσονται αυθόρµητα. Οι προαπαιτούµενες δεξιότητες που
περιγράφονται είναι:
Βασικές προµαθηµατικές έννοιες (ταύτιση-µονιµότητα αντικειµένουοµαδοποίηση – ταξινόµηση – αντιστοίχηση - αναγνώριση χρωµάτων,
σχηµάτων και µεγεθών – σειροθέτηση - συγκρίσεις και εκτιµήσεις µεγεθών
- χωροχρονικές έννοιες - αριθµητικές έννοιες)
Οπτικοκινητικός συντονισµός
Οπτικοχωρικός συντονισµός
Ακολουθία οπτικών οδηγιών
Χρήση εξατοµικευµένου ηµερήσιου προγράµµατος
Χρήση εξατοµικευµένου συστήµατος εργασίας
∆εξιότητες µίµησης
Τα παιδιά µε αυτισµό συνήθως έχουν φτωχές δεξιότητες µίµησης και
συχνά προσπαθούν να αντιγράψουν συµπεριφορές χωρίς να τις
προσαρµόζουν στο πλαίσιο των αναγκών τους. "Έτσι η µίµηση του παιδιού µε
αυτισµό έχει µια "παρασιτική" ποιότητα και είναι δύσκολο να τη
χρησιµοποιούµε ως τεχνική για διδασκαλία." (Jordan & Powell, 2001, σελ. 35).
Για τους µαθητές της Γενικής Αγωγής, η κοινωνική µάθηση που βασίζεται στη
µίµηση προτύπων, αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο στην εκπαίδευσή τους.
Αντίθετα, οι µαθητές µε αυτισµό χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαίδευση στις
δεξιότητες µίµησης, που θεωρούνται θεµελιακές για την απόκτηση άλλων
δεξιοτήτων. Κατά αναλογία, η ακολουθία των οπτικών οδηγιών, η χρήση του
εξατοµικευµένου ηµερήσιου προγράµµατος και συστήµατος εργασίας έχουν
πρωταρχικό ρόλο στην εκπαίδευση των µαθητών µε αυτισµό και στην
προσαρµογή τους στο σχολικό περιβάλλον (Burgess, 1999, 2001).
Αποτελούν δε εξειδικευµένες διδακτικές προσεγγίσεις και αναλύονται
λεπτοµερώς στο κεφάλαιο της ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας. Για το λόγο αυτό,
δεν προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες στις συγκεκριµένες θεµατικές
ενότητες.
Επιπλέον, οι µαθητές µε αυτισµό αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην
απόκτηση βασικών µαθηµατικών εννοιών όπως η σειροθέτηση, η εκτίµηση
µεγεθών, οι χωροχρονικές έννοιες. Η Τemple Grandin (1995) αναφέρει

134

χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι µε αυτισµό έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να
θυµούνται τη διαδοχή πραγµάτων ή γεγονότων. Η ίδια επισηµαίνει ότι, αν
πρόκειται για οδηγίες, µπορεί να θυµάται µόνο τρία βήµατα στη σειρά. Για τον
ίδιο λόγο δεν µπορεί να θυµηθεί αριθµούς τηλεφώνων και χρειάζεται να
γράφει όσες οδηγίες περιλαµβάνουν περισσότερα από τρία βήµατα. Επίσης,
τονίζει τη δυσκολία που έχουν τα άτοµα µε αυτισµό να κατανοήσουν έννοιες
που δεν συνδέονται άµεσα µε εικόνες, όπως οι χωροχρονικές έννοιες (πάνω,
κάτω, µετά….) και την ανάγκη τους να δηµιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις µέσα
από την εξειδικευµένη διδασκαλία.
Οι θεµατικές ενότητες του οπτικοκινητικού συντονισµού και οπτικοχωρικού
προσανατολισµού είναι πιθανό να αποτελούν «νησίδες δεξιοτήτων» για τους
µαθητές µε αυτισµό, στις οποίες θα «χτίσουν» πιο σύνθετες δεξιότητες και θα
τις συµπεριλάβουν σε δραστηριότητες όλων των γνωστικών αντικειµένων.
Γενικότερα πρέπει να τονιστεί, ότι όπως αναφέρεται στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών του Νηπιαγωγείου, η Προσχολική Αγωγή
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήµατος και κρίνεται
απαραίτητη η ενσωµάτωσή της στον ενιαίο σχεδιασµό της εκπαίδευσης.
Σύµφωνα µε αυτή τη φιλοσοφία και γνώση για την ανοµοιογενή µαθησιακή
πορεία των µαθητών µε αυτισµό, προτείνεται η ένταξη των Προαπαιτούµενων
∆εξιοτήτων σε ένα ενιαίο τεύχος µαζί µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών
των Α' Β' τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου, ώστε το Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών για Μαθητές µε Αυτισµό να ακολουθεί µια εξελικτική πορεία,
ανεξάρτητα από χρονολογικές/ νοητικές ηλικίες ή σχολικές βαθµίδες και
ανάλογες οριοθετήσεις.
Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
για µαθητές µε αυτισµό στοχεύει συνολικά στη δηµιουργία αυτόνοµων
µαθητών µε ικανότητες επίλυσης προβληµάτων της καθηµερινής τους ζωής,
χρησιµοποιώντας τις δεξιότητες και γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει. Για
τον σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να θέσει τους µαθητές µπροστά
σε προβληµατικές καταστάσεις, ώστε να τις εντοπίσουν, να τις αναλύσουν και
να σχεδιάσουν την επίλυσή τους µε τη χρήση της προηγούµενης εµπειρίας και
γνώσης. Οι στρατηγικές που προτείνονται για την επίλυση προβληµάτων είναι
(Maddock, 1997):
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Ο εκπαιδευτικός επιλέγει
και τροποποιεί µια γνωστή δραστηριότητα, ώστε να µην µπορεί ο µαθητής να
την ολοκληρώσει. Για παράδειγµα, στη δραστηριότητα όπου ο µαθητής
καλείται να τοποθετήσει σε ένα µπουκάλι βόλους έναν-έναν, ο εκπαιδευτικός
δίνει ένα µπουκάλι µε µικρότερο στόµιο, ώστε να µη χωρούν οι βόλοι και να
µην µπορεί ο µαθητής να εκτελέσει τη δραστηριότητα.
Εσκεµµένο λάθος (error): Ο εκπαιδευτικός σε µια ήδη γνωστή
δραστηριότητα πραγµατοποιεί εσκεµµένα ένα λάθος, ώστε ο µαθητής να το
εντοπίσει και να το διορθώσει π.χ. ο µαθητής ετοιµάζεται να ζωγραφίσει µε
τέµπερες και ο εκπαιδευτικός του δίνει ένα µολύβι αντί για πινέλο.
Παράλειψη (omission): Σε µια δραστηριότητα που ο µαθητής γνωρίζει
ήδη, ο εκπαιδευτικός παραλείπει ένα σηµαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωσή
της. Για παράδειγµα, ο µαθητής στρώνει το τραπέζι για το κολατσιό
χρησιµοποιώντας πιάτα και ποτήρια και ο εκπαιδευτικός παραλείπει ένα
ποτήρι.
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Η επιλογή (choice): Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στο µαθητή ευκαιρίες για
επιλογές. Για παράδειγµα, ο µαθητής καλείται να επιλέξει την κάρτα µε το
παιγνίδι που επιθυµεί ανάµεσα σε δύο κάρτες που απεικονίζουν παιχνίδια.
Ο εκπαιδευτικός κατά την κρίση του θα αποφασίσει ποιες στρατηγικές θα
χρησιµοποιήσει, για ποιους µαθητές και σε ποια χρονική στιγµή, ώστε η
συγκεκριµένη εκπαιδευτική προσέγγιση να είναι πιο αποτελεσµατική.

Θεµατικές
ενότητες

Στόχοι

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

Προµαθηµατι- Στο µαθητή πρέπει
να δίνονται
κές έννοιες
µαθησιακές
Ταύτιση
ευκαιρίες ώστε :
Μονιµότητα
αντικειµένου
Οµαδοποίηση
Ταξινόµηση
Αντιστοίχηση
Αναγνώριση
χρωµάτων,
σχηµάτων και
µεγεθών
Σειροθέτηση
Συγκρίσεις –
εκτιµήσεις
µεγεθών

1. Να ταυτίζει:
αντικείµενα µε
δείγµα αντικείµενο
αντικείµενα µε
φωτογραφίες
αντικείµενα µε
εικόνες
φωτογραφίες µε
αντικείµενα
εικόνες µε
αντικείµενα
εικόνες µε δείγµαεικόνα (2 εικόνες)
κάρτες µε χρώµατα
κάρτες µε σχήµατα
εικόνες µε την σκιά
τους
σύµβολα µε
σύµβολα.

1.1. Ο εκπαιδευτικός έχει µέσα σε ένα
κουτί διάφορα (2-3) αντικείµενα και καλεί
το µαθητή να βρει ένα αντικείµενο ίδιο µε
αυτό που του δείχνει (π.χ. για µια
κάλτσα να βρει το ζευγάρι της).
1.2. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µέσα σε
κουτιά ένα (κάθε φορά) αντικείµενο
οικείο στο µαθητή (π.χ. ρούχα ή σκεύη
κουζίνας). ∆είχνει στο µαθητή τις εικόνες
ή φωτογραφίες αυτών των αντικειµένων
και τον παροτρύνει να βρει το
αντικείµενο που αντιστοιχεί στην εικόνα/
φωτογραφία.
1.3. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή
δύο κάρτες µε διαφορετικά χρώµατα.
∆ίνει στον µαθητή µια κάρτα και του ζητά
να την ταυτίσει µε την κάρτα που έχει το
αντίστοιχο χρώµα. Η δραστηριότητα
επαναλαµβάνεται πολλές φορές, έως
ότου ο µαθητής την κάνει µόνος του και
µε περισσότερα χρώµατα.

2. Να κατανοεί ότι ένα
αντικείµενο/ παιχνίδι ή
πρόσωπο υπάρχει
ακόµη κι όταν δεν
είναι ορατό.

2.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή
ένα αγαπηµένο παιγνίδι και στη συνέχεια
το κρύβει κάτω από ένα ύφασµα. Τον
παροτρύνει να το βρει και ο µαθητής
σηκώνει το ύφασµα για το πάρει. Είναι
σηµαντικό το αντικείµενο που ο
εκπαιδευτικός κρύβει να είναι ελκυστικό
για το µαθητή, ώστε να έχει έντονο
κίνητρο να το ψάξει.
2.2. Ο εκπαιδευτικός παίζει µε το µαθητή

Χωροχρονικές
έννοιες
Αριθµητικές
έννοιες
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το παιχνίδι «κούκου-τζα» και κρύβει το
πρόσωπό του ή κρύβεται ολόκληρος.
3. Να κάνει
οµαδοποιήσεις µε:
διαφορετικά
αντικείµενα
διαφορετικές εικόνες
κάρτες µε χρώµατα
(2 διαφορετικά)
κάρτες µε χρώµατα
(3 + διαφορετικά)
κάρτες µε σχήµατα
(2 διαφορετικά)
κάρτες µε σχήµατα
(3+ διαφορετικά)
κάρτες µε µεγέθη (2
διαφορετικά)
κάρτες µε µεγέθη
(3+ διαφορετικά)

3.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µπροστά
στον µαθητή δύο κουτιά µε διαφορετικά
χρώµατα (π.χ. κόκκινο και µπλε). Στη
συνέχεια δίνει ένα αντικείµενο κάθε φορά
στο µαθητή και του ζητά να το
τοποθετήσει στο κουτί µε το αντίστοιχο
χρώµα (π.χ. κόκκινο µανταλάκι στο
κόκκινο κουτί).
3.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
κάρτες µε 2 ή 3 διαφορετικά σχήµατα και
του ζητά να τοποθετήσει τα ίδια σε 2 ή 3
αντίστοιχα κουτιά.
3.3. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τον
µαθητή να τοποθετήσει δύο κατηγορίες
αντικειµένων (π.χ. κούκλες και
αυτοκίνητα) σε δύο διαφορετικά κουτιά
σύµφωνα µε την εικόνα που βλέπει σε
κάθε κουτί.
3.4. Ο µαθητής µε περισσότερες
δυνατότητες οµαδοποιεί εικόνες σε δυο
κατηγορίες (π.χ. ρούχα και τρόφιµα).

4. Να ταξινοµεί:
αντικείµενα
εικόνες
σύµφωνα µε ένα ή
περισσότερα κριτήρια
(είδος, χρώµα, σχήµα,
µέγεθος χρήση….)

4.1. Ο µαθητής ενθαρρύνεται να
ταξινοµήσει ένα σύνολο αντικειµένων
(π.χ. αυτοκίνητα), σύµφωνα µε το
χρώµα τους και να τα τοποθετήσει στα
αντίστοιχα κουτιά.
4.2. Παρόµοιες δραστηριότητες µπορεί
να γίνουν µε εικόνες και διαφορετικά
κριτήρια κάθε φορά.
4.3. Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή
ένα σύνολο µε κουτάλια διαφορετικού
µεγέθους και χρώµατος. Του ζητά να
επιλέξει µε κριτήριο το µέγεθος και το
χρώµα (π.χ. τα κόκκινα µεγάλα κουτάλια
και τα µπλε µικρά κουτάλια) και να τα
ταξινοµήσει σε δύο κουτιά µε την
ανάλογη οπτική ένδειξη.

5. Να αντιστοιχίζει:
αντικείµενα µε
αντικείµενα
αντικείµενα µε
εικόνες
εικόνες µε εικόνες

5.1. Την ώρα του φαγητού ο
εκπαιδευτικός ζητά από το µαθητή να
τοποθετήσει µπροστά από κάθε παιδί
ένα πιάτο. Στη συνέχεια του ζητά να
αντιστοιχίσει σε κάθε πιάτο ένα πιρούνι
και ένα µαχαίρι.
5.2. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή
την εικόνα ενός δέντρου και του ζητά να
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τοποθετήσει για κάθε κλαδί του 1 ή 2 ή 3
µήλα σε εικόνες.
6. Να αναγνωρίζει
χρώµατα, σχήµατα
(π.χ. κύκλος,
τετράγωνο, τρίγωνο,
ρόµβος, αστέρι,
καρδιά, οβάλ) και
µεγέθη.

6.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µπροστά
στο µαθητή 2 ή 3 κύβους µε διαφορετικό
χρώµα και του ζητά να δώσει ή να βάλει
έναν από αυτούς µέσα σε ένα κουτί (π.χ.
κόκκινο). Αν ο µαθητής δεν
ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός του δείχνει
µια κάρτα µε το αντίστοιχο χρώµα
(οπτική νύξη). Εναλλακτικά η βάση από
το κουτί, εσωτερικά, µπορεί να έχει το
χρώµα του αντίστοιχου κύβου.
Παρόµοια δραστηριότητα
πραγµατοποιείται για τα σχήµατα και
µεγέθη και στο εσωτερικό του κουτιού
υπάρχει σχεδιασµένο το αντίστοιχο
σχήµα.
6.2. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί µια
εικόνα ενός παιδιού χωρίς ρούχα. ∆ίνει
στο µαθητή 2 ή 3 ρούχα του ιδίου είδους
αλλά διαφορετικού χρώµατος (π.χ.
κόκκινο φανελάκι, κίτρινο φανελάκι) και
του ζητά να τοποθετήσει ένα από αυτά
πάνω στην εικόνα του παιδιού, ώστε να
το "ντύσει". Ο εκπαιδευτικός τονίζει
ιδιαίτερα το όνοµα του χρώµατος. Η
δραστηριότητα επαναλαµβάνεται µε όλα
τα ρούχα.

7. Να σειροθετεί:
αντικείµενα κατά
µέγεθος
εικόνες σε λογική
σειρά
(2 εικόνες).
αντικείµενα ή κάρτες
µε σχήµατα και
χρώµατα στη σειρά,
σύµφωνα µε
ένα πρότυπο.
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7.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
αρχικά δύο αντικείµενα µε διαφορετικό
µέγεθος και του ζητάει να τοποθετήσει
σε σειρά πρώτα το µεγάλο και µετά το
µικρό. Σε περίπτωση που ο µαθητής
αποτύχει, ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
οπτική νύξη (σχέδιο πάνω σε χαρτόνι).
Στο επόµενο στάδιο, αυξάνονται τα
αντικείµενα που ο µαθητής καλείται να
βάλει σε σειρά και η οπτική βοήθεια
σταδιακά αποσύρεται.
7.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή
όµοιες κούκλες διαφορετικού µεγέθους
(µπαµπούσκες). Του ζητά να τις βάλει
την µία µέσα στην άλλη και όλες µαζί
στην µεγαλύτερη. Στη συνέχεια ο
µαθητής τις βγάζει και τις τοποθετεί κατά
σειρά µεγέθους.
7.3. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή

αρχικά δύο εικόνες που αναπαριστούν
γεγονότα «πριν» και «µετά» (π.χ. στη
µία εικόνα φαίνεται ένα παιδί που έχει
µπροστά του µία µπανάνα και στην άλλη
εικόνα το παιδί που έχει φάει την
µπανάνα). Εξελικτικά οι εικόνες γίνονται
περισσότερες (π.χ. το παιδί που έχει
µπροστά του ολόκληρη την µπανάνα, το
παιδί που καθαρίζει την µπανάνα, το
παιδί που τρώει την µπανάνα, το παιδί
που έφαγε την µπανάνα). Στη
συγκεκριµένη δραστηριότητα
προκειµένου ο εκπαιδευτικός να
βοηθήσει το µαθητή αρχικά χρησιµοποιεί
εικόνες µε λογική σειρά που αφορούν
τον ίδιο το µαθητή και εξελικτικά
προχωράει σε άλλες πιο σύνθετες
αλληλουχίες γεγονότων.

8. Να δηµιουργεί
τυπώµατα µε την
παλάµη
δηµιουργώντας ένα
µοτίβο.
9. Να κάνει συγκρίσεις
– εκτιµήσεις µεγεθών:
µεγάλο – µικρό
ψηλό – χαµηλό
χοντρό – λεπτό
µακρύ – κοντό
βαρύ – ελαφρύ

9.1. Ο µαθητής ενθαρρύνεται από τον
εκπαιδευτικό να επιλέξει ανάµεσα σε
δυο αντικείµενα διαφορετικού µεγέθους
(π.χ. αυτοκίνητα) το µεγάλο και να το
τοποθετήσει στο µεγάλο κουτί. Η
δραστηριότητα επαναλαµβάνεται µε τον
ίδιο τρόπο για το µικρό αντικείµενο.
9.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή
δύο καπέλα διαφορετικού ύψους. Ζητά
από τον µαθητή να συγκρίνει δύο
συµµαθητές του ως προς το ύψος τους
και να τοποθετήσει στον ψηλό, το ψηλό
καπέλο και στον χαµηλό, το χαµηλό
καπέλο.
9.3. Μαθητής και εκπαιδευτικός πλάθουν
µε την πλαστελίνη ένα φιδάκι. Στην
συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά από το
µαθητή να συγκρίνει τα δύο φίδια
τοποθετώντας τα δίπλα – δίπλα και να
δείξει ή να ονοµάσει το µακρύ και το
κοντό, ή το χοντρό και το λεπτό.
10.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή

10. Να κατανοεί
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απλές χωροχρονικές
έννοιες, όπως:
πάνω – κάτω
µέσα – έξω
πίσω–µπροστά
τώρα – µετά.
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διάφορα αντικείµενα και του ζητά να τα
τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι,
τονίζοντας την λέξη "πάνω". Στη
συνέχεια ζητά από τον µαθητή να
τοποθετήσει αντικείµενα κάτω από το
τραπέζι, τονίζοντας την λέξη "κάτω". Η
δραστηριότητα επαναλαµβάνεται πολλές
φορές και σταδιακά, ο εκπαιδευτικός
ζητά από τον µαθητή να του δώσει
αντικείµενα, προσδιορίζοντας κάθε φορά
την θέση που βρίσκονται, πάνω ή κάτω
από το τραπέζι.
10.2. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τον
µαθητή να βάλει όλα τα παιχνίδια που
είναι σκορπισµένα στο χώρο παιχνιδιού
µέσα σε ένα καλάθι. Ο εκπαιδευτικός
δίνει την οδηγία και ταυτόχρονα κρατά το
καλάθι µε τέτοιο τρόπο που ο µαθητής
να κατανοήσει ότι πρέπει να βάλει τα
παιγνίδια εκεί. Αν ο µαθητής δεν το
κατανοήσει, τότε βοηθά το µαθητή να
βάλει τα παιχνίδια µέσα στο καλάθι.
Σταδιακά χρησιµοποιεί µόνο τη λεκτική
οδηγία. Κάθε φορά που ο µαθητής βάζει
ένα παιχνίδι µέσα στο καλάθι ο
εκπαιδευτικός τονίζει την λέξη "µέσα".
10.3. Ο µαθητής την ώρα του φαγητού
βγάζει το κολατσιό του έξω από την
τσάντα του. Μετά το τέλος του φαγητού
ο εκπαιδευτικός ζητά από το µαθητή να
βάλει την πετσέτα του µέσα στην τσάντα
και να πετάξει τα σκουπίδια µέσα στο
καλάθι (ο εκπαιδευτικός τονίζει τις λέξεις
"µέσα" και "έξω" σε κάθε ενέργεια).
10.4. Ο εκπαιδευτικός δουλεύει µαζί µε
τον µαθητή και έχει τοποθετήσει σε
εµφανές σηµείο (πάνω στο τραπέζι) ένα
αγαπηµένο αντικείµενο του µαθητή.
Κάθε φορά που ο µαθητής απλώνει το
χέρι του να πάρει το αντικείµενο ο
εκπαιδευτικός τον σταµατά και του λέει
"µετά". Στην συνέχεια τον επαναφέρει
στην δραστηριότητα και του λέει "τώρα
δουλειά". Ακόµη, ο εκπαιδευτικός
φτιάχνει ένα πρόγραµµα δύο
δραστηριοτήτων για το µαθητή και
χρησιµοποιεί 2 αντικείµενα για να
σηµατοδοτήσει τις δραστηριότητες. Στην
µία δραστηριότητα έχει βάλει το
καρτελάκι µε τη λέξη «πριν» και στην

άλλη το καρτελάκι µε τη λέξη «µετά».
Όταν ο µαθητής χρησιµοποιεί το
πρόγραµµα, ο εκπαιδευτικός πάντα λέει
«πριν» και «µετά» ανάλογα µε τη
δραστηριότητα που αναφέρεται.

Οπτικοκινητικός
συντονισµός

11. Να διακρίνει τις
έννοιες «ένα» και
«πολλά».

11.1. Ο εκπαιδευτικός µε φυσική
καθοδήγηση και λεκτική εντολή "πάρε
πολλά" ζητά από τον µαθητή να πάρει
πολλούς βόλους και να τους βάλει σ' ένα
άδειο ανοιχτό κουτί. Επαναλαµβάνει την
δραστηριότητα µε διαφορετικά
αντικείµενα και κάθε φορά τονίζει την
λέξη "πολλά".
11.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή
ένα κουτί µε βόλους και ένα µπουκάλι µε
µικρό στόµιο ώστε να χωράει µόνο ένας
βόλος. Του ζητά να πάρει έναν βόλο και
να τον βάλει στο µπουκάλι. Ο
εκπαιδευτικός τονίζει την λέξη " ένα".

1. Να τοποθετεί:
αντικείµενα µέσα σε
κουτιά µε ανοικτό
καπάκι
αντικείµενα µέσα
σε κουτιά µε µικρά
ανοίγµατα
ή σχισµές.

1.1. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από το
µαθητή να τον βοηθήσει να
τακτοποιήσουν το χώρο του παιχνιδιού.
Έχει µπροστά του ένα κουτί µε ανοιχτό
καπάκι και του ζητάει να παίρνει κάθε
φορά ένα αντικείµενο και να το τοποθετεί
µέσα στο κουτί. Ο εκπαιδευτικός
φροντίζει αρχικά τα παιχνίδια να είναι
µεγάλου µεγέθους και λίγα και σταδιακά
όσο η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται
τα αντικείµενα να γίνονται µικρότερα και
περισσότερα. Όπου ο µαθητής
δυσκολεύεται, ο εκπαιδευτικός τον
βοηθάει µε φυσική καθοδήγηση.
1.2. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει ένα
κουτί µε µικρά ανοίγµατα. Τα ανοίγµατα
θα πρέπει να έχουν τέτοιο µέγεθος ώστε
ο µαθητής να χρειάζεται να ασκήσει
πίεση για να τοποθετήσει το κάθε
αντικείµενο (π.χ. τουβλάκια, µικρές
µπάλες) µέσα στο κουτί.
1.3. Παρόµοια δραστηριότητα
πραγµατοποιείται και µε µικρές σχισµές.
Σε αυτή τη δραστηριότητα ο µαθητής
καλείται να περάσει µέσα από τις
σχισµές µικρά χαρτονάκια που αρχικά
µπορεί να είναι πιο άκαµπτα και
εξελικτικά να είναι πιο εύκαµπτα.
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Όλες οι δραστηριότητες παρουσιάζονται
µε οπτική οργάνωση. Τοποθετούνται
πάνω σε συγκεκριµένη επιφάνεια (π.χ.
χαρτόνι, πλαστικός δίσκος, κουτί…). Οι
θέσεις των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν είναι οριοθετηµένες
και είναι συνήθως στην αριστερή πλευρά
της δραστηριότητας. Με τον ίδιο τρόπο
οριοθετούνται στην δεξιά πλευρά της
δραστηριότητας οι θέσεις, όπου
τοποθετούνται τα υλικά, για να
ολοκληρωθεί η δραστηριότητα.
2. Να ζωγραφίζει µε
ολόκληρη την παλάµη
χρησιµοποιώντας
δαχτυλοµπογιές.
3. Να ανοίγει βέλκρο.
4. Να κλείνει βέλκρο.
5. Να ξεκουµπώνει
σούστες.
6. Να τσαλακώνει
µαλακά χαρτιά
(εφηµερίδες, γκoφρέ).
7. Να ανοίγει κουτιά
µε καπάκι.
8. Να
αποσυναρµολογεί
αντικείµενα και να
τοποθετεί τα µέρη
τους σε:
κουτιά χωρίς
αντίστοιχες οπτικές
ενδείξεις
κουτιά µε
αντίστοιχες οπτικές
ενδείξεις.
9. Να σχίζει χαρτόνια
και χαρτιά.
10. Να πλάθει µε
ζυµάρι ή πλαστελίνη
απλά σχέδια (κορδόνι,
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Οι στόχοι από 2-31 αποτελούν
ταυτόχρονα και δραστηριότητες.

πίτα).
11. Να ζωγραφίζει µε
τα δάχτυλα
(δαχτυλοµπογιές).
12. Να ζωγραφίζει µε
χοντρά πινέλα
µεγάλες επιφάνειες.
13. Να βγάζει:
µεγάλους κρίκους
από ξύλινη στήλη
µικρούς κρίκους από
ξύλινη στήλη.
14. Να ξεβιδώνει
καπάκια από βάζα µπουκάλια.
15. Να φτιάχνει ένα
πύργο µε µικρά
τουβλάκια (µέχρι 10).
16. Να ανοίγει
φερµουάρ.
17. Να κλείνει
φερµουάρ.
18. Να περνάει
κρίκους σε στύλο.
19. Να τοποθετεί
ξυλάκια σε ειδική
επιφάνεια µε µικρές
εγκοπές.
20. Να περνάει
χάντρες σε κορδόνι.
21. Να περνάει
χάντρες σε µαλακό
κορδόνι.
22. Να βιδώνει
καπάκια σε
µπουκάλια.
23. Να χρησιµοποιεί
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µανταλάκια.
24. Να χρησιµοποιεί
κόλλα και να κολλάει
µεγάλα κοµµάτια από
χαρτόνι.
25. Να ξετυλίγει το
περιτύλιγµα τροφών ή
µικρών αντικειµένων.
26. Να τυλίγει χαρτί
συσκευασίας γύρω
από ένα κουτί ή
αντικείµενο.
27. Να κουµπώνει
σούστες.
28. Να χρησιµοποιεί
συνδετήρες.
29. Να κόβει µε ψαλίδι
χαρτόνια, χαρτιά,
ύφασµα.
30. Να ξεκουµπώνει
µεγάλα κουµπιά.
31. Να κουµπώνει
µεγάλα κουµπιά.
1. Να τοποθετεί
ενσφηνώµατα που
Οπτικοχωριέχουν:
κός
ένα µεγάλο κοµµάτι
προσανατολιµέχρι 5 κοµµάτια
σµός
περισσότερα από 5
κοµµάτια.
2. Να φτιάχνει πάζλ
µε:
δύο µεγάλα κοµµάτια
3-8 κοµµάτια
περισσότερα από 8
κοµµάτια.
3. Να φτιάχνει
κατασκευές µε
τουβλάκια:
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Οι στόχοι από 1- 4 αποτελούν
ταυτόχρονα και δραστηριότητες.

µε ένα απτό
υπόδειγµα
µε υπόδειγµα σε
κάρτα.
4. Να φτιάχνει
κατασκευές
τρισδιάστατες.
Προσαρµογή
στην ρουτίνα
του σχολείου

1. Να τακτοποιεί τα
προσωπικά του είδη
σε συγκεκριµένη θέση
όταν έρχεται στο
σχολείο.
2. Να κάθεται στην
καρέκλα µόνος του.
3. Να παραµένει
καθισµένος σε όλη τη
διάρκεια µιας
δραστηριότητας.
4. Να µπαίνει στην
γραµµή ή στην τάξη
µετά από εντολή του
εκπαιδευτικού.
5. Να περιµένει την
σειρά του στις
οµαδικές
δραστηριότητες.

Ο µαθητής εκπαιδεύεται να ακολουθεί
καθηµερινές ρουτίνες στο χώρο του
σχολείου, όπως να τακτοποιεί τα
προσωπικά του είδη σε συγκεκριµένες
θέσεις σύµφωνα µε οπτικές νύξεις που
έχουν τοποθετηθεί στις αντίστοιχες
θέσεις.
Ανάλογα χρησιµοποιούνται οπτικές
νύξεις για να µάθει ο µαθητής τις
υπόλοιπες ρουτίνες που αφορούν την
τάξη και το σχολείο γενικότερα.
Οι οπτικές νύξεις µπορεί να είναι
φωτογραφίες, σύµβολα ή γραπτές
οδηγίες, που δείχνουν τη σειρά των
ενεργειών τις οποίες πρέπει να
ακολουθήσει ο µαθητής.
Ένας άλλος τρόπος εκπαίδευσης στις
καθηµερινές ρουτίνες του σχολείου είναι
οι κοινωνικές ιστορίες, όπως
περιγράφονται στη διδακτική
µεθοδολογία.

6. Να πηγαίνει για
διάλειµµα και να
επιστρέφει στην τάξη
σύµφωνα µε οπτική ή
ακουστική
υπενθύµιση.
Ακολουθία
Οπτικών
Οδηγιών

1. Να κάνει
δραστηριότητες που
αποτελούνται από ένα
κοµµάτι.
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1.1. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει
δραστηριότητες που αποτελούνται µόνο
από ένα κοµµάτι. Αυτές είναι οι πιο
σύντοµες δραστηριότητες και είναι
κατάλληλες για τους µαθητές που δεν
έχουν ρουτίνες εργασίας και έχουν
µεγάλη διάσπαση προσοχής.

2. Να ακολουθεί τις
εικόνες για την
εκτέλεση µιας
δραστηριότητας.

2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
πλαστικοποιηµένες κάρτες µε τα µέλη
του σώµατος ενός παιδιού. Ζητά από το
µαθητή να τις τοποθετήσει στη σωστή
τους θέση ώστε να σχηµατίσει την
εικόνα του παιδιού, δείχνοντάς του µια
κάρτα µε το τελικό προϊόν, την
ολοκληρωµένη εικόνα του σώµατος.

3. Να ακολουθεί
εικόνες που δείχνουν
διαδοχικά τα στάδια
µιας δραστηριότητας.

3.1. - 6.1. Ο εκπαιδευτικός φωτογραφίζει
την εκτέλεση µιας δραστηριότητας βήµα
– βήµα (π.χ. τακτοποίηση του χώρου
παιχνιδιού). ∆ηµιουργεί ένα άλµπουµ µε
τις φωτογραφίες αυτές και εκπαιδεύει το
µαθητή να εκτελεί τη δραστηριότητα
ακολουθώντας τη σειρά των
φωτογραφιών.
Εναλλακτικά, αντί για φωτογραφίες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εικόνες,
σύµβολα, λέξεις, γραπτές οδηγίες ή ο
συνδυασµός τους.

4. Να ακολουθεί ένα
συνδυασµό εικόνων
και λέξεων ως οδηγίες
για την εκτέλεση µιας
δραστηριότητας.
5. Να χρησιµοποιεί
λεξικό εικόνων.
6. Να χρησιµοποιεί
γραπτές οδηγίες.

Χρήση
εξατοµικευµένου
ηµερήσιου
προγράµµατος

7. Να χρησιµοποιεί
ολοκληρωµένες
δραστηριότητες ως
πρότυπα.

7.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή
ένα ολοκληρωµένο κολάζ (π.χ. ένα
σπίτι) και του ζητά να φτιάξει ένα ίδιο.

1. Να διακρίνει το δικό
του πρόγραµµα από
τα προγράµµατα των
άλλων.

Οι στόχοι 1-8 αναλύονται στο κεφάλαιο
της ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας.

2. Να ελέγχει το
πρόγραµµα τη σωστή
χρονική στιγµή.
3. Να ελέγχει το
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πρόγραµµα του µετά
από παρακίνηση του
εκπαιδευτικού (οπτική
ή λεκτική).
4. Να ακολουθεί την
σειρά δύο
δραστηριοτήτων.
5. Να ακολουθεί την
σειρά των
δραστηριοτήτων (4+)
στο πρόγραµµα.
6. Να τοποθετεί την
κάρτα µετάβασης στη
σωστή θέση στον
ενδεδειγµένο χώρο.
7. Να κατανοεί την
σηµασία των οπτικών
ενδείξεων
(αντικείµενα,
φωτογραφίες,
σύµβολα, λέξεις) στο
πρόγραµµα του.
8. Να παραµένει στον
κατάλληλο χώρο µέχρι
την ώρα µετάβασης
στην επόµενη
δραστηριότητα.
Χρήση
εξατοµικευµένου
συστήµατος
εργασίας

1. Να γνωρίζει πόσες
και ποιες
δραστηριότητες
πρέπει να
ολοκληρώσει.
2. Να ολοκληρώνει
µόνος του µία
δραστηριότητα κάθε
φορά.
3. Να ολοκληρώνει
µόνος του πολλές
δραστηριότητες χωρίς
βοήθεια.
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Οι στόχοι 1-8 αναλύονται στο κεφάλαιο
της ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας

4. Να ολοκληρώνει
µόνος του τις
δραστηριότητες µε
τυχαία σειρά.
5. Να ακολουθεί µία
συγκεκριµένη σειρά
στην ολοκλήρωση των
δραστηριοτήτων µε
βάση οπτικές ενδείξεις
(χρώµατα, σχήµατα,
λέξεις, αριθµοί).
6. Να τοποθετεί τις
ολοκληρωµένες
δραστηριότητες στην
περιοχή του «τέλους».
7. Να παίρνει τα υλικά
της δραστηριότητας
από το ράφι ή το
συρτάρι σύµφωνα µε
τις οπτικές οδηγίες
στο σύστηµα
εργασίας.
8. Να χρησιµοποιεί
την οπτική ένδειξη για
την µετάβαση στην
επόµενη
δραστηριότητα.
Μίµηση
αδρών
σωµατικών
κινήσεων του
εκπαιδευτικού ή των
συνοµηλίκων

1. Να µιµείται απλές
αδρές σωµατικές
κινήσεις µε τα χέρια
όταν του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

1.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι
από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει εκτελεί κινήσεις
µε τα χέρια όπως: παλαµάκια, ρυθµικό
χτύπηµα του τραπεζιού, σήκωµα των
χεριών ψηλά, νεύµα χαιρετισµού,
ζητώντας συγχρόνως από τον µαθητή
να κάνει το ίδιο.

2. Να µιµείται αδρές
σωµατικές κινήσεις µε
τα πόδια όταν του το
ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

2.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται ή στέκεται
όρθιος απέναντι από τον µαθητή και
αφού βεβαιωθεί ότι ο µαθητής τον
προσέχει εκτελεί κινήσεις µε τα πόδια
του όπως: ρυθµικό χτύπηµα των ποδιών
(πάνω-κάτω), ανύψωση και των δύο
ποδιών, λύγισµα του ενός ποδιού από
το γόνατο, πήδηµα µε το ένα πόδι,
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πήδηµα µε τα δύο πόδια, βάδισµα επί
τόπου, ζητώντας συγχρόνως από τον
µαθητή να κάνει το ίδιο.
3. Να µιµείται αδρές
σωµατικές κινήσεις µε
το κεφάλι όταν του το
ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

3.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι
από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει, εκτελεί κινήσεις
µε το κεφάλι όπως: κουνάει το κεφάλι
καταφατικά, κουνάει το κεφάλι για να
δηλώσει άρνηση, κουνάει το κεφάλι από
τον ένα ώµο στον άλλο, ζητώντας
συγχρόνως από τον µαθητή να κάνει το
ίδιο.

4. Να µιµείται δύο ή
τρεις διαδοχικές αδρές
σωµατικές κινήσεις µε
τα χέρια, µε τα πόδια
ή µε το κεφάλι όταν ο
εκπαιδευτικός του το
ζητήσει.

4.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι
από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει, εκτελεί δύο ή
τρεις διαδοχικές κινήσεις µε τα χέρια, µε
τα πόδια και µε το κεφάλι (Βλ. Ενδ.
δραστηριότητες 1.1,2.1,3.1,) ζητώντας
συγχρόνως από τον µαθητή να κάνει το
ίδιο.

5. Να µιµείται
αυθόρµητα τις αδρές
σωµατικές κινήσεις
των χεριών, των
ποδιών και του
κεφαλιού του
εκπαιδευτικού.

5.1-6.1. Ο µαθητής µιµείται διάφορες
κινήσεις µε τα χέρια, µε τα πόδια και µε
το κεφάλι, χωρίς λεκτική εντολή από τον
εκπαιδευτικό, στα πλαίσια ελεύθερης
ατοµικής ή οµαδικής δραστηριότητας,
όπως κάποιο βιωµατικό παραµύθι, ή ένα
τραγούδι που περιλαµβάνει µίµηση.

6. Να µιµείται
αυθόρµητα τις αδρές
σωµατικές κινήσεις
συνοµηλίκων κατά τη
διάρκεια οµαδικής
δραστηριότητας.
7. Να µιµείται αδρές
σωµατικές κινήσεις τις
οποίες έχει
παρατηρήσει
νωρίτερα
(καθυστερηµένη
µίµηση).
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7.1. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τον
µαθητή να αναπαραστήσει τις κινήσεις
που παρατήρησε να εκτελεί ο ίδιος ή
κάποιο άλλο πρότυπο νωρίτερα, στα
πλαίσια κάποιας δραστηριότητας,
όπως: δείξε µου πώς έκανε το λιοντάρι
όταν είδε το ποντίκι ή δείξε µου πώς
σκούπιζε η Σταχτοπούτα το πάτωµα.

Μίµηση
λεπτών
σωµατικών
κινήσεων του
εκπαιδευτικού ή των
συνοµηλίκων

1. Να µιµείται λεπτές
κινήσεις όταν του το
ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

1.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται µπροστά
στο µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι ο
µαθητής τον προσέχει εκτελεί λεπτές
κινήσεις όπως: χτύπηµα του τραπεζιού
µε ένα δάχτυλο ή µε δύο δάχτυλα,
κίνηση του δείκτη πάνω στο τραπέζι,
ανοιγοκλείσιµο των δαχτύλων, ένωση
των δεικτών των δύο χεριών του, δείξη
των διαφόρων µερών του σώµατός του
µε το δείκτη, ζητώντας συγχρόνως από
τον µαθητή να κάνει το ίδιο.

2. Να µιµείται λεπτές
κινήσεις του
εκπαιδευτικού
αυθόρµητα.

2.1.-3.1. Ο µαθητής µιµείται λεπτές
κινήσεις µε τα χέρια, χωρίς λεκτική
εντολή από τον εκπαιδευτικό, στα
πλαίσια ελεύθερης ατοµικής ή οµαδικής
δραστηριότητας, όπως κάποιο
βιωµατικό παραµύθι, ή ένα τραγούδι
που περιλαµβάνει µίµηση.

3. Να µιµείται λεπτές
κινήσεις των
συνοµηλίκων του
αυθόρµητα κατά τη
διάρκεια οµαδικής
δραστηριότητας.

Μίµηση
κινήσεων µε
τη χρήση
αντικειµένων

4. Να µιµείται λεπτές
σωµατικές
κινήσεις τις οποίες
έχει παρατηρήσει
νωρίτερα
(καθυστερηµένη
µίµηση).

4.1. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τον
µαθητή να αναπαραστήσει τις κινήσεις
που παρατήρησε νωρίτερα να εκτελεί ο
ίδιος ή κάποιο άλλο πρότυπο στα
πλαίσια κάποιας οµαδικής
δραστηριότητας, (παραµύθι ή τραγούδι)
όπως: δείξε µου πώς ανέβαινε η αράχνη
στον τοίχο, δείξε µου πώς περπατούσε
το µυρµήγκι, δείξε µου πώς σέρνονταν
το σκουλήκι.

1. Να µιµείται απλές
πράξεις µε αντικείµενα
καθηµερινής χρήσης
όταν του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

1.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται στο
τραπέζι, απέναντι από τον µαθητή και
του παρουσιάζει ζευγάρια από
αντικείµενα που πρόκειται να
χρησιµοποιήσουν (ένα για τον ίδιο και
ένα για το µαθητή). Αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει εκτελεί πράξεις
χρησιµοποιώντας τα αντικείµενα όπως:
βάζει ένα κύβο σε ένα κουβαδάκι,
χτυπάει ένα κουδούνι, σπρώχνει ένα
αυτοκινητάκι, κουνάει µία σηµαία, βάζει
ένα καπέλο, σκουπίζει το στόµα του,
βάζει ένα µολύβι στη µολυβοθήκη,
ζητώντας συγχρόνως από τον µαθητή
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να κάνει το ίδιο.
2. Να µιµείται απλές
πράξεις µε αντικείµενα
καθηµερινής χρήσης
χρησιµοποιώντας µία
κούκλα όταν του το
ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

2.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται στο
τραπέζι, απέναντι από τον µαθητή και
του παρουσιάζει ζευγάρια από όµοια
αντικείµενα, ένα για τον ίδιο και ένα για
τον µαθητή. Αφού βεβαιωθεί ότι ο
µαθητής τον προσέχει εκτελεί
διαφορετικές ενέργειες, όπως: βάζει το
µπιµπερό στο στόµα της κούκλας,
χτενίζει την κούκλα, φιλάει την κούκλα,
ταΐζει την κούκλα µε το κουτάλι, της δίνει
να πιει µε το ποτήρι. Συγχρόνως ζητά
από τον µαθητή να κάνει το ίδιο µε την
δική του κούκλα.

3. Να µιµείται δύο ή
τρεις πράξεις µε
αντικείµενα όταν του
το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

3.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι
από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει εκτελεί δύο ή
τρεις διαδοχικές πράξεις µε αντικείµενα
(βλ. Ενδ. ∆ραστηριότητες 1.1 και 2.1),
ζητώντας συγχρόνως από τον µαθητή
να κάνει το ίδιο.

4. Να µιµείται κινήσεις
του εκπαιδευτικού µε
αντικείµενα
αυθόρµητα.

4.1-5.1. Ο µαθητής µιµείται κινήσεις του
εκπαιδευτικού ή των συµµαθητών του
µε αντικείµενα, χωρίς να του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός στα πλαίσια ατοµικών ή
οµαδικών δραστηριοτήτων, όπως: ένα
βιωµατικό παραµύθι, ένα παιχνίδι
µίµησης ή ένα τραγούδι.

5. Να µιµείται κινήσεις
συµµαθητών του µε
αντικείµενα
αυθόρµητα κατά τη
διάρκεια ατοµικών ή
οµαδικών
δραστηριοτήτων.

Λεκτική

6. Να µιµείται κινήσεις
µε αντικείµενα που
έχει παρατηρήσει
κάποιες ώρες πριν
(καθυστερηµένη
µίµηση).

6.1. Ο µαθητής µιµείται πράξεις µε
αντικείµενα που παρατήρησε να εκτελεί
νωρίτερα κάποιος που λειτουργούσε ως
πρότυπο. Η µίµηση γίνεται µετά από
λεκτική εντολή του εκπαιδευτικού, στα
πλαίσια µιας δραστηριότητας όπως
παραµύθι ή τραγούδι: (κούνηµα
σηµαίας, τάισµα µωρού).

1. Να µιµηθεί κινήσεις

1.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι

151

µίµηση:
Μίµηση
κινήσεων του
στόµατος και
επανάληψη
ήχων ή
λέξεων

µε το στόµα και τη
γλώσσα όταν του το
ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον κοιτάζει στο πρόσωπο
εκτελεί κινήσεις µε το στόµα του όπως:
ανοίγει το στόµα του, βγάζει τη γλώσσα
έξω από το στόµα, σφίγγει τα χίλια,
δείχνει τα δόντια, φυσάει, χαµογελάει,
ρουφάει τα µάγουλα µέσα, στέλνει φιλί,
κουνάει τη γλώσσα αριστερά-δεξιά, έξω
από το στόµα. Συγχρόνως ζητά από τον
µαθητή να κάνει το ίδιο.

2. Να µιµείται ήχους
που παράγει ο
εκπαιδευτικός µε το
στόµα.

2.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι
από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει, του ζητάει να
µιµηθεί ήχους όπως: α, µα, µπα, να,
ντα... λαµβάνοντας υπόψη το εύρος και
το συνδυασµό των συλλαβών που
αυθόρµητα παράγει ο µαθητής.

3. Να επαναλαµβάνει
την αρχική συλλαβή
µιας λέξης που ακούει
όταν του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

3.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι
από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει του λέει απλές
λέξεις και συγχρόνως του παρουσιάζει
το σχετικό αντικείµενο ή την εικόνα του
αντικειµένου. Περιµένει από τον µαθητή
να επαναλάβει την αρχική συλλαβή: π.χ.
µπα για τις λέξεις µπάλα, µπαµπά, νε
για την λέξη νερό παι για την λέξη
παιχνίδι, λαµβάνοντας υπόψη το εύρος
και το συνδυασµό των συλλαβών που
αυθόρµητα παράγει ο µαθητής. Σε
πρώτη φάση είναι προτιµότερο ο
εκπαιδευτικός να ξεκινήσει από
ιδιαίτερα επιθυµητά προς τον µαθητή
αντικείµενα, το όνοµα των οποίων
πρέπει να επαναλάβει προκειµένου να
έχει πρόσβαση σε αυτά.

4. Να επαναλαµβάνει
ολόκληρη τη λέξη όταν
του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

4.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι
από τον µαθητή και αφού βεβαιωθεί ότι
ο µαθητής τον προσέχει, του λέει απλές
λέξεις, παρουσιάζοντας συγχρόνως και
το σχετικό αντικείµενο ή την εικόνα του
αντικειµένου, όπως: µπάλα, µπαλόνι,
βιβλίο, κούκλα, παζλ, µπλούζα, καπέλο,
παντελόνι, σαπούνι, µολύβι, παιχνίδι,
περιµένοντας από τον µαθητή να τις
επαναλάβει.
Σε πρώτη φάση είναι προτιµότερο να
ξεκινήσει από ιδιαίτερα επιθυµητά προς
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τον µαθητή αντικείµενα, το όνοµα των
οποίων πρέπει να επαναλάβει
προκειµένου να έχει πρόσβαση σε αυτά.
5. Να επαναλαµβάνει
φράσεις 2-3 λέξεων
όταν του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

5.1. Ο εκπαιδευτικός λέει µια απλή
πρόταση 2-3 λέξεων, παρουσιάζοντας
στον µαθητή κάποιο αντικείµενο ή
εικόνα αντικειµένου που σηµατοδοτεί το
νόηµα της πρότασης: «Θέλω νερό»
(ποτήρι µε νερό ή σχετική φωτογραφία),
ή θέλω να παίξω (παιχνίδι ή σχετική
φωτογραφία). Ζητά από τον µαθητή να
επαναλάβει την φράση.

6. Να επαναλαµβάνει
φράσεις 4-6 λέξεων
όταν του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

6.1. Ο εκπαιδευτικός λέει µια πρόταση 46 λέξεων παρουσιάζοντας στον µαθητή
κάποιο αντικείµενο ή εικόνα αντικειµένου
που σηµατοδοτεί το νόηµα της
πρότασης: «Θέλω να πάω βόλτα»
(παλτό ή σχετική φωτογραφία), ή
«Θέλω να παίξω µε την κούκλα»
(κούκλα ή σχετική φωτογραφία). Ζητά
από τον µαθητή να επαναλάβει την
φράση.

7. Να επαναλαµβάνει
µία σειρά 2-7 αριθµών
όταν ο εκπαιδευτικός
του το ζητήσει.

7.1. Ο µαθητής επαναλαµβάνει µία σειρά
από 2-7 αριθµούς π.χ. το νούµερο του
τηλεφώνου του όταν του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

8. Να επαναλαµβάνει
λέξεις ή φράσεις,
µιµούµενος την
προσωδία της φωνής
του εκπαιδευτικού.

8.1. Ο µαθητής µιµείται τον τόνο, την
ένταση, την ταχύτητα εκφοράς λέξης ή
φράσης του εκπαιδευτικού.

9. Να επαναλαµβάνει
αυθόρµητα λέξεις.

9.1. Ο µαθητής επαναλαµβάνει
τουλάχιστον 20 λέξεις αυθόρµητα, χωρίς
ο εκπαιδευτικός να είναι δίπλα του και να
του το ζητήσει.

10. Να επαναλαµβάνει 10.1. Ο µαθητής επαναλαµβάνει
αυθόρµητα φράσεις.
τουλάχιστον τρεις φορές την ηµέρα
φράσεις 2-6 λέξεων αυθόρµητα, χωρίς ο
εκπαιδευτικός να είναι δίπλα του και να
του το ζητήσει.
Μίµηση
σχεδίων µε
συναρµολο-

1. Να µιµείται σχέδιο
µε 2-5 τουβλάκια, του
ίδιου χρώµατος και
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1.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται στο
τραπέζι απέναντι από τον µαθητή και
του παρουσιάζει δύο σετ, από 2-5

γούµενα
παιγνίδια

µεγέθους.

τουβλάκια ίδιου χρώµατος και µεγέθους.
Στη συνέχεια φτιάχνει ένα σχέδιο και
ζητά από τον µαθητή να τον µιµηθεί
φτιάχνοντας το ίδιο, δηλαδή,
τοποθετώντας τα τουβλάκια του µε τον
ίδιο προσανατολισµό το ένα σε σχέση µε
το άλλο.

2. Να µιµείται σχέδιο
µε 2-5 τουβλάκια
διαφορετικών
χρωµάτων και
µεγεθών.

2.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται στο
τραπέζι απέναντι από τον µαθητή και
του παρουσιάζει δύο σετ από 2-5
τουβλάκια αντίστοιχων χρωµάτων και
µεγεθών. Ο µαθητής καλείται να µιµηθεί
το σχέδιο του εκπαιδευτικού,
τοποθετώντας τα τουβλάκια του µε τον
ίδιο προσανατολισµό και
χρησιµοποιώντας τα αντίστοιχα
χρώµατα και µεγέθη.

3. Να µιµείται σχέδιο
µε 6 και περισσότερα
τουβλάκια ίδιων ή
διαφορετικών
χρωµάτων και
µεγεθών.

3.1.-4.1. Με τον ίδιο τρόπο ο µαθητής
µιµείται σχέδιο µε 6 και περισσότερα
τουβλάκια, ή µε άλλα
συναρµολογούµενα παιχνίδια.

4. Να µιµείται σχέδια
µε άλλα
συναρµολογούµενα
παιχνίδια (duplos,
lego, bristle blocks).
Μίµηση
κινήσεων µε
αντικείµενα
και
ταυτόχρονη
παραγωγή
ήχων

1. Να µιµείται
συγχρόνως κινήσεις
µε αντικείµενα και
σχετικούς ήχους όταν
ο εκπαιδευτικός του το
ζητήσει.

1.1. Ο εκπαιδευτικός κάθεται στο
τραπέζι απέναντι από τον µαθητή και
του παρουσιάζει ζευγάρια από όµοια
αντικείµενα στο τραπέζι. Στη συνέχεια
εκτελεί µια πράξη µε ένα αντικείµενο ενώ
συγχρόνως παράγει σχετικό ήχο, όπως:
κυλάει ένα αυτοκινητάκι και λέει «βζζζ» ή
κάνει ένα παιγνίδι - βάτραχο να πηδάει
και συγχρόνως να φωνάζει «κουαξ –
κουάξ». Ζητά από τον µαθητή να µιµηθεί
την ενέργεια και να παράγει τον σχετικό
ήχο ταυτόχρονα.

2. Να µιµείται πράξεις
του εκπαιδευτικού ή
των συµµαθητών του
µε αντικείµενα,
συγχρόνως µε

2.1. Ο µαθητής µιµείται αυθόρµητα τον
εκπαιδευτικό ενώ αυτός εκτελεί πράξεις
µε αντικείµενα και συγχρόνως παράγει
σχετικούς ήχους κατά τη διάρκεια
ατοµικής ή οµαδικής δραστηριότητας,
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σχετικούς ήχους,
αυθόρµητα.

(παραµύθι ή τραγούδι), χωρίς
προηγουµένως να του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός.

3. Να µιµείται πράξεις
και ήχους που
παρατήρησε νωρίτερα
(καθυστερηµένη
µίµηση).

3.1. Ο εκπαιδευτικός, ζητάει από το
µαθητή να του δείξει µε ένα παιχνίδι πώς
έκανε (κίνηση και ήχο), π.χ. το
βατραχάκι στο παραµύθι που τους
διάβασε νωρίτερα.
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Γραπτός
λόγοςΑνάγνωση
Φωνηµική
επίγνωση
Οπτικό
λεξιλόγιο
Πρώτη
Ανάγνωση

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
αξίες)

Στο µαθητή πρέπει να δίνονται
µαθησιακές ευκαιρίες ώστε:
Να κατανοεί ότι οι φωτογραφίεςεικόνες είναι αναπαράσταση της
πραγµατικότητας και ο γραπτός
λόγος είναι αναπαράσταση της
"γλώσσας".
Να αναγνωρίζει τη διαφορά ανάµεσα
στην εικόνα ενός αντικειµένου και τη
γραπτή απόδοσή του µε λέξη ή
σύµβολο.

∆οµή συλλαβής,
λέξης,
Να αντιλαµβάνεται τη στενή σχέση
πρότασης
ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης,
γραφής.
Είδη
ανάγνωσης
Να αναπτύσσει φωνηµική επίγνωση
(π.χ. διακρίνει ήχους, εντοπίζει τη
Είδη κειµένων
διαδοχή των φωνηµάτων, συµπλέκει
φωνήµατα κ.λ.π.).
Να αντιστοιχεί τους φθόγγους της
γλώσσας µε συγκεκριµένα γράµµατα
ή να διαβάζει µε σύµβολα.
Να κατακτά το βασικό µηχανισµό της
ανάγνωσης που στηρίζεται στη σχέση
φθόγγων-γραµµάτων ή να αποκτά
ένα οπτικό λεξιλόγιο (περίπου 50
λέξεων ή συµβόλων) που
περιλαµβάνει ουσιαστικά, ρήµατα,
επίθετα και επιρρήµατα.
Να διαβάζει και να κατανοεί µικρά
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Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
Προσέγγισης
∆οµή
Σύστηµα
Επικοινωνία
Οµοιότηταδιαφορά
Αλληλεπίδραση

λεκτικά σύνολα (π.χ. προτάσεις δύο
λέξεων) ή να αναγνωρίζει οπτικά και
να κατανοεί φράσεις µε σύµβολα.
Να διαβάζει και να κατανοεί µικρό
κείµενο µε λέξεις ή σύµβολα, για να
αντλήσει πληροφορίες ή να εκτελέσει
ορισµένες ενέργειες.
Να κατανοεί και να αποδίδει το
περιεχόµενο ενός κειµένου ή µιας
ιστορίας που άκουσε ή διάβασε.
Να κατανοεί διάφορους τύπους
κειµένων (έµµετρα, πεζά, έντυπα,
χειρόγραφα, παραµύθια, αφηγήσεις
κ.λ.π.).
Να συµπεραίνει το περιεχόµενο ενός
βιβλίου από τις εξωτερικές ενδείξεις
(εξώφυλλο, εικόνες κ.λ.π.).
Να αναπτύσσει ενδιαφέρον για το
διάβασµα και να επιλέγει βιβλία από
τη "βιβλιοθήκη" της τάξης.
Να χρησιµοποιεί την αναγνωστική του
δεξιότητα ως γενική δεξιότητα
µάθησης, αξιοποιώντας την στα άλλα
µαθήµατα και στην έκφραση
προσωπικών αναγκών.
Να κατανοεί ότι µε το γραπτό λόγο
Γραπτός
µπορεί
να µεταφέρει µηνύµατα δηλ.
Λόγος- Γραφή
και παραγωγή να επικοινωνήσει.
γραπτού λόγου
Να χρησιµοποιεί εικόνες, σύµβολα ή
λέξεις για να επικοινωνεί και να
Πρώτη Γραφή
µεταφέρει µηνύµατα.
Αντιγραφή,
γραφή,
Να αντιγράφει λέξεις ή σύµβολα
τονισµός, στίξη
(µεµονωµένα ή που σχηµατίζουν
κείµενο) και εξυπηρετούν
Στάδια
λειτουργικές ανάγκες ή
γραψίµατος
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά
του.
Απλή δοµή
κειµένου
Να ενθαρρύνεται να γράφει όπως
µπορεί (χρησιµοποιώντας
Στοιχειώδεις
εναλλακτικά αυτοκόλλητα ή µαγνητικά
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∆οµή
ΣύστηµαΟργάνωση
Επικοινωνία
Οµοιότηταδιαφορά

γλωσσικές
πράξεις
Είδη λόγου,
τύποι κειµένων
Περίληψη
Χρονολογική
αφήγηση

γράµµατα ή Η.Υ. ή σύµβολα).
Να γράφει το όνοµά του στις εργασίες
του µε κεφαλαία ή και πεζά
γράµµατα.
Να γράφει ολιγοσύλλαβες οικείες
λέξεις (και σταδιακά πολυσύλλαβες)
που αναγνωρίζει οπτικά (χωρίς να
διακρίνει συγκεκριµένα γράµµατα) ή
σύµβολα που αντιστοιχούν στις λέξεις
αυτές.
Να γράφει τα αντίστοιχα γράµµατα
των φθόγγων που ακούει κεφαλαία
και πεζά ελέγχοντας το µέγεθος, το
σχήµα και τον προσανατολισµό τους,
ώστε να σχηµατίζει λέξεις.
Να γράφει συνδυασµούς γραµµάτων
για να παραστήσει φωνές, λέξεις,
φράσεις.
Να γράφει στη σωστή σειρά από τα
αριστερά προς τα δεξιά τις λέξεις ή τα
σύµβολα µιας φράσης που ακούει ή
που θέλει να γράψει από µόνος του.
Να γράφει µικρά λεκτικά σύνολα µε
περιεχόµενο που τον ενδιαφέρει
χρησιµοποιώντας τελείες και
ερωτηµατικό.
Να συνειδητοποιεί ότι θα γράψει µε
διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε το
στόχο και το δέκτη του γραπτού (τον
ίδιο, το δάσκαλο, την παρέα, τους
γονείς κ.τ.λ.).
Να γράφει µικρές φράσεις µε τις
κατάλληλες λέξεις για να
επικοινωνήσει σωστά.
Να αποδίδει περιληπτικά ένα κείµενο,
απαντώντας γραπτά σε ερωτήσεις
που αφορούν στα κυριότερα σηµεία
του.
Να γράφει µε χρονολογική σειρά
γεγονότα που βίωσε µε λέξεις ή
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σύµβολα.
Λογοτεχνία
Βιωµατικός
λόγος

Να έρχεται σε επαφή και να κατανοεί
µικρά λογοτεχνικά κείµενα (µικρές
ιστορίες, παραµύθια, διηγήµατα) που
εξελίσσονται σε οικείο περιβάλλον
(π.χ. σχολείο, σπίτι, οικογένεια).

Απλά γλωσσικά
µέσα των
Να έρχεται σε επαφή και να
λογοτεχνηµάτων
εξοικειώνεται µε ποιήµατα ή µικρά
κείµενα που έχουν ρίµα και
περιεχόµενο που άπτεται των
εµπειριών του.

Να έρχεται σε επαφή και να κατανοεί
τη δοµή απλών ιστοριών,
παραµυθιών κ.λ.π.
Να εξοικειώνεται µε τη χρονολογική
ακολουθία των ιστοριών.
Να κατανοεί τη διαφορά µεταξύ
λογοτεχνικών κειµένων που
αναφέρονται στην πραγµατικότητα ή
στη φαντασία.
Να εξοικειώνεται µε τη σχετική
ορολογία των παραµυθιών.
Να έρχεται σε επαφή και να κατανοεί
ότι διαφορετικά είδη γραπτού λόγου
(µε ρεαλιστικό περιεχόµενο) µπορεί
να πραγµατεύονται το ίδιο θέµα.
Να έρχεται σε επαφή µε ορισµένα
λαϊκά παραµύθια, παραδόσεις,
παροιµίες και αινίγµατα.
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∆οµή
Αλληλεπίδραση

Λεξιλόγιο
Θεµατικά,
σηµασιολογικά,
ετυµολογικά
πεδία
Πολυσηµία

Να εµπλουτίζει σταδιακά το λεξιλόγιό
του (λέξεων ή συµβόλων) µε
βασικούς όρους διαφορετικών
θεµατικών περιοχών.

∆οµή
Σύστηµα
Οµοιότηταδιαφορά

Να αποσαφηνίζει τις έννοιες των
λέξεων.
Να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο του (µε
λέξεις, εικόνες ή σύµβολα) µε βάση
τις άµεσες προσωπικές του εµπειρίες
της καθηµερινής ζωής.
Να κατανοεί την έννοια των λέξεων σε
σύνδεση µε τα πράγµατα και τα
συµφραζόµενα.

Γραµµατική
Προτασιακή
δοµή
Πυρηνική
πρόταση
Στίξη
Τονισµός
Τα κύρια µέρη
του λόγου

Να βάζει στη σωστή σειρά λέξεις
ώστε να δηµιουργήσει µια πρόταση,
φράση µε νόηµα.

∆οµή
Σύστηµα
Οµοιότηταδιαφορά

Να αναγνωρίζει τα συστατικά µιας
πρότασης.
Να σχηµατίζει προτάσεις του τύπου:
Ρ, Υ-Ρ, Υ-Ρ-Α, Υ-Ρ-Κ.
Να αναγνωρίζει βασικά σηµεία στίξης
(τελεία, κόµµα, ερωτηµατικό).
Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί τον
ενικό και τον πληθυντικό αριθµό των
ουσιαστικών.
Να γράφει ορθογραφηµένα τα άρθρα
κυρίως στην ονοµαστική ενικού και
πληθυντικού.
Να γράφει ορθογραφηµένα
καταλήξεις ουσιαστικών και επιθέτων
κυρίως στην ονοµαστική ενικού και
πληθυντικού.

∆ιαχείριση της
πληροφορίας

Να τονίζει ορθά τις λέξεις (γραπτά).
Να εντοπίζει τις πληροφορίες που
θέλει και να τις αξιοποιεί.
Να χρησιµοποιεί στοιχειωδώς Η/Υ για
να επεξεργαστεί κείµενο απλής
εργασίας.
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Πληροφορία
Επικοινωνία

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Εισαγωγή
Σύµφωνα µε το γενικό σκοπό της διδασκαλίας του µαθήµατος της
Γλώσσας, όπως αναφέρεται στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών της
Γενικής Αγωγής, ο µαθητής επιδιώκεται να µάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν
καλύτερα την ελληνική γλώσσα, ώστε να συµµετέχει ενεργά στο σχολείο και
στην ευρύτερη κοινωνία. Ειδικότερα, οι επιµέρους στόχοι αφορούν στην
πρόσληψη, στην έκφραση, στην ανάγνωση, στη γραφή, ώστε σταδιακά ο
µαθητής να οδηγηθεί στην κοινωνική εγγραµµατοσύνη. Η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας στο Α.Π.Σ. της Γενικής Αγωγής συνδέεται άµεσα µε την
επικοινωνία, δεδοµένου ότι στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση (ΦΕΚ
1366, τ.Β' 18-10-2001, σελ. 105).
Όσον αφορά στην εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό, ένας από τους
πρωταρχικούς στόχους είναι η κατανόηση του νοήµατος της επικοινωνίας
καθώς και η χρήση δεξιοτήτων επικοινωνίας σε διαφορετικά κοινωνικά
πλαίσια. Για τον σκοπό αυτό, η επικοινωνία διδάσκεται ως παράλληλη
δεξιότητα σε κάθε γνωστικό αντικείµενο του σχολείου. Ωστόσο, περιγράφεται
και ως αυτόνοµη θεµατική ενότητα στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για
µαθητές µε αυτισµό, που περιλαµβάνει στόχους και δραστηριότητες που
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες ατόµων µε αυτισµό. Συνεπώς, η
κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά η
διδασκαλία της γλώσσας διαχωρίζεται από τον προφορικό λόγο, που πολλοί
µαθητές µε αυτισµό δεν έχουν και ενδεχοµένως δεν πρόκειται να αποκτήσουν
ποτέ. Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου περιλαµβάνεται στις
επικοινωνιακές δεξιότητες.
Επισηµαίνεται, ότι στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ελληνικής
Γλώσσας παραµένει σαν στόχος η απόκτηση της φωνηµικής επίγνωσης και η
κατάκτηση του µηχανισµού της ανάγνωσης, που βασίζεται στη
γραφοφωνηµική αντιστοιχία, όπου είναι εφικτό. Ωστόσο, ο κύριος στόχος του
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για µαθητές µε αυτισµό, είναι η οπτική
αναγνώριση λέξεων ή συµβόλων ως εναλλακτικός τρόπος µάθησης και
χρήσης του γραπτού λόγου.
Για πολλούς µαθητές µε αυτισµό, η κατάκτηση της γραφής και της
ανάγνωσης σαν µορφή επικοινωνίας, πιθανά να είναι ευκολότερη από εκείνη
του προφορικού λόγου. Μία πιθανή ερµηνεία, για το φαινόµενο αυτό,
συνδέεται µε το χαρακτήρα του γραπτού λόγου. Ο γραπτός λόγος δεν
εµπεριέχει την κοινωνική αλληλεπίδραση, αφοµοιώνεται ανάλογα µε το ρυθµό
του µαθητή, παραµένει διαθέσιµος για επανέλεγχο, µπορεί να είναι πιο σαφής
και απαιτεί λιγότερες υποθέσεις για την κατανόηση των προθέσεων (Jordan &
Powell, 2000). Η µαρτυρία της Jollife για το θέµα αυτό είναι πραγµατικά
ενδιαφέρουσα:
"Μπορούσα να καταλαβαίνω καλύτερα λέξεις όταν ήταν γραµµένες
στο χαρτί παρά όταν λέγονταν φωναχτά", "είχα την τάση να
αναστατώνοµαι επειδή οι ήχοι των λέξεων µου προκαλούσαν τόση
σύγχυση", "όταν κάποιος µου µιλάει πρέπει να προσπαθήσω
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πραγµατικά να ακούσω προσεκτικά, αν έχω πιθανότητες να
καταλάβω ποιες είναι οι λέξεις. Στο σχολείο και κατά τη διάρκεια
των σπουδών µου µε βοήθησε το γεγονός ότι µπορούσα να
διαβάζω θέµατα εκ των προτέρων, τα πράγµατα ήταν επίσης
γραµµένα στον πίνακα ...». (Peeters, T. Αυτισµός. 1992. σελ. 7-8).
Οι µαθητές µε αυτισµό ανήκουν σε ένα ευρύ φάσµα ικανοτήτων. Συνεπώς,
θα πρέπει να τους προσφέρονται και ποικίλες στρατηγικές προσέγγισης του
γραπτού λόγου, όπως η φωνητική µέθοδος (που στοχεύει στην πλήρη
ανάπτυξη της φωνολογικής ενηµερότητας) και η οπτική αναγνώριση λέξεων ή
συµβόλων. Πρέπει να τονιστεί, ότι ικανοί µαθητές µε αυτισµό, όπως αυτοί µε
σύνδροµο Asperger έχουν συχνά µαθησιακά προβλήµατα. Γι’ αυτό, οι
προσεγγίσεις συστηµατικής εκµάθησης γραφής και ανάγνωσης που
εφαρµόζονται στους µαθητές µε δυσλεξία, ταιριάζουν µε το είδος της µάθησης
στον αυτισµό (Jordan & Powell, 2000) και αποτελούν κατάλληλες πρακτικές
για τη διδασκαλία των µαθητών µε αυτισµό. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην
οπτικοποιηµένη παρουσίαση των δραστηριοτήτων, δεδοµένου ότι στους
µαθητές µε αυτισµό το οπτικό κανάλι είναι το κυρίαρχο κανάλι πρόσληψης και
επεξεργασίας ερεθισµάτων. H Temple Grandin (2002) αναφέρει:
"Σκέφτοµαι µε εικόνες. ∆ε χρησιµοποιώ τη γλώσσα για να σκεφτώ.
Όλες µου οι σκέψεις µοιάζουν µε βιντεοταινίες που "διατρέχουν" τη
φαντασία µου. Οι εικόνες είναι η πρώτη µου (µητρική) γλώσσα και οι
λέξεις, η δεύτερη." (σελ.1)
Η ίδια αναφέρει ότι έµαθε να διαβάζει χρησιµοποιώντας τα φωνήµατα,
αλλά όπως επισηµαίνει, πολλά παιδιά µε αυτισµό µαθαίνουν να
αποµνηµονεύουν ολόκληρες λέξεις ευκολότερα, όταν αυτές συνδέονται µε
εικόνες. Ανεξάρτητα από το "µέσο", κάθε απόπειρα ανάγνωσης και γραφής
υπηρετεί την επικοινωνία και κατ' επέκταση την κοινωνική αλληλεπίδραση και
το παιχνίδι. Για το λόγο αυτό, η σύνδεση µε αυτούς τους τοµείς στις
προτεινόµενες διαθεµατικές δραστηριότητες είναι διάχυτη, αφού διατρέχουν
κάθε πτυχή του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών.
Γενικότερα, πρέπει να τονιστεί, ότι ο κύριος στόχος του Αναλυτικού
Προγράµµατος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για µαθητές µε αυτισµό, δεν
είναι µόνο η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και η ανάπτυξη της ικανότητας για
επίλυση προβληµάτων. Η άσκηση στην επίλυση προβληµάτων, ανάλογα µε το
επίπεδο ικανοτήτων των µαθητών, υλοποιείται µέσα από κάθε γνωστικό
αντικείµενο ή θεµατική ενότητα.
Στη συνέχεια, παρατίθενται οι διδακτικές στρατηγικές που προτείνονται για
την άσκηση στην επίλυση προβληµάτων και συνδέονται µε τις αντίστοιχες
δραστηριότητες, όπως περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
της Ελληνικής Γλώσσας.
Οι κυριότερες στρατηγικές διδασκαλίας επίλυσης προβληµάτων είναι
(Maddock, 1997):
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Ο εκπαιδευτικός
τροποποιεί τη δραστηριότητα που επιλέγει, ώστε να µην µπορεί ο µαθητής να
την ολοκληρώσει π.χ. πριν τη δραστηριότητα σπάει τη µύτη από το µολύβι του
µαθητή, ώστε να µη µπορεί να γράψει και να τον αναγκάσει να δώσει λύση στο
πρόβληµά του.
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Εσκεµµένο λάθος (error): Ο εκπαιδευτικός σε µια ήδη γνωστή
δραστηριότητα πραγµατοποιεί εσκεµµένα ένα λάθος, ώστε ο µαθητής να το
εντοπίσει και να ζητήσει τη διόρθωσή του, π.χ. παραποιεί ένα στοιχείο όταν
διαβάζει µια πολύ γνωστή ιστορία µαζί µε το µαθητή. ∆ραστηριότητες:
Ανάγνωση 22.1, 22.3)
Παράλειψη (omission): Σε µια δραστηριότητα ήδη γνωστή, ο εκπαιδευτικός
παραλείπει ένα σηµαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωσή της, π.χ. παραλείπει
µια σελίδα από µια πολύ γνωστή ιστορία που διαβάζει µαζί µε το µαθητή.
∆ραστηριότητες: Ανάγνωση 11.2, 22.2)
Επιλογή (choice): Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στο µαθητή ευκαιρίες για
επιλογές π.χ. να επιλέξει ανάµεσα σε δύο βιβλία εκείνο που θέλει να διαβάσει.
Ανάλογα µε τις δυνατότητες του µαθητή, δίνονται και περισσότερες επιλογές.
∆ραστηριότητες: Ανάγνωση 3.2, 19.1, 19.2, Γραφή 2.1, 8.2, 12.1, 13.1, 13.2,
28.1, Λεξιλόγιο 3.1, Γραµµατική 2.1, 13.2, 14.1)
Σηµειώνεται ότι οι αντίστοιχες δραστηριότητες σε κάθε στρατηγική είναι
ενδεικτικές και ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί να τροποποιήσει όποιες, εκείνος θα
κρίνει κατάλληλες, ανάλογα µε τις δυνατότητες και την ιδιοσυγκρασία του
µαθητή, ώστε να µην του προκαλέσει υπέρµετρο άγχος.
Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για τα άτοµα
µε αυτισµό ακολουθεί την παρακάτω διάρθρωση:
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ανάγνωση
Η ανάγνωση περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα που καταλήγει στην
κατανόηση και παραγωγή νοήµατος µέσα από διαφορετικές µορφές
αναπαραστάσεων - από αντικείµενα αναφοράς, φωτογραφίες, εικόνες,
σύµβολα, έως και κείµενα ή τον συνδυασµό τους.
Γραφή και Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Με τον όρο γραφή νοείται κάθε δραστηριότητα µε επικοινωνιακό χαρακτήρα,
που καταγράφει γεγονότα, εµπειρίες, πληροφορίες, σκέψεις και συναισθήµατα
και µπορεί να έχει τη µορφή της προσωπικής γραφής (π.χ. ιστορίες,
αφηγήσεις) ή της λειτουργικής γραφής (π.χ. κατάλογοι, οδηγίες). Η έκφραση
της γραφής είναι ανάλογη µε τις δυνατότητες κάθε µαθητή και διαβαθµίζεται σε
επίπεδα αναπαράστασης: αντικείµενα, φωτογραφίες, σύµβολα ή λέξεις.
Λογοτεχνία
Η προσέγγιση των λογοτεχνικών κειµένων και η εξοικείωση του µαθητή µε το
βιβλίο επιχειρείται µέσα από την ακρόαση απλοποιηµένων κειµένων της
ελληνικής έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας και τη σύνδεσή τους µε αντικείµενα,
εικόνες και ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσµατα.
Λεξιλόγιο
Ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου πραγµατώνεται µέσα από την κατανόηση της
χρήση των διαφορετικών στοιχείων της γλώσσας. Ο µαθητής µε αυτισµό
επιδιώκεται να οδηγηθεί, από τη χρήση της µιας λέξης, στη χρήση δύο ή
περισσοτέρων στοιχείων της γλώσσας που µπορεί να περιλαµβάνει
ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα κλπ. και είναι απαραίτητα στην καθηµερινή του
επικοινωνία, ανεξάρτητα µε τον τρόπο που αυτά αναπαριστώνται (εικόνες,
σύµβολα ή λέξεις).
Γραµµατική
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Η γραµµατική επίγνωση αναπτύσσεται µέσα από την κατανόηση της δοµής και
τη λειτουργία των βασικών στοιχείων της γλώσσας. Πώς δηλ. τα ουσιαστικά,
τα ρήµατα, τα επίθετα κ.λ.π. χρησιµοποιούνται και συνδυάζονται µεταξύ τους,
ώστε το νόηµα να είναι ξεκάθαρο και να υπηρετεί τους σκοπούς της
επικοινωνίας. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στο Αναλυτικό Πρόγραµµα
Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας δεν περιλαµβάνεται ο γνωστικός άξονας της
∆ιαχείρισης της Πληροφορίας, γιατί ο στόχος που αφορά τις τάξεις Α' και Β'
∆ηµοτικού και είναι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση πληροφοριών από
διάφορες πηγές πληροφόρησης, υλοποιείται σε όλους τους γνωστικούς
άξονες µε ποικίλες δραστηριότητες.
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ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Θεµατικές
Ενότητες
Πρώτη
Ανάγνωση
Οπτικό
λεξιλόγιο
ΑκρόασηΚατανόηση
κειµένου
Φωνηµική
επίγνωση

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες1

Στόχοι

Στο µαθητή πρέπει να
δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
1. Να γνωρίζει βασικές
εκδοχές του γραπτού
λόγου και να
συνειδητοποιεί ότι
µεταφέρουν ένα µήνυµα
κάθε φορά για
διαφορετικό σκοπό.

1.1.Ο µαθητής έρχεται σε επαφή µε
βιβλία, περιοδικά ή συσκευασίες
προϊόντων, στα οποία εικόνες και
κείµενο συµπλέκονται για να
µεταφέρουν ένα µήνυµα (Μελέτη
περιβάλλοντος, Αυτοεξυπηρέτηση,
Πληροφορική).
1.2.Έρχεται σε επαφή µε τα υλικά,
που περιέχονται στις συσκευασίες
προϊόντων (γάλα, ζάχαρη, σοκολάτα
κ.λ.π.) και συνδέει το περιεχόµενο του
µε την εικόνα και το κείµενο της
συσκευασίας (Μελέτη περιβάλλοντος,
Αυτοεξυπηρέτηση ).
1.3.Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει
ειδικά βιβλία µε εικόνες, φωτογραφίες
και λέξεις για να παρουσιάσει
διάφορα αντικείµενα. O µαθητής
συνδέει αυτές τις εικόνες-λέξεις µε τα
πραγµατικά αντικείµενα.

2. Να κατανοεί ότι το
βιβλίο έχει εξώφυλλο,
οπισθόφυλλο, αρχή και
τέλος. Να κατανοεί πώς
να κρατά σωστά ένα
βιβλίο.

Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον
εκπαιδευτικό:
2.1. Κοιτά οικείες εικόνες και
ξεφυλλίζει βιβλία που του αρέσουν,
από την αρχή προς το τέλος.
2.2. Μαθαίνει να κρατάει ένα βιβλίο
σωστά και να αναγνωρίζει το
εξώφυλλο, στην αρχή µε οπτικές
νύξεις (π.χ. ένα κόκκινο σηµάδι για το
εξώφυλλο ή το σχήµα ενός χεριού στη
σωστή θέση για να κρατά το βιβλίο).
2.3. Μαθαίνει να δείχνει ενδιαφέρον
για το περιεχόµενο (δείχνει εικόνες ή
αναφέρεται λεκτικά στο περιεχόµενο).
Σταδιακά δίνονται στο µαθητή βιβλία
από διαφορετικό υλικό και µέγεθος
(Εικαστικά).

Ανάλυση–
σύνθεση
λέξεων σε
συλλαβές και
γράµµατα
Σύνθεση
προτάσεων µε
λέξεις
Αφήγηση του
περιεχοµένου
ενός κειµένου
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3. Να ακούει και να
κατανοεί µια διήγηση, ένα
ποίηµα ή µια µικρή
ιστορία για γεγονότα που
σχετίζονται µε την άµεση
εµπειρία του, εντοπίζοντας σχετικά
αντικείµενα, εικόνες,
σύµβολα κλπ.

3.1. Ο µαθητής παρακολουθεί τον
εκπαιδευτικό που διαβάζει µια ιστορία
(στρέφεται προς τον εκπαιδευτικό για
µικρό χρονικό διάστηµα).
Εστιάζει την προσοχή του σε ένα
αντικείµενο σχετικό µε την ιστορία , αν
είναι κοντά του.
Κρατάει ένα αντικείµενο σχετικό µε την
ιστορία και παράλληλα ο εκπαιδευτικός του επισηµαίνει ότι είναι το ίδιο
αντικείµενο µε αυτό για το οποίο
διαβάζει, δείχνοντας την εικόνα του
στο βιβλίο (Μελέτη περιβάλλοντος).
3.2. Επιλέγει σχετικά αντικείµενα µε
την ιστορία µέσα από ένα κουτί ή ένα
σάκο (σάκος ιστορίας).
3.3. Εντοπίζει σχετικές εικόνες ή
σύµβολα µε βοήθεια ή ανεξάρτητα,
όταν του ζητηθεί (Μελέτη περιβάλλοντος).

4. Να έρθει σε επαφή µε
ένα κείµενο διαλόγου

4.1. Ο µαθητής ακούει έναν διάλογο
που διαβάζεται από δύο διαφορετικά
πρόσωπα. Επισηµαίνεται στο µαθητή
η αλλαγή του προσώπου.
4.2. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει ένα
κείµενο µε διάλογους και κάθε φορά
που αλλάζει το πρόσωπο επιδεικνύει
τη αντίστοιχη φωτογραφία.
4.3. Σταδιακά ο διάλογος µπορεί να
ακούγεται από το κασετόφωνο.

5. Να αποµνηµονεύει
µικρά έµµετρα κείµενα,
ρίµες, ποιήµατα,
παιχνιδο-τράγουδα που
ακούει από το
εκπαιδευτικό.

5.1. Ο εκπαιδευτικός επαναλαµβάνει
ένα µικρό έµµετρο ή παιχνιδοτράγουδο µε στόχο ο µαθητής να
δείχνει ότι το αναγνωρίζει χαµογελώντας ή φανερώνοντας ξάφνιασµα.
(Μουσική).
5.2. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού κάνει κινήσεις σχετικές
µε το τραγούδι (Μελέτη περιβάλλοντος, Μουσική).
5.3. Προσπαθεί να µιµηθεί
επαναλαµβανόµενες συγκεκριµένες
κινήσεις, όταν ακούει γνωστά παιχνιδοτράγουδα ή ιστορίες (Μελέτη
περιβάλλοντος, Μουσική).
5.4. Συµµετέχει µε κινήσεις – παντοµίµας σε οικείες διηγήσεις π.χ. σαν να
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χτυπάει την πόρτα στο σπίτι µε τα
επτά κατσικάκια, την κατάλληλη στιγµή
(µελέτη περιβάλλοντος, µουσική).
5.5. Επαναλαµβάνει λεκτικά
συγκεκριµένες συλλαβές, λέξεις ή
φράσεις γνωστών ποιηµάτων ή
τραγουδιών (Μελέτη περιβάλλοντος,
Μουσική).
6. Να αναγνωρίζει
φωτογραφίες, σύµβολα ή
λέξεις από το οικείο
περιβάλλον της τάξης και
του σχολείου.

6.1. Αναγνωρίζει τη δική του
φωτογραφία ή οικείων προσώπων
(Μελέτη περιβάλλοντος, αυτοεξυπηρέτηση, πληροφορική ).
6.2.Ταυτίζει λέξεις µε λέξεις, σύµβολα
µε σύµβολα κ.λ.π. (Αυτοεξυπηρέτηση,
Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηµατικά,
Πληροφορική).
6.3. Αντιστοιχίζει αντικείµενα µε
εικόνες ή σύµβολα και λέξεις
(Μαθηµατικά).
6.4. Αντιστοιχίζει τη φωτογραφία του
µε το όνοµα του (Μελέτη περιβάλλοντος, Αυτοεξυπηρέτηση ).
6.5.Αναγνωρίζει µια κάρτα µε το
όνοµά του ανάµεσα σε δύο.
6.6. Αναγνωρίζει και µοιράζει κάρτες
µε τα ονόµατα των συµµαθητών του
(Μελέτη περιβάλλοντος).

7. Να κατανοεί ότι ο
γραπτός λόγος είναι
αναπαράσταση της
"γλώσσας" (προφορικός
λόγος) και οι εικόνεςφωτογραφίες αναπαράσταση της
πραγµατικότητας.

7.1.Βρίσκει σύµβολα ή λέξεις στο
χώρο της τάξης (π.χ. στο προσωπικό
του πρόγραµµα, σε έπιπλα κ.λ.π.) και
αναγνωρίζει ότι είναι οι ίδιες που
µπορεί να δει γραµµένες σε κείµενα
(Μελέτη περιβάλλοντος).
7.2. Ο µαθητής βάζει στη σειρά
εικόνες δείχνοντας τη διαδοχή των
γεγονότων σε µια ιστορία ή βάζει στη
σειρά αντικείµενα αναφοράς µιας
ιστορίας π.χ. βάζει στη σειρά δικές
του φωτογραφίες για να δείξει τι έκανε
την προηγούµενη ηµέρα (Μελέτη
περιβάλλοντος, Μαθηµατικά,
Πληροφορική).
7.3 Προσποιείται ότι διαβάζει
παράλληλα µε τον εκπαιδευτικό
οδηγίες (µε εικόνες ή σύµβολα ή
αντικείµενα) παρασκευής π.χ. ενός
σάντουιτς, ενώ παράλληλα φτιάχνει το
σάντουιτς (Μελέτη περιβάλλοντος,
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Αυτοεξυπηρέτηση).
8. Να κατανοεί βασικές
αρχές της ανάγνωσης
(µοντέλο διαβάσµατος)
π.χ. ότι διαβάζουµε από
πάνω προς τα κάτω και
από αριστερά προς τα
δεξιά.

8.1. Ο εκπαιδευτικός γράφει κείµενο ή
λέξεις που του υπαγορεύει ο µαθητής
και το χρησιµοποιεί κατάλληλα π.χ.
βάζει ετικέτες σε αντικείµενα (γάλα,
νερό) ή ονοµάζει εικόνες (π.χ. το
µαθητή να τρώει) (Μελέτη περιβάλλοντος, Αυτοεξυπηρέτηση, Πληροφορική).
8.2. Ο µαθητής γυρνάει τις σελίδες σε
ένα βιβλίο που διαβάζει µαζί µε το
εκπαιδευτικό µια- µια και την κατάλληλη στιγµή.
8.3. Κοιτά πρώτα την αριστερή σελίδα
και έπειτα την δεξιά.
8.4. Με βοήθεια ή χωρίς µετακινεί το
δάχτυλό του από αριστερά προς τα
δεξιά, λέξη προς λέξη ή σύµβολο
προς σύµβολο καθώς διαβάζει µια
ιστορία µε το εκπαιδευτικό.
9.1. ∆είχνει σύµβολα στη σειρά
διαβάζοντας µια ιστορία (Μελέτη
περιβάλλοντος).

9. Να αναγνωρίζει τη
διαφορά ανάµεσα στην
εικόνα ενός αντικειµένου
και τη γραπτή απόδοσή
του µε λέξη ή σύµβολο.

9.2. ∆είχνει τη λέξη που διαβάζει ο
εκπαιδευτικός και όχι την εικόνα της ή
το σύµβολό της, όταν του ζητηθεί
(πού διαβάζω;).
9.3. Γράφει ο εκπαιδευτικός µια λέξη,
τη διαβάζει και ο µαθητής τη ζωγραφίζει (Εικαστικά).
9.4. Ο µαθητής βρίσκει αυτό που θα
του ζητηθεί (λέξη ή εικόνα) από µια
οµάδα λέξεων και µια οµάδα εικόνων.
Επίσης ο µαθητής µπορεί να κάνει το
αντίστροφο, δηλαδή να ξεχωρίσει τις
λέξεις από τις εικόνες όταν του
δίνονται εικόνες µε τυπωµένη τη λέξη
από κάτω.
9.5. Με ή χωρίς βοήθεια βρίσκει
εικόνες σε ένα ενηµερωτικό έντυπο,
ξεχωρίζοντάς τες από το υπόλοιπο
κείµενο (Μελέτη περιβάλλοντος).
9.6. Κοιτά προσεκτικά εικόνες σε
βιβλία και δείχνει λεπτοµέρειές τους,
όταν του ζητηθεί.

10. Να αναγνωρίζει τους
10.1. Αρχίζει να αναγνωρίζει τον
κεντρικούς χαρακτήρες σε κεντρικό ήρωα δείχνοντας την εικόνα
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µια ιστορία ή ποίηµα που
άκουσε.

του ή λέγοντας το όνοµά του.
10.2. Μιµείται ένα συγκεκριµένο ήχο
σχετικό µε τον ήρωα, όταν του ζητηθεί
π.χ. µιµείται φωνές ζώων σε ανάλογες
ιστορίες (Μελέτη περιβάλλοντος, µουσική).
10.3. Επαναλαµβάνει ή τραγουδάει τα
λόγια του κεντρικού ήρωα (Μελέτη
περιβάλλοντος, Μουσική).

11. Να κατανοεί και να
αποδίδει το περιεχόµενο
ενός κειµένου ή µιας
ιστορίας που άκουσε.

11.1.Αρχίζει να προβλέπει γεγονότα
καθώς ο εκπαιδευτικός διαβάζει µια
πολύ γνωστή ιστορία, δείχνοντας
ενθουσιασµό ή αγωνία, κάνοντας
κάποιους ήχους που συνδέονται µε το
γεγονός. Σε πολύ γνωστά κείµενα ή
τραγούδια συµπληρώνει φράσεις ή
στίχους µε µια ή δύο λέξεις ή δείχνει
σύµβολα και σχετικά αντικείµενα
(Μελέτη περιβάλλοντος, Μουσική).
11.2. Κατανοεί και το δείχνει αν έχει
παραλειφθεί µια σελίδα από µια
γνωστή ιστορία.
11.3. Κατανοεί τα γεγονότα σε µια
ιστορία βρίσκοντας και δείχνοντας την
εικόνα του συγκεκριµένου γεγονότος,
όταν του ζητηθεί
11.4. Προσδιορίζει το θέµα του
βιβλίου από τον τίτλο ή την εικόνα π.χ.
είναι ένα βιβλίο για αυτοκίνητα
(Μελέτη περιβάλλοντος).
11.5. Ζητάει να διαβάσει ένα βιβλίο µε
συγκεκριµένο θέµα π.χ. διάβασέ µου
το βιβλίο για τον Πινόκιο.
11.6. Ακολουθεί οδηγίες που ακούει
σαν µέρος ενός παιχνιδιού (Μελέτη
περιβάλλοντος).
11.7. Απαντάει σε ερωτήσεις σχετικές
µε την ιστορία (ποιος, πού, πότε
κ.λ.π.) λεκτικά ή δείχνοντας τις
ανάλογες εικόνες ή σύµβολα.

12. Να αποκτά φωνηµική
επίγνωση (π.χ. διακρίνει
ήχους, εντοπίζει τη
διαδοχή των φωνηµάτων,
συ-µπλέκει φωνήµατα
κ.λ.π.).

12.1. Αναλύει γνωστές λέξεις σε
συλλαβές.
12.2. Ακούει και επαναλαµβάνει το
αρχικό φώνηµα ή την πρώτη συλλαβή
οικείων λέξεων.
12.3. Ακούει και επαναλαµβάνει το
αρχικό και το τελικό φώνηµα µιας
λέξης.
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12.4. Εντοπίζει µέσα σε λέξη το
φώνηµα που θα του ζητηθεί. Αναλύει
τις λέξεις σε φωνήµατα.
13. Να διαβάσει και να
αντιστοιχίσει τα
φωνήµατα της γλώσσας
µε συγκεκριµένα
γράµµατα ή διαβάζει µε
σύµβολα.

13.1. Ο µαθητής προσποιείται ότι
διαβάζει, κοιτάει τις εικόνες σε βιβλία
και επαναλαµβάνει από µνήµης µια
ιστορία ή τραγουδάει ένα τραγούδι,
που ήδη γνωρίζει πολύ καλά
(Μουσική).
13.2. Μιµείται και επαναλαµβάνει
οικείες λέξεις, καθώς διαβάζει ο
εκπαιδευτικός.
13.3. ∆ιαβάζει το όνοµά του.
13.4. ∆ιαβάζει λέξεις ή σύµβολα από
το ατοµικό του πρόγραµµα.
13.5. Ακούει και εντοπίζει το αρχικό
φώνηµα καθώς διαβάζει ο εκπαιδευτικός µια λέξη (δείχνοντας το αντίστοιχο γράµµα ή προφέροντάς το ή
κάνοντας µια κίνηση που έχει µάθει
και συνδυάσει µε το συγκεκριµένο
φώνηµα).
13.6. Ξεχωρίζει κάποια γράµµατα και
το αντίστοιχο φώνηµά τους π.χ.
οµαδοποιεί οικείες λέξεις που
αρχίζουν από το ίδιο γράµµα, λέει ή
δείχνει λέξεις που αρχίζουν από
συγκεκριµένο φώνηµα, όταν του
ζητηθεί.

14. Να κατακτά το βασικό
µηχανισµό της ανάγνωσης που στηρίζεται στη
σχέση φωνηµάτων γραµµάτων ή να αποκτά
ένα οπτικό λεξιλόγιο
(περίπου 50 λέξεων ή
συµβόλων) που
περιλαµβάνει ουσιαστικά,
ρήµατα, επίθετα και
επιρρήµατα.

14.1. Ο µαθητής καθώς διαβάζει µαζί
µε τον εκπαιδευτικό, αναγνωρίζει το
αρχικό φώνηµα µιας λέξης και
προβλέπει ποια θα είναι αυτή
(φωνάζοντας τη λέξη ή δείχνοντας την
εικόνα της).
14.2. Με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού εντοπίζει τα κενά
ανάµεσα στις λέξεις.
14.3. ∆ιακρίνει τις µικρές από τις
πολυσύλλαβες λέξεις.
14.4. Ξεχωρίζει συλλαβές για να
διαβάσει πολυσύλλαβες λέξεις.
14.5. Συνδυάζει φωνήµατα για να
διαβάσει καινούριες λέξεις.
14.6. Αναγνωρίζει συγκεκριµένα µέρη
λέξεων π.χ. προθέµατα, καταλήξεις
(Πληροφορική).
14.7. Συµπλέκει φωνήµατα για να
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διαβάσει λέξεις που περιέχει συνδυασµούς συµφώνων και φωνηέντων
(Πληροφορική).
14.8. ∆ιαβάζει (αναγνωρίζει οπτικά)
λέξεις ή σύµβολα, που χρησιµοποιεί
συχνά. (πληροφορική)
14.9. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τον
µαθητή να διαβάσει κάρτες µε λέξεις ή
σύµβολα (επίθετο και ουσιαστικό) για
να τις αντιστοιχίσει µε ανάλογα
αντικείµενα (π.χ. κόκκινο ποτήρι,
µικρό παπούτσι κ.λ.π.) (Μελέτη
περιβάλλοντος).
15. Να αναγνωρίζει και να
συγκρίνει διαφορετικές
µορφές του γραπτού
λόγου.

15.1. Αναγνωρίζει ότι οι ίδιες λέξεις ή
φράσεις -έντυπες και χειρόγραφεςµεταφέρουν το ίδιο µήνυµα. Βρίσκει
τις ίδιες λέξεις σε χειρόγραφα ή
έντυπα κείµενα (αρχικά και µε την
υποστήριξη συµβόλων) (Μελέτη
περιβάλλοντος, αυτοεξυπηρέτηση).
15.2. Αντιστοιχίζει κάρτες µε χειρόγραφες λέξεις, µε τι ίδιες έντυπες
λέξεις που βρίσκονται πάνω σε
συσκευασίες προϊόντων ή σε βιβλία
(Μελέτη περιβάλλοντος,
Αυτοεξυπηρέτηση).

16. Να µαθαίνει το αλφάβητο και να εισάγεται στη
χρήση αλφαβητικών λεξιλογίων, απλών λεξικών
κ.λ.π.

16.1. Ονοµάζει και λέει το φώνηµα
των γραµµάτων (κεφαλαία και µικρά)
του αλφάβητου.
16.2. Τραγουδάει µέρη του αλφάβητου (Μουσική).
16.3. ∆είχνει ενδιαφέρον για λεξικά,
ψάχνει σωστά και βρίσκει πολλά
γράµµατα και λέξεις στα λεξικά, π.χ.
ψάχνοντας να βρει µια λέξη που αρχίζει από χ, γυρίζει τις σελίδες προς το
τέλος και δεν αρχίζει από την αρχή.
16.4. Βάζει στη σωστή σειρά τα
γράµµατα του αλφαβήτου και τις
σχετικές εικόνες.
16.5. Βρίσκει ποιο γράµµα λείπει από
τη σειρά και το συµπληρώνει.

17. Να διαβάζει και να
κατανοεί µικρά λεκτικά
σύνολα (π.χ. δύο λέξεων)
ή να αναγνωρίζει οπτικά
και να κατανοεί φράσεις

17.1. ∆ιαβάζει κάρτες µε φράσεις δύο
ή τριών λέξεων ή συµβόλων και τις
αντιστοιχίζει µε τις ανάλογες εικόνες
(Μελέτη περιβάλλοντος, Πληροφορική).
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µε σύµβολα.
18. Να διαβάζει και να
κατανοεί µικρό κείµενο µε
λέξεις ή σύµβολα, για να
αντλήσει πληροφορίες ή
να εκτελέσει ορισµένες
ενέργειες.

18.1. ∆ιαβάζει κάρτες από το ατοµικό
του πρόγραµµα και πινακίδες στο
χώρο του σχολείου. (Μελέτη περιβάλλοντος, Αυτοεξυπηρέτηση).
18.2. ∆ιαβάζει απλούς καταλόγους µε
φαγητά για να µάθει τι περιλαµβάνει το
πρωινό ή το γεύµα του (Αυτοεξυπηρέτηση).
18.3. ∆ιαβάζει µικρά κείµενα οδηγιών
π.χ. συνταγές και τις ακολουθεί
(Αυτοεξυπηρέτηση).
18.4. ∆ιαβάζει κανόνες παιχνιδιών και
τους εφαρµόζει (Μελέτη περιβάλλοντος).
18.5. ∆ιαβάζει οδηγίες µε λέξεις ή
σύµβολα ή εικόνες για να συναρµολογήσει ένα παιχνίδι (Μελέτη
περιβάλλοντος).
18.6. Βρίσκει ένα όνοµα και τη διεύθυνση σε τηλεφωνικό κατάλογο
(Μελέτη περιβάλλοντος, Αυτοεξυπηρέτηση).

19. Να αναπτύσσει
ενδιαφέρον για το
διάβασµα. Να επιλέγει
βιβλία από τη
"βιβλιοθήκη" της τάξης.

19.1. ∆είχνει προτίµηση για κάποιο ή
περισσότερα βιβλία µε ιστορίες ή
ποιήµατα ή παιχνιδο-τράγουδα που
άκουσε, δείχνοντας τα ίδια τα βιβλία ή
αντικείµενα σχετικά µε αυτά.
19.2. Επιλέγει ανάµεσα σε δύο ή
περισσότερα βιβλία της προτίµησής
του για να ακούσει ή να διαβάσει
ταχτικά.
19.3. Παροτρύνεται να ζητήσει
(λεκτικά) από τον εκπαιδευτικό να του
διαβάσει ένα αγαπηµένο βιβλίο µε
ποιήµατα ή ιστορίες.

20. Να παίρνει
πληροφορίες από
διάφορες πηγές όπως
αφίσες, ταινίες, σήµατα
έργα τέχνης, στις οποίες
συνυπάρχουν γραπτός
λόγος και εικόνα.

20.1. Αναγνωρίζει ή διαβάζει οικείες
λέξεις, όπου κι αν τις δει γραµµένες
(σε εφηµερίδες, περιοδικά, κάρτες,
ετικέτες, οδηγίες, βιβλία) π.χ. σε
εξόδους από το σχολείο αναγνωρίζει
ή διαβάζει επιγραφές καταστηµάτων,
λέξεις ή σύµβολα σε αφίσες κ.λ.π.
(Μελέτη περιβάλλοντος,
Πληροφορική).

21. Να εντοπίζει τον τίτλο

21.1. Ξεχωρίζει το γραπτό κείµενο
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και το συγγραφέα του
βιβλίου καθώς και άλλα
στοιχεία του βιβλίου.

από τις εικόνες και τα σύµβολα.
21.2. ∆ιαβάζει ή δείχνει τον τίτλο σε
ένα βιβλίο ή σχετική εικόνα µε τον
τίτλο.
21.3. ∆ιαβάζει ή δείχνει το όνοµα του
συγγραφέα, όταν του ζητηθεί. Ψάχνει
για αυτά τα στοιχεία µόνο στο εξώφυλλο του βιβλίου.
21.4. Εντοπίζει την αρίθµηση των
σελίδων ή αριθµεί σελίδες σε βιβλία
που φτιάχνει µόνος του µε
φωτογραφίες ή ζωγραφιές. Ο µαθητής
µε περισσότερες δυνατότητες εξασκείται στη χρήση του πίνακα
περιεχοµένων (Μαθηµατικά).

22. Να διαπιστώνει αν
ένα κείµενο έχει
ανακρίβειες, να εντοπίζει
σε κείµενα (χειρόγραφα)
λάθη συντακτικά, λεκτικά.

22.1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µια
γνωστή ιστορία και εσκεµµένα
παραποιεί κάποια στοιχεία της (π.χ. ο
λύκος και τα πέντε κατσικάκια). Ο
µαθητής παρακινείται να βρει το λάθος
ή αυθόρµητα δυσφορεί, δείχνει το
σωστό, ή λεκτικά εντοπίζει το λάθος
(Μελέτη περιβάλλοντος).
22.2. Αναγνωρίζει, όταν µια λέξη ή
ένα σύµβολο (σηµαντικό) παραλείπεται από µια πρόταση σε κείµενο που
έχει ξαναδιαβάσει και του είναι
γνωστό. Ο εκπαιδευτικός του ζητά να
διορθώσει το λάθος (Μελέτη περιβάλλοντος, πληροφορική).
22.3. Βάζει στη σωστή σειρά κάρτες
µε λέξεις ή σύµβολα, ώστε να
σχηµατίσει µια µικρή πρόταση
αντίστοιχη µε µια εικόνα (Η ίδια
δραστηριότητα µπορεί να είναι και
οµαδική).
Αν η ιστορία παρουσιάζεται µε εικόνες
(σε λάθος σειρά) εντοπίζει το λάθος
και βάζει στη σωστή σειρά τις εικόνες
(Μελέτη περιβάλλοντος,
Αυτοεξυπηρέτηση, Πληροφορική).
22.4. Κάτω από γνωστές εικόνες
τοποθετούνται λανθασµένες φράσεις
µε λέξεις ή σύµβολα και ο µαθητής
καλείται να ελέγξει αν αυτό που λέει η
φράση είναι αυτό που δείχνει και η
εικόνα (Πληροφορική).

23. Να διαβάζει και να

23.1. Συµµετέχει µε βοήθεια στη
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αποµνηµονεύει µικρά
κείµενα ή ποιήµατα και να
δραµατοποιεί µικρούς
ρόλους. (παιχνίδι ρόλων).

δραµατοποίηση µιας µικρής ιστορίας,
συνδέοντας πρόσωπα και ενέργειες
π.χ. φυσάει όπως ο λύκος στα τρία
γουρουνάκια (Μουσική, Εικαστικά).
23.2. ∆ιαβάζει και επαναλαµβάνει
µικρές φράσεις από γνωστές ιστορίες,
ποιήµατα και παιχνιδοτράγουδα στα
πλαίσια της δραµατοποίησής του π.χ.
Λύκε, λύκε, είσαι εδώ; (Μουσική).
23.3. Επιλέγει έναν ήρωα σε µια
ιστορία και δραµατοποιεί το ρόλο του,
διαβάζοντας ξανά και ξανά το κοµµάτι
που του αντιστοιχεί και "παίζοντας"
συγχρόνως αυτό που διαβάζει αντιστοιχία γραπτού λόγου και
ενεργειών.
23.4. ∆ιαβάζει τα λόγια ενός ήρωα και
τα επαναλαµβάνει ελαφρώς παραφρασµένα όταν "παίζει" το ρόλο του,
χωρίς όµως να αλλάζει νοηµατικά το
κείµενο.

24. Να έρθει σε επαφή και
να διαβάζει κείµενα και
πληροφοριακά έντυπα
διαφορετικής προέλευσης.

24.1. Ψάχνει σε πίνακες, ευρετήρια,
λεξιλόγια, εγκυκλοπαίδειες να βρει
συγκεκριµένες πληροφορίες π.χ. τον
αριθµό τηλεφώνου ενός συµµαθητή
στον τηλεφωνικό κατάλογο και στον
κατάλογο στοιχείων του σχολείου
(Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηµατικά,
Αυτοεξυπηρέτηση).
24.2. Βρίσκει εικόνες ζώων σε εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά (Μελέτη
περιβάλλοντος, Πληροφορική).

25. Να ξεχωρίζει αν ένα
κείµενο είναι έµµετρο ή
πεζό, αν έχει εικόνες ή
όχι, αν είναι κόµικ κλπ.

25.1. Κατηγοριοποιεί διάφορα είδη
κειµένων π.χ. επιστολές και διαφηµιστικά έντυπα. (Μελέτη περιβάλλοντος).

26. Να κατανοεί τη
διαφορά ανάµεσα σε
κείµενα που αναφέρονται
στην πραγµατικότητα και
σε κείµενα που είναι
δηµιουργήµατα της
φαντασίας π.χ.
παραµύθια, φανταστικές
ιστορίες, µύθοι κ.λ.π.

26.1. Ο εκπαιδευτικός επισηµαίνει
όταν διαβάζει µαζί µε το µαθητή ότι
συνήθως τα παραµύθια αρχίζουν µε
τη φράση: "Μια φορά κι έναν
καιρό….." και τελειώνουν: "ζήσανε
αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα".

27. Να αποσαφηνίζει,
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εµπλουτίζει και
σταθεροποιεί σχετικό
λεξιλόγιο.
1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται
στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Θεµατικές
Ενότητες

Πρώτη γραφή
Παραγωγή
γραπτού λόγου
(βιώµατα,
γνώσεις,
αναγνώσµατα)
Αντιγραφή
Στοιχειώδεις
γλωσσικές
πράξεις
(πρόσκληση,
ευχή,
ανακοίνωση)

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες1

Στόχοι

Στο µαθητή πρέπει να
δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
1. Να συσχετίσει τη δική
του "γραφή" µε
συγκεκριµένα
αντικείµενα ή γεγονότα
του περιβάλλοντός του.

1.1. ∆ηµιουργεί αδέξια ένα σκαρίφηµα µε οποιοδήποτε γραφικό µέσο
για να ονοµάσει µια ζωγραφιά του.
1.2. ∆ηµιουργεί µια µουτζούρα στην
προσπάθειά του να γράψει το όνοµά
του κάτω από τη φωτογραφία του
(Μελέτη περιβάλλοντος, Εικαστικά).

2. Να κατανοήσει ότι µε
το γραπτό λόγο µπορεί
να µεταφέρει µηνύµατα
δηλ. να επικοινωνήσει.

2.1. Ο εκπαιδευτικός την ώρα του
φαγητού έχει στο τραπέζι δύο
διαφορετικές επιλογές φαγητού (π.χ.
γάλα και µπανάνα). Ο µαθητής
επιλέγει τι θέλει να φάει και παροτρύνεται να το «γράψει» µε όποιον
τρόπο µπορεί, (απλά µουτζουρώνοντας το χαρτί) για να ικανοποιήσει
την επιθυµία του
(Αυτοεξυπηρέτηση).
2.2. ∆ηµιουργεί µια ευχετήρια κάρτα
και προσποιείται ότι γράφει "Χρόνια
πολλά" παράγοντας ένα σκαρίφηµα
(Εικαστικά, Πληροφορική).

3. Να δείχνει ή να
υπαγορεύει στον
εκπαιδευτικό τη λέξη ή
το κείµενο που θέλει να
γράψει για συγκεκριµένο
σκοπό.

3.1. Συµµετέχει στη δηµιουργία ενός
καταλόγου αγορών από το σούπερµάρκετ, αρχικά παρακολουθώντας
τον εκπαιδευτικό να γράφει και
σταδιακά δείχνει την εικόνα, το σύµβολο ή τη λέξη ενός προϊόντος που
θέλει να συµπεριληφθεί στον κατάλογο αυτό (Μελέτη περιβάλλοντος,

Κατανόηση
γραπτών
κειµένων
Αυτοδιόρθωση,
αλληλοδιόρθωση.
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Αυτοεξυπηρέτηση).
4. Να ασκείται σε
προγραφικές
δραστηριότητες.
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4.1. Κάνει σηµάδια πάνω στο χαρτί
µε διαφορετικά υλικά π.χ. µολύβια,
δακτυλοµπογιές, κραγιόν, αρχικά µε
καθοδήγηση και σταδιακά ανεξάρτητα (Εικαστικά).
4.2. Κρατά ένα µολύβι ή άλλο γραφικό µέσο π.χ. κιµωλία, κηροµπογιά,
µαρκαδόρο χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε λαβή µπορεί (π.χ ολόκληρη
την παλάµη ή δείκτη και αντίχειρα)
για να κάνει µια µουτζούρα-σκαρίφηµα µε νόηµα (Εικαστικά).
4.3. Ψηλαφίζει το όνοµά του ή το
αρχικό γράµµα του ονόµατός του,
που είναι γραµµένο µε πλαστελίνη ή
γυαλόχαρτο κλπ. (Εικαστικά).
4.4. Χαράσσει ίχνη γραµµών στην
αµµοδόχο µε το δείκτη ή άλλα εργαλεία (Εικαστικά).
4.5. Χρωµατίζει µέσα σε πλαίσιο µε
διαφορετικά υλικά (Εικαστικά).
4.6. Χρωµατίζει µέσα σε διαφορετικά
είδη πλαισίων (Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηµατικά, Εικαστικά).
4.7. Μιµείται και παράγει κάθετες,
οριζόντιες και κυκλικές γραµµές µε
διάφορα γραφικά µέσα (Εικαστικά,
Μαθηµατικά).
4.8. Ακολουθεί το ίχνος µιας λέξης
τυπωµένης (π.χ. το όνοµά του) από
αριστερά προς τα δεξιά, αρχικά µε το
δείκτη και σταδιακά µε το µολύβι
(Εικαστικά).
4.9. Ενώνει διακεκοµµένες γραµµές
µε οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισµό (Μαθηµατικά, Εικαστικά).
4.10. Ενώνει διακεκοµµένες γραµµές
για να σχηµατίσει µια εικόνα ή
γράµµα (Εικαστικά).
4.11.Ταυτίζει γράµµατα ή σύµβολα
(πληροφορική).
4.12. Ξεχωρίζει και κατηγοριοποιεί
γράµµατα και αριθµούς ή σύµβολα.
(Μαθηµατικά, Πληροφορική).
4.13. Κατηγοριοποιεί γράµµατα που
οπτικά µοιάζουν µεταξύ τους π.χ.
ρ,σ γ,χ θ,β ε,ω (Πληροφορική).
4.14. Αντιγράφει γραµµές και

σχήµατα (Εικαστικά, Μαθηµατικά).
4.15. Αντιγράφει µια σειρά σχηµάτων
ή γραµµών αρχίζοντας από τα
αριστερά προς τα δεξιά.
(Μαθηµατικά).
4.16. Συµπληρώνει ένα ηµιτελές
σχήµα-σκίτσο χρησιµοποιώντας
κάθετες, οριζόντιες ή κυκλικές
γραµµές (Εικαστικά, Μαθηµατικά).
4.17. Χρησιµοποιεί ανάλογο
πρόγραµµα σε Η.Υ. για να
δηµιουργήσει διάφορα ακαθόριστα
σχήµατα σε οθόνη αφής
(Πληροφορική).
5. Να κατανοεί τη
διαφορά µεταξύ
ζωγραφιάς και γραφής.

5.1. Κατηγοριοποιεί δικές του
ζωγραφιές και γράµµατα
(Εικαστικά).

6. Να αντιγράφει µόνο
το αρχικό γράµµα του
ονόµατός του ή
ολόκληρο το όνοµά του
ή και οικείες λέξεις.

6.1. Αναγνωρίζει το αρχικό γράµµα
του ονόµατός του και ψάχνει να το
βρει ανάµεσα σε άλλα (Πληροφορική).
6.2. Σχηµατίζει µια λέξη που βλέπει
γραµµένη µε αυτοκόλλητα γράµµατα
ή µαγνητικά αρχίζοντας από
αριστερά προς τα δεξιά στην αρχή
µε τη βοήθεια οπτικών νύξεων.
6.3.Αντιγράφει τα αρχικά γράµµατα
µερικών οικείων λέξεων.

7. Να γράφει το αρχικό
γράµµα του ονόµατός
του ή ολόκληρο το
όνοµά του (µε κεφαλαία
ή πεζά).

7.1. Αντιγράφει το αρχικό γράµµα
του ονόµατός του, ολόκληρο το
όνοµά του και οικείες λέξεις µε
δακτυλοµπογιές, κραγιόν και
αργότερα µε µολύβι (Εικαστικά,
Μαθηµατικά).

8. Να γράφει το όνοµά
του στις εργασίες του.

8.1. ∆ηµιουργεί σκαριφήµατα µε
διάφορα γραφικά µέσα
χρησιµοποιώντας αν µπορεί, τριπλή
λαβή (δείκτη - αντίχειρα – µέσο)
στην προσπάθειά του να γράψει το
όνοµά του κάτω από τη φωτογραφία
του ή µια εργασία.
8.2. Επιλέγει και παράγει µια σειρά
συµβόλων µε τη βοήθεια ανάλογου
προγράµµατος σε Η.Υ για να γράψει
το όνοµά του.
Γράφει το όνοµά του ή το σχηµατίζει
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µε αυτοκόλλητα και µαγνητικά
γράµµατα (Πληροφορική).
9. Να γράφει οικείες
λέξεις από µνήµης.

9.1. Κάνει απόπειρες να γράψει το
όνοµά του ή άλλες οικείες λέξεις από
µνήµης π.χ. βάζοντας τίτλο σε µια
εικόνα-φωτογραφία (Είναι αποδεκτή
οποιαδήποτε απόπειρα γραφής
άσχετα µε την ορθότητά της).

10. Να σχηµατίζει το
όνοµά του ή άλλες
οικείες λέξεις από
µνήµης,
χρησιµοποιώντας
µαγνητικά ή
αυτοκόλλητα γράµµατα.

10.1.Σχηµατίζει το όνοµά του ή
άλλες οικείες λέξεις από µνήµης,
χρησιµοποιώντας µαγνητικά ή
αυτοκόλλητα γράµµατα (Μελέτη
περιβάλλοντος, Μαθηµατικά).

11. Να χρησιµοποιεί
Η.Υ. για να γράψει.

11.1. Η ίδια δραστηριότητα µπορεί
να γίνει και στον ηλεκτρονικό
υπολογι-στή (Πληροφορική).

12. Να επιλέγει ανάµεσα
σε δύο ή περισσότερα
σύµβολα ή λέξεις για να
ονοµάσει (περιγράψει)
αντικείµενα ή εικόνες.
Να ελέγχει και να
διορθώνει την επιλογή
του αν είναι
λανθασµένη.

12.1. Ο µαθητής καλείται να επιλέξει
ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες
λέξεις ή σύµβολα για να βάλει
ετικέτες σε δύο όµοια κουτιά µε διαφορετικό περιεχόµενο π.χ. καραµέλες, πατατάκια. Ο µαθητής, αν
µπορεί, γράφει την ετικέτα, ελέγχει
και την διορθώνει από ανάλογο
πρότυπο (Μελέτη περιβάλλοντος,
Αυτοεξυπηρέτηση).

13. Να χρησιµοποιεί
εικόνες, σύµβολα ή
λέξεις για να επικοινωνεί
και να µεταφέρει
µηνύµατα.

13.1. Ο µαθητής επιλέγει το σωστό
σύµβολο ή λέξη για να φτιάξει το
ηµερήσιο πρόγραµµά του
13.2. Σε παιχνίδι ρόλων µε θέµα το
εστιατόριο ο µαθητής επιλέγει το
φαγητό του µέσα από εικόνες,
σύµβολα ή δείχνει τη σωστή λέξη
στον κατάλογο. Τα παιδιά που έχουν
λόγο εκφράζουν την προτίµησή τους
συγχρόνως και λεκτικά. Παίζοντας το
ρόλο του σερβιτόρου γράφει την
επιλογή των πελατών σε ανάλογο
σηµειωµατάριο (Αυτοεξυπηρέτηση).

14. Να αντιλαµβάνεται
τη στενή σχέση
ακρόασης, οµιλίας,

14.1. Ο µαθητής µαζί µε τον
εκπαιδευτικό ταυτίζει ένα µουσικό
όργανο µε την αντίστοιχη εικόνα ή
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ανάγνωσης, γραφής.

σύµβολο ή λέξη που γράφει και
διαβάζει ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός ηχογραφεί στο
κασετόφωνο, µαζί µε το µαθητή, τον
ήχο του µουσικού οργάνου και το
ονοµάζει λεκτικά. Στη συνέχεια ο
µαθητής ακούει τον ήχο και το όνοµα
του οργάνου και ψάχνει να το βρει
ανάµεσα σε άλλα. Ο µαθητής παροτρύνεται να απαντήσει στην
ερώτηση: "τι άκουσες;" δείχνοντας
την εικόνα, το σύµβολο ή τη λέξη και
ο εκπαιδευτικός γράφει την
απάντηση. Ο µαθητής προσποιείται
ότι γράφει τη λέξη ή την γράφει
σωστά αν µπορεί για να ζητήσει να
ακούσει ξανά το µουσικό όργανο
(Μουσική, Πληροφορική).

15. Να αντιγράφει λέξεις, 15.1. Ο µαθητής αντιγράφει λέξεις
φράσεις τηρώντας τις
µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια ανά
σωστές αποστάσεις
γράµµα π.χ.
ανάµεσα στα γράµµατα
και τις λέξεις µε οπτικές
Ε
γ
ώ
νύξεις.
Σταδιακά ατονούν οι ενδιάµεσες
γραµµές του πλαισίου ώστε το
πλαίσιο να γίνει ενιαίο για κάθε λέξη
Εγώ
15.2. Σχηµατίζει λέξεις που βλέπει
µε µαγνητικά γράµµατα ή στον
ηλεκτρο-νικό υπολογιστή.
15.3. Αντιγράφει φράσεις ή µικρές
προτά-σεις αρχικά µέσα σε πλαίσια
ή πάνω σε συγκεκριµένες γραµµές
π.χ.
Εγώ

τρώω

ψωµί.

15.4. Οµαδοποιεί διαφορετικές
µορφές του ίδιου γράµµατος, τυπογραφικά ή χειρόγραφα (Πληροφορική).
16. Να αναγνωρίζει
διάφορους τύπους
γραµµάτων
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16.1. Οµαδοποιεί διαφορετικές
µορφές ιδίων λέξεων (π.χ. τυπωµένες ή χειρόγραφες) (Πληροφορική).

(τυπογραφικά,
χειρόγραφα).

16.2. Ο µαθητής εξασκείται στην
ταύτιση, αντιστοίχηση, αναγνώριση,
αντιγραφή λέξεων και ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τον µαθητή να
γράψει τις λέξεις που κατέχει για να
ονοµάσει εικόνες ή να βάλει τίτλους
σε µια ιστορία µε εικόνες (Μελέτη
περιβάλλοντος, Πληροφορική).
16.3. Ταυτίζει τυπωµένες λέξεις, µε
χειρόγραφες (Μελέτη
περιβάλλοντος, Πληροφορική).

17. Να γράφει ολιγοσύλλαβες οικείες λέξεις
(και σταδιακά πολύσύλλαβες) που αναγνωρίζει οπτικά χωρίς
να διακρίνει συγκεκριµένα γράµµατα, ή να
γράφει τα αντίστοιχα
γράµµατα των φωνηµάτων που ακούει κεφαλαία και πεζά ελέγχοντας το µέγεθος, το
σχήµα και τον προσανατολισµό τους.

17.1. Ο µαθητής ζωγραφίζει την
οικογένειά του και γράφει τα ονόµατα
των µελών της (Μελέτη περιβάλλοντος, Εικαστικά).
17.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή µια σειρά από εικόνες που
εκείνος αναγνωρίζει και από κάτω
είναι γραµµένη η λέξη. Ο µαθητής
αρχικά µε βοήθεια και σταδιακά
ανεξάρτητα ξεχωρίζει τις λέξεις που
αρχίζουν από το γράµµα-φώνηµα
που του λέει ο εκπαιδευτικός. Ο
µαθητής αποµονώνει και γράφει το
γράµµα µε διάφορα γραφικά µέσα.
Ο µαθητής γράφει τα γράµµατα που
αντιστοιχούν στα φωνήµατα που του
λέει ο εκπαιδευτικός και προσπαθεί
να βρει λέξεις που αρχίζουν από
αυτά ή επιλέγει ανάµεσα σε εικόνες
που του δίνει ο εκπαιδευτικός.

18. Να γράφει
συνδυασµούς
γραµµάτων για να
παραστήσει φωνές,
λέξεις, φράσεις.

18.1. Ο εκπαιδευτικός υπαγορεύει
συλλαβές (φωνές) που περιέχουν
γράµµατα που ο µαθητής κατέχει και
εκείνος προσπαθεί να τις γράψει.
Στη συνεχεία βρίσκει µια λέξη, που
να περιέχει τη συγκεκριµένη
συλλαβή (φωνή) ανάµεσα σε
εικόνες που του δείχνει ο
εκπαιδευτικός. Ο µαθητής µαζί µε
τον εκπαιδευτικό ολοκληρώνουν τη
λέξη.

19. Να γράφει στη
σωστή σειρά από τα
αριστερά προς τα δεξιά
τις λέξεις µιας φράσης
που ακούει ή που θέλει

19.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει µια
εικόνα (που εικονίζει µια ενέργεια)
στον µαθητή και τον καλεί να την
ονοµάσει ή να επιλέξει ανάµεσα σε
σύµβολα. Ο µαθητής στη συνέχεια
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να γράψει από µόνος
του.

γράφει τη φράση-πρόταση µε λέξεις
ή µε τα σύµβολα σε µια σελίδα,
που ο εκπαιδευτικός έχει σχεδιάσει
από πριν και υπάρχουν τόσες
γραµµές ή πλαίσια, όσες και οι
λέξεις της φράσης. Σταδιακά
γραµµές και πλαίσια αντικαθίστανται
από µία συνεχή γραµµή.

20. Να γράφει σωστά τα
κεφαλαία και τα µικρά
γράµµατα και να µην τα
µπερδεύει µέσα στις
λέξεις.

20.1. Κατηγοριοποιεί κεφαλαία
γράµµατα και πεζά (πληροφορική).
20.2. Γράφει λέξεις, όπως ονόµατα,
σωστά χρησιµοποιώντας κεφαλαία
γράµµατα µόνο στην αρχή

21. Να γράφει
αναγνωρίσιµες αλλά όχι
απαραίτητα σωστά
ορθογραφηµένες λέξεις.

21.1. Ο µαθητής κάνει απόπειρες να
γράψει και λέξεις που δεν έχει διδαχθεί για να δηλώσει κάτι που θέλει
να φάει ή ποιο παιχνίδι θέλει να
παίξει (Αυτοεξυπηρέτηση).

22. Να µάθει το
αλφάβητο και να γράφει
τα γράµµατα στη σωστή
σειρά.

22.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από το
µαθητή να συµπληρώσει σε ένα
έντυπο τα γράµµατα του αλφάβητου
που λείπουν, ένα –ένα ή δύο-τρία
στη σειρά (Πληροφορική).
22.2. Ο µαθητής κατασκευάζει δικό
του µικρό λεξιλόγιο µε τη βοήθεια
του εκπαιδευτικού (Μελέτη
περιβάλλοντος, Εικαστικά,
Αυτοεξυπηρέτηση, Πληροφορική).

23. Να δείχνει το γραπτό
του στους συµµαθητές ή
στο δάσκαλό του και να
λέει τι είναι αυτό που
έγραψε.

23.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε δύο ή
τρεις µαθητές από µια εικόνα και
καλούνται να γράψουν έναν τίτλο για
κάθε µία µε λέξεις ή σύµβολα. Ο
καθένας διαβάζει τι έγραψε ή διαβάζει ο εκπαιδευτικός και προσπαθούν
να βάλουν τις εικόνες σε εξελικτική
σειρά. Στο τέλος τοποθετούν τις
εικόνες και τους τίτλους από κάτω σε
έναν πίνακα µε τη σωστή σειρά
παρουσιάζοντας την ιστορία.
(Μελέτη περιβάλλοντος).

24. Να γράφει µικρά
λεκτικά σύνολα µε
περιεχόµενο που τον
ενδιαφέρει χρησιµοποιώντας τελείες και

24.1. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει το
µαθητή να γράψει απλές οδηγίες
π.χ. για την παρασκευή ενός
σάντουιτς βήµα προς βήµα
χρησιµοποιώντας τελείες και
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ερωτηµατικό.

κεφαλαία στην αρχή της πρότασης
(Αυτοεξυπηρέτηση, Πληροφορική).
24.2. Ο µαθητής ασκείται στη
δηµιουργία ερωτήσεων πρώτα προφορικά µιµούµενος τον εκπαιδευτικό
και στη συνεχεία γράφει ερωτήσεις
για θέµατα που τον ενδιαφέρουν π.χ.
"Πού είναι η τσάντα µου;" (όταν θέλει
να πάρει το φαγητό του)
χρησιµοποιώντας ερωτηµατικό
(Αυτοεξυπηρέτηση, Πληροφορική).

25. Να απαντά γραπτά
σε ερωτήσεις που
αφορούν αντικείµενα του
περιβάλλοντος.

25.1. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει το
µαθητή να παρατηρήσει ένα
αντικείµενο ή µια εικόνα που του
δίνει και στη συνέχεια ο µαθητής
καλείται να απαντήσει σε γραπτές
ερωτήσεις ή να συµπληρώσει
ηµιτελείς προτάσεις που αφορούν
την περιγραφή του αντικειµένου ή
της εικόνας. Η δραστηριότητα µπορεί
να πραγµατοποιηθεί και µε σύµβολα.
Επίσης ο µαθητής µπορεί να γράψει
τις απαντήσεις του χρησιµοποιώντας
Η.Υ. Τέλος, ο εκπαιδευτικός µαζί µε
το µαθητή, αν είναι δυνατόν,
συνδέουν τις απαντήσεις σε ένα
ολοκληρωµένο κείµενο (Μελέτη
περιβάλλοντος, Πληροφορική).

26. Να γράφει µε
χρονολογική σειρά
γεγονότα που βίωσε.
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26.1. Ο µαθητής εκτελεί µια δραστηριότητα (συναρµολόγηση παιχνιδιού
ή επίσκεψη στο πάρκο ή αγορά
προϊόντος από κατάστηµα) και ο
εκπαιδευτικός την φωτογραφίζει
βήµα-βήµα. Ο µαθητής βάζει σε
χρονολογική σειρά τις φωτογραφίες
και για κάθε µία, γράφει µε λέξεις ή
σύµβολα και έναν τίτλο. Ο εκπαιδευτικός ανακατεύει τις φωτογραφίες και
ο µαθητής τις επανατοποθετεί στη
σωστή σειρά. Γράφει επίσης µε τη
σωστή σειρά τους τίτλους µε ή χωρίς
τη βοήθεια των φωτογραφιών.
Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή µια
σειρά ερωτήσεων να απαντήσει σε
σχέση µε τη δραστηριότητά του.
(Πού…; Πότε..; Τι έγινε µετά;) Ο
µαθητής απαντά στις ερωτήσεις µε
λέξεις ή σύµβολα και ταυτόχρονα

γράφει µε χρονολογική σειρά τα
γεγονότα (Μελέτη περιβάλλοντος,
Αυτοεξυπηρέτηση).
27. Να γράφει µια µικρή
ιστορία που βλέπει σε
εικόνες, ακούει ή διαβάζει.

27.1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µια
ιστορία και συνδέει τα σηµαντικά
γεγονότα µε συγκεκριµένες εικόνες.
Στη συνέχεια ο µαθητής γράφει µε
λέξεις ή σύµβολα, έναν τίτλο για
κάθε εικόνα, που να την
χαρακτηρίζει. Ο εκπαιδευτικός µαζί
µε το µαθητή ενοποιούν σε κείµενο
τους τίτλους-προτάσεις. Με αυτόν
τον τρόπο, ο µαθητής έχει γράψει
και την ιστορία που άκουσε.

28. Να γράφει τη
συνέχεια µιας ιστορίας
που βλέπει, ακούει ή
διαβάζει.

28.1. Ο εκπαιδευτικός µαζί µε το
µαθητή διαβάζουν τους τίτλους
(λέξεις ή σύµβολα) σε εικόνες που
αποτελούν την εξέλιξη µιας ιστορίας.
∆εν την ολοκληρώνουν όµως και ο
µαθητής καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε διάφορες εικόνες αυτή που
νοµίζει ότι ταιριάζει για να τελειώσει
η ιστορία. Ο µαθητής γράφει κάτω
από την εικόνα, που διάλεξε, τον
αντίστοι-χο τίτλο µε λέξεις ή
σύµβολα.
28.2. Ο µαθητής διαβάζει µια πολύ
µικρή ιστορία γραµµένη µε λέξεις ή
σύµβολα και συµπληρώνει την
τελευταία πρόταση για να την
ολοκληρώσει ανάλογα, µε λέξεις ή
σύµβολα.

29. Να εµπλουτίζει µία
λέξη ή µία µικρή φράση
χρησιµοποιώντας
επιπλέον λέξεις.

29.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή ένα αντικείµενο ή µια εικόνα
και του ζητά να γράψει τι είναι π.χ.
µπαλόνι. Στη συνέχεια του δείχνει
ένα ίδιο αντικείµενο ή µια ίδια εικόνα
αλλά µε ένα διαφορετικό
χαρακτηριστικό π.χ. µπλε µπαλόνικόκκινο µπαλόνι. Ο εκπαιδευτικός
ζητά από το µαθητή να παρατηρήσει
τη διαφορά µεταξύ τους. Ο µαθητής
γράφει για κάθε αντικείµενο ή εικόνα
µία επιπλέον λέξη για να τα
ξεχωρίζει (προσθέτει στην
προκειµένη περίπτωση το επίθετο)
(Μελέτη περιβάλλοντος,
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Αυτοεξυπηρέτηση).
30. Να γράφει µικρές
φράσεις µε τις
κατάλληλες λέξεις για να
επικοινωνήσει σωστά.

30.1. Ο εκπαιδευτικός εντάσσει τη
δραστηριότητα σε πραγµατικές
καταστάσεις π .χ. ο µαθητής θέλει να
πιει νερό. Ο εκπαιδευτικός έχει ένα
ποτήρι κρύο νερό και ένα ποτήρι
ζεστό νερό. Ο µαθητής διαπιστώνει
τη διαφορά πιάνοντας τα ποτήρια. Ο
εκπαιδευτικός παροτρύνει το µαθητή
να πει και στη συνέχεια να γράψει τι
θέλει. Αν ο µαθητής γράψει π.χ.
νερό, ο εκπαιδευτικός του δίνει και τα
δύο ποτήρια και τον παροτρύνει να
διευκρινίσει και να γράψει αυτό που
θέλει να πάρει π.χ. κρύο νερό ή
θέλω κρύο νερό
(Αυτοεξυπηρέτηση)

31. Να απαντάει σε
ερωτήσεις σχετικές µε
κείµενα των συµµαθητών του.

31.1. ∆ύο µαθητές γράφουν µια
ιστορία (προσωπική εµπειρία), µε τη
διαδικασία που περιγράφεται στην
ανάλογη δραστηριότητα (26.1) και
στη συνέχεια ανταλλάσσουν τις
ιστορίες τους. Ο εκπαιδευτικός καλεί
τον κάθε µαθητή να απαντήσει σε
σχετικές ερωτήσεις µε την ιστορία
του συµµαθητή του (π.χ. Πού πήγε ο
Κώστας; Πότε; Τι γράφει για…;
Έκανες και εσύ το ίδιο; Το γράφει
σωστά; κλπ) (Μελέτη
περιβάλλοντος)

32. Να γράφει σηµειώµατα και επιστολές σε
διαφορετικά πρόσωπα.

32.1. Ο µαθητής µέσα από παιχνίδια
ρόλων εξοικειώνεται µε τη γραφή
σηµειωµάτων (π.χ. γράφει το µήνυµα
που άφησε κάποιος που τηλεφώνησε, γράφει σηµείωµα για να
ενηµερώ-σει τους οικείους του ότι θα
λείψει ή για να του αγοράσουν κάτι)
(Αυτοεξυπηρέτηση).
32.2. Ο µαθητής εξοικειώνεται µε τη
µορφή των επιστολών και γράφει
επιστολές σε οικεία πρόσωπα ή όχι,
χρησιµοποιώντας την κατάλληλη
ορολογία (Πληροφορική).
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Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις
προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Θεµατικές
Ενότητες
Λέξεις και
εκφράσεις
απαραίτητες για
την καθηµερινή
επικοινωνία
Εµπλουτισµός
λεξιλογίου

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες1

Στόχοι

Στο µαθητή πρέπει να
δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
1. Να έχει ένα βασικό
λεξιλόγιο οικείων λέξεων
ή συµβόλων για την
καθηµερινή επικοινωνία.
2. Να εµπλουτίζει
σταδιακά το λεξιλόγιό
του (λέξεων ή
συµβόλων) µε βασικούς
όρους διαφορετικών
γνωστικών
αντικειµένων.

3. Να διαµορφώνει
εξελικτικά ένα λεξιλόγιο
(λέξεων ή συµβόλων)
που εµπεριέχει ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα
και επιρρήµατα.
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1.1. - 2.1.Ο µαθητής µέσα από την
καθηµερινή του δραστηριότητα
συνδέει σταδιακά οικεία αντικείµενα
και ενέργειες µε εικόνες, σύµβολα ή
λέξεις π.χ. ο µαθητής προτιµά να
παίζει µε ένα αυτοκίνητο. Ο εκπαιδευτικός κρατά το αυτοκίνητο και τη
φωτογραφία ή το σύµβολο του
αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα προφέρει
τη λέξη "αυτοκίνητο". Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται ώστε ο µαθητής να
συνδέσει το συγκεκριµένο
αντικείµενο µε τη φωτογραφία, το
σύµβολο ή τη λέξη. Ο τελικός στόχος
είναι ο µαθη-τής να αντιστοιχίσει το
συγκεκριµένο αντικείµενο µε τη
φωτογραφία , το σύµβολο ή τη λέξη
ώστε να µπορεί να το χρησιµοποιεί
στην καθηµερινή του επικοινωνία
(Αυτοεξυπηρέτηση, Μελέτη
περιβάλλοντος, Πληροφορική).
3.1. Ο µαθητής ζητάει ένα παιχνίδι
π.χ. αυτοκίνητο. Ο δάσκαλος δείχνει
στο µαθητή δύο αυτοκίνητα διαφορετικού χρώµατος και τον παροτρύνει
να ζητήσει λεκτικά ή να δείξει µε
κάρτα το συγκεκριµένο αυτοκίνητο
που θέλει χρησιµοποιώντας το
κατάλληλο επίθετο (π.χ. κόκκινο
αυτοκίνητο ή θέλω κόκκινο αυτοκίνητο).
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται ώστε
να διευρύνει ο µαθητής το λεξιλόγιό
του µε ουσιαστικά, ρήµατα και

επιρρήµατα (τοπικά)(Εικαστικά,
Αυτοεξυπηρέτηση).
4. Να καταρτίζει απλά
αλφαβητικά λεξιλόγια.

4.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί οικείες
λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο
γράµµα και στη συνέχεια τις βάζει σε
αλφαβητική σειρά.
∆ηµιουργεί µαζί µε τον εκπαιδευτικό
απλά ευρετήρια οικείων λέξεων και
παροτρύνεται να τα χρησιµοποιεί
όταν θέλει να γράψει ή να διορθώσει
µία λέξη. Το λεξιλόγιο εµπλουτίζεται
καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς µε
τις λέξεις που ο µαθητής µαθαίνει
(Αυτοεξυπηρέτηση, Μελέτη
περιβάλλοντος, Πληροφορική).

5. Να γράφει (ή να
δείχνει) ορθογραφηµένα
το βασικό λεξιλόγιο
οικείων λέξεων που
χρησιµοποιεί στην
καθηµερινή του
επικοινωνία.

5.1. Ο εκπαιδευτικός µέσα από τις
καθηµερινές δραστηριότητες
επισηµαίνει στο µαθητή την ορθή
γραφή µόνο των οικείων λέξεων και
τον καθοδηγεί να χρησιµοποιεί τα
προσωπικά αλφαβητικά λεξιλόγιά
του.

6. Να αναγνωρίζει και να
κατανοεί λέξεις, εικόνες
ή σύµβολα µε αντίθετες
έννοιες.

6.1. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
κάρτες µε εικόνες – σύµβολα και
λέξεις που δείχνουν αντίθετες
έννοιες και καλεί το µαθητή να τις
αντιστοιχίσει. Όταν ο µαθητής έχει
περισσότερες δυνατότητες ο
εκπαιδευτικός τον βοηθά να
χρησιµο-ποιεί τις αντίθετες έννοιες
(λέξεις-σύµβολα) µέσα σε προτάσεις
στην καθηµερινή (θέλω κρύο νερό –
θέλω ζεστό νερό) (Μελέτη
περιβάλλοντος, Αυτοεξυπηρέτηση,
Πληροφορική).

7. Να εµπλουτίζει το
λεξιλόγιο του (µε λέξεις,
εικόνες ή σύµβολα) µε
βάση τις άµεσες
προσωπικές του εµπειρίες της καθηµερινής
ζωής.

7.1. Μέσα από τις καθηµερινές
σχολικές δραστηριότητες ο µαθητής
εµπλουτίζει το λεξιλόγιό του
(Μαθηµατικά, Εικαστικά, Μουσική,
Μελέτη περιβάλλοντος).

8. Να χρησιµοποιεί,
8.1. Όταν ο µαθητής χρησιµοποιεί
γραπτά και προφορικά,
µία λέξη - σύµβολο για διαφορετικά
τις νέες έννοιες - λέξεις ή αλλά παραπλήσια αντικείµενα (π.χ.
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σύµβολα που µαθαί-νει.

ποτήρι για όλα τα σκεύη µε τα οποία
πίνουµε), ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα διαφορετικά αντικείµενα
(π.χ. ποτήρι, φλιτζάνι, κούπα) και τα
συνδέει µε τις αντίστοιχες λέξεις σύµβολα.
Για παράδειγµα ο µαθητής θέλει να
φάει γάλα µε δηµητριακά. Ο εκπαιδευτικός έχει µπροστά του την
κατάλληλη κούπα και παροτρύνει το
µαθητή να τη ζητήσει χρησιµοποιώντας τη σωστή λέξη – σύµβολο
(Αυτοεξυπηρέτηση, Πληροφορική).

9. Να αναγνωρίζει ότι
διαφορετικές λέξεις
µπορούν να έχουν την
ίδια σηµασία
(συνώνυµες).

9.1. Ο εκπαιδευτικός προκειµένου να
εµπλουτίσει το βασικό λεξιλόγιο του
µαθητή χρησιµοποιεί το ίδιο αντικείµενο ή την ίδια εικόνα ή σύµβολο
αναφέροντας ή γράφοντας
συνώνυµες λέξεις (κόκορας –
πετεινός) (Μελέτη περιβάλλοντος).
9.2. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει ένα
γνωστό κείµενο µαζί µε το µαθητή
και αντικαθιστά µια οικεία λέξη του
κειµένου µε µία συνώνυµη, αλλά
άγνωστη στο µαθητή. Ο µαθητής
εντοπίζει την αλλαγή και παροτρύνεται να συνδέσει την καινούρια λέξη
µε την οικεία συνώνυµη.

10. Να αναγνωρίζει ότι
µια λέξη µπορεί να έχει
διαφορετική σηµασία
µέσα σε διαφορετικές
προτάσεις (οµόηχες)

10.1. Αντίστοιχα όταν συναντούν
µία λέξη που είναι οµόηχη µε µία
οικεία (π.χ. φύλο) επισηµαίνει τη
διαφορετική σηµασία και γραφή
(π.χ. φύλλο - φίλο). Την καινούρια
λέξη ο εκπαιδευτικός την εντάσσει
σε προτάσεις ώστε να αποδώσει τη
σηµασία της και να εξασκηθεί ο
µαθητής.

1
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Θεµατικές
Ενότητες
Βασικά στοιχεία
της δοµής και της
λειτουργίας της
γλώσσας
Κείµενο, φράση,
λέξη, κεφαλαίο
γράµµα, µικρό
γράµµα, τελεία,
κόµµα,
ερωτηµατικό

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες1

Στόχοι

Στο µαθητή πρέπει να
δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
1. Να τονίζει ορθά τις
λέξεις (γραπτά).

1.1. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει
κάρτες µε λέξεις, στις οποίες το
φωνήεν που τονίζεται και ο τόνος
είναι γραµµένα µε διαφορετικό
χρώµα από την υπόλοιπη λέξη. Ο
µαθητής αντιγράφει τις λέξεις ενώ ο
εκπαιδευτικός ταυτόχρονα προφέρει
τη λέξη, δίνοντας έµφαση στο
φωνήεν που τονίζεται. Στη συνέχεια
ο εκπαιδευτικός δίνει τη λέξη
γραµµένη παραλείποντας το σηµάδι
του τόνου ενώ διατηρεί το χρώµα
στο γράµµα που τονίζεται και ζητάει
από το µαθητή να την τονίσει.
Αργότερα ζητάει από το µαθητή να
τονίσει τη λέξη στην οποία δεν
υπάρχει καµία οπτική νύξη
(διαφορετικό χρώµα).

2. Να βάζει στη σωστή
σειρά λέξεις ώστε να
δηµιουργήσει µια πρόταση, φράση µε νόηµα.

2.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει µία
εικόνα στο µαθητή (π.χ. ένα παιδί
που τρώει). Του δίνει κάρτες µε
σύµβολα ή λέξεις και του ζητάει να
τις βάλει στη σωστή σειρά ώστε να
σχηµατίσει µία πρόταση- τίτλο για
την εικόνα (π.χ. το παιδί τρώει). Η
δραστηριότητα επαναλαµβάνεται
χωρίς τη βοήθεια της εικόνας. Σε
µαθητές µε περισσότερες δυνατότητες ο εκπαιδευτικός δίνει περισσότερες κάρτες µε λέξεις ή σύµβολα από
αυτές που χρειάζονται για να σχηµατιστεί η πρόταση και του ζητά να
επιλέξει τις σωστές (π.χ. παιδί /
καρέκλα/ το/ τέσσερα/ τρώει/ άσπρο/
µήλο → "το παιδί τρώει µήλο"
(Αυτοεξυπηρέτηση, Μελέτη περιβάλλοντος, Πληροφορική).

Σύνταξη απλών
προτάσεων,
κειµένων
Τονισµός
Ορθογραφία
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3.
Να
σχηµατίζει
προτάσεις του τύπου:

Ρήµα
Υποκείµενο – ΡήµαΑντικείµενο
Υποκείµενο – Ρήµα Κατηγορούµενο
4. Να χρησιµοποιεί
σωστά τα άρθρα (σε
ενικό και πληθυντικό
αριθµό) µε τα ουσιαστικά.

4.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή κάρτες µε εικόνες – σύµβολα
ή λέξεις και του ζητά να τοποθετήσει
δίπλα σε κάθε µία, την κάρτα µε το
(π.χ. αρσενικό) άρθρο και ταυτόχρονα να πει τη φράση λεκτικά, αν
µπορεί (π.χ. ο µπαµπάς, ο δάσκαλος, ο παππούς…).
Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται
για όλα τα άρθρα στην ονοµαστική
του ενικού και πληθυντικού αριθµού.
Σε τελικό στάδιο ο µαθητής
καλείται να αντιστοιχίσει σωστά
τα τρία άρθρα ενικού και
πληθυντικού αριθµού µε τις
κατάλληλες εικόνες – σύµβολα –
λέξεις (προφορικά ή γραπτά).

5. Να χρησιµοποιεί την
προσωπική αντωνυµία
ως υποκείµενο.

5.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή µία φωτογραφία του που
από κάτω είναι γραµµένο το όνοµα
του µαθητή π.χ.

Κώστας
Ο εκπαιδευτικός ρωτάει "ποιος
είναι;" και όταν ο µαθητής απαντάει
"ο Κώστας" ο εκπαιδευτικός του
δείχνει το σύµβολο ή τη λέξη "εγώ"
και τον βοηθά να την τοποθετήσει
πάνω στο όνοµα του.

εγώ
Συγχρόνως ο εκπαιδευτικός λέει τη
λέξη και ζητάει από το µαθητή να την
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επαναλάβει, αν µπορεί, ή να δείχνει
µε το δάχτυλο το εαυτό του.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δείχνει
στο µαθητή φωτογραφίες του µε
διάφορες ενέργειες, που από κάτω
είναι γραµµένο το ρήµα και του
ζητάει να απαντήσει στην ερώτηση"
ποιος;" βάζοντας την προσωπική
αντωνυµία "εγώ"
π.χ ποιος γράφει;
ποιος τρώει;
ποιος πίνει;

εγώ
γράφω
Η δραστηριότητα επαναλαµβάνεται
µε τον ίδιο τρόπο και για τις άλλες
προσωπικές αντωνυµίες.

6. Να αναγνωρίζει
βασικά σηµεία στίξης
(τελεία, κόµµα, ερωτηµατικό.
7. Να χρησιµοποιεί
τελείες και
ερωτηµατικό.

8. Να χρησιµοποιεί
κόµµα, όταν θέλει να
γράψει διαφορετικές
λέξεις στη σειρά π.χ.
καταλόγους.
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Όταν ο µαθητής έχει περισσότερες
δυνατότητες και διαβάζει κείµενα ο
εκπαιδευτικός επισηµαίνει µε το ίδιο
χρώµα το όνοµα του ήρωα στο κείµενο και την προσωπική αντωνυµία,
η οποία αναφέρεται σε αυτόν. Με τον
τρόπο αυτό ο µαθητής συνδέει το
πρόσωπο µε την αντωνυµία και
διευκολύνεται στην κατανόηση
(Πληροφορική).
6.1. – 7.1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει
µία πρόταση και επισηµαίνει την
τελεία (το κόµµα ή το ερωτηµατικό).
Ο µαθητής αντιγράφει την πρόταση
και παροτρύνεται να βάλει το σηµείο
στίξης που διδάσκεται κάθε φορά.
Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
προτάσεις και του ζητάει να βάλει
τελεία (ή ερωτηµατικό) όπου
χρειάζεται (Πληροφορική).
8.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή µία ηµιτελή πρόταση (π.χ.
από το σούπερ-µαρκετ αγόρασα …)
και ένα κατάλογο µε προϊόντα (π.χ.
ψωµί/ τυρί/ γάλα / και µήλα). Ζητάει
από το µαθητή να τη συµπληρώσει

χρησιµοποιώντας κόµµατα ανάµεσα
στα ουσιαστικά (Αυτοεξυπηρέτηση,
Πληροφορική).
9. Να συνδέει λέξεις και
προτάσεις µε το «και».

10. Να γνωρίζει και να
χρησιµοποιεί τον ενικό
και τον πληθυντικό
αριθµό των ουσιαστικών.
11. Να γράφει
ορθογραφηµένα τα
άρθρα κυρίως στην
ονοµαστική ενικού και
πληθυντικού
12. Να γράφει
ορθογραφηµένα
καταλήξεις ουσιαστικών
και επιθέτων κυρίως
στην ονοµαστική πτώση
του ενικού και
πληθυντικού.
13. Να αναγνωρίζει τα
ρήµατα στις προτάσεις.

14. Να χρησιµοποιεί
ενεστώτα χρόνο για να
αναφερθεί στο παρόν
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9.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή δύο γραπτές προτάσεις µε
σύµβολα ή λέξεις επισηµαίνοντας
χρωµατικά το ρήµα (π.χ. Τρώω
ψωµί . Τρώω τυρί) και τον βοηθάει
να ενώσει τις δύο προτάσεις σε µία
διατηρώντας το ρήµα και συνδέοντας
τα δύο ουσια-στικά µε το και (π.χ.
τρώω ψωµί και τυρί) (Αυτοεξυπηρέτηση).
10.1. – 11.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει
στο µαθητή µία εικόνα µε ένα
αντικείµενο που από κάτω γράφει το
όνοµα του αντικειµένου µε το άρθρο
και µία άλλη µε τα αντίστοιχα πολλά
(π.χ. ένα µολύβι – πολλά µολύβια).
Ζητά από το µαθητή να πει και να
γράψει, αν µπορεί, κάτω από τη
δεύτερη εικόνα το ουσιαστικό σε
πληθυντικό αριθµό.
12.1.Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή ένα ουσιαστικό στον ενικό
αριθµό και ζητάει να πει ή να γράψει
το ίδιο ουσιαστικό στον πληθυντικό
αριθµό και το αντίστροφο.

13.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή προτάσεις τύπου Υ-Ρ και
του ζητάει να κυκλώσει λέξεις που
απαντούν στην ερώτηση "τι κάνει;"
το υποκείµενο. (π.χ. τι κάνει ο
Κώστας;).
13.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή µία πρόταση από την οποία
λείπει το ρήµα. Του δίνει δύο
διαφορετικές λέξεις, ένα ουσιαστικό
και το σωστό ρήµα για να επιλέξει
και να συµπληρώσει την πρόταση.
14.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή µία πρόταση από την οποία

και αόριστο χρόνο για να λείπει το ρήµα. Του δίνει ένα ρήµα
αναφερθεί στο
στον ενεστώτα και στον αόριστο για
παρελθόν.
να επιλέξει και να συµπληρώσει την
πρόταση (Μελέτη περιβάλλοντος,
Πληροφορική).
15. Να γράφει
ορθογραφηµένα
15.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
καταλήξεις του ρήµατος µαθητή να διαβάσει πολλές
στον ενεστώτα της
διαφορετικές προτάσεις τύπου Υ-Ρ
ενεργητικής φωνής.
στο πρώτο πρόσωπο (π.χ. εγώ
πίνω, εγώ γράφω) και επισηµαίνει
την ορθή γραφή της κατάληξης. Στη
συνέχεια ο µαθητής ασκείται στο να
συµπληρώνει τη σωστή κατάληξη µε
διαφορετικούς τρόπους (γραπτά,
µαγνητικός πίνακας, υπολογιστής).
Η ίδια δραστηριότητα
επαναλαµβάνεται για τις καταλήξεις
όλων των προσώπων.
15.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή ρήµατα ενεστώτα ενεργητικής φωνής στο πρώτο πρόσωπο
και ουδέτερα ουσιαστικά σε –ο.
Ζητάει από το µαθητή να συµπληρώσει τις σωστές καταλήξεις στις
λέξεις.
16. Να αναγνωρίζει και
να κατανοεί ποιες λέξεις 16.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
λέγονται άρθρα, ουσιαµαθητή να διαβάσει προτάσεις και
στικά, ρήµατα και
επισηµαίνει κάθε φορά µία
επίθετα.
κατηγορία λέξεων µε διαφορετικό
χρώµα (π.χ. χρωµατίζει τα ρήµατα
µε κόκκινο) και του λέει. Ονοµάζει
την κατηγορία (π.χ. "όλα αυτά που
απαντούν στην ερώτηση "τι κάνω;"
είναι ρήµατα ).
16.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει προτάσεις στο µαθητή και του ζητάει να
κυκλώσει κάθε φορά µία συγκεκριµένη κατηγορία λέξεων (π.χ.ρήµατα)
(Πληροφορική).
1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται
στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Επίλυση
Προβλήµατος

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Στο µαθητή πρέπει να δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
Να χρησιµοποιεί τα υλικά που του δίνονται για µια
δραστηριότητα, να µιλά για τη δουλειά του και να
κάνει ερωτήσεις.

Να περιγράφει δεδοµένα και ευρήµατα.
Να ελέγχει τα αποτελέσµατα των µαθηµατικών
πράξεων και να σκέφτεται αν είναι λογικά.
Να κάνει προβλέψεις βασισµένες στην εµπειρία,
να ρωτά και να απαντά στην ερώτηση «τι θα
συµβεί εάν…;».
Να διαλέγει τα υλικά που χρειάζεται και να κάνει
τους υπολογισµούς που απαιτούνται για µια
δραστηριότητα.
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Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
Προσέγγισης

Επικοινωνί
α
Οµοιότητα –
∆ιαφορά
Άτοµο – Σύνολο
Αλληλεπίδραση
Πολιτισµός
Ταξινόµηση
Οργάνωση
Σύστηµα

Να απαγγέλλει, να διαβάζει
αριθµητικά σύµβολα 1-5.

και

να

γράφει

τα

Αριθµοί και
Πράξεις
Υπολογισµοί
µέχρι το 5

Να αναλύει σε αθροίσµατα τους αριθµούς µέχρι
το 5.

Απαρίθµηση
µέχρι το 10

Να κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις µέσα στην
πρώτη πεντάδα.

Τα σύµβολα
«+», «-», και
«=»

Να λύνει απλά προβλήµατα πρόσθεσης και
αφαίρεσης µέσα στην πρώτη πεντάδα. Να κάνει
χρήση των συµβόλων «=, +,-».

Επικοινωνία
Μεταβολή
Άτοµο – Σύνολο
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
Οργάνωση
Αλληλεπίδραση
Ταξινόµηση
Σύστηµα

Να απαριθµεί, να γράφει και να διαβάζει µέχρι
το 10 και να διακρίνει την απόλυτη και τακτική
έννοια των αριθµών µέχρι το 10.
Αριθµοί και
πράξεις
Υπολογισµοί
µέχρι το 10
Απαρίθµηση
µέχρι το 20
Τα σύµβολα
«=» και «>,<»

Να απαγγέλλει, να γράφει και να διαβάζει τα
αριθµητικά σύµβολα µέχρι το 20.

Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Μεταβολή
Να κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις µέσα στην
Άτοµο – Σύνολο
πρώτη δεκάδα. Να επαληθεύει τις αριθµητικές
Οµοιότητα–
πράξεις.
∆ιαφορά
Οργάνωση
Να συγκρίνει τους αριθµούς χρησιµοποιώντας τα Ταξινόµηση
Σύστηµα
σύµβολα «>,<».

Αριθµοί και
πράξεις

Να κάνει προσθέσεις µέχρι το 20
χρησιµοποιώντας την προσεταιριστική ιδιότητα.

Υπολογισµοί
µέχρι το 20

Να κάνει αφαιρέσεις µέχρι το 20.

Απαρίθµηση
µέχρι το 50 και
στη συνέχεια
µέχρι το 100

Να λύνει απλά προβλήµατα πρόσθεσης και
αφαίρεσης µέσα στην πρώτη εικοσάδα.
Να απαριθµεί µέχρι το 50.

Επικοινωνία
Μεταβολή
Αλληλεπίδραση
Άτοµο – Σύνολο
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
Οργάνωση
Ταξινόµηση
Σύστηµα

Να απαριθµεί µέχρι το 100.
Καταστάσεις
επανάληψης
ίσων
ποσοτήτων και
διαµερισµού
(µερισµού)
Μετρήσεις
Μήκος, ύψος,
πλάτος.
(Εµπειρικές

Να εξοικειωθεί µε καταστάσεις επανάληψης ίσων
ποσοτήτων και διαµερισµού (µερισµού).

Να συγκρίνει και να σειροθετεί αντικείµενα
χρησιµοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα.

Να γνωρίζει τις πιο απλές µονάδες µέτρησης
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Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Μεταβολή
Άτοµο –

µετρήσεις στα
µεγέθη αυτά)

µήκους, χωρητικότητας, βάρους και χρόνου, και
τη χρήση τους.

Χρόνος
(ονοµασία- η
έννοια του
χρονικού
διαστήµατος σε
σχέση µε
ορισµένα
γεγονότα)

Να µπορεί να βάζει γεγονότα σε χρονική σειρά.
Να χρησιµοποιεί νοµίσµατα στα πλαίσια των
καθηµερινών συναλλαγών.

Σύνολο
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
Οργάνωση
Ταξινόµηση
Χώρος –
Χρόνος
Σύστηµα

Να γνωρίζει τη χρήση της ζυγαριάς.

Χρήµα
Βάρος (µάζα)
Μοτίβα
Γεωµετρία
Επίπεδα
σχήµατα και
στερεά σώµατα.
Αναγνώριση της
µορφής
Χάραξη
Προσανατολισµός στο χώρο
Προσέγγιση της
συµµετρίας ως
προς άξονα

Να εξασκηθεί στην αναγνώριση, ονοµασία,
ταξινόµηση, σχεδίαση, αναπαραγωγή
σχηµάτων στο επίπεδο (τετράγωνο, κύκλος,
τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραµµο).

Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Μεταβολή
Άτοµο – Σύνολο
Οµοιότητα –
Να διακρίνει τα στερεά σώµατα: κύβο,
∆ιαφορά
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, σφαίρα, κύλινδρο, Οργάνωση
Ταξινόµηση
πυραµίδα.
Χώρος –
Χρόνος
Να εξασκηθεί στον προσανατολισµό στο χώρο.
Συµµετρία
Σύστηµα
Να παρατηρεί εικόνες και σχήµατα συµµετρικά
ως προς άξονα.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Εισαγωγή
Τα µαθηµατικά αποτελούσαν πάντα έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους
της γενικής και ειδικής αγωγής. Ο κύριος σκοπός της διδασκαλίας των
µαθηµατικών είναι η ανάπτυξη λογικών διεργασιών, όπως η ανάλυση, η
γενίκευση και η κριτική σκέψη. Οι ειδικότεροι στόχοι είναι η επεξεργασία και
αξιοποίηση δεδοµένων, καθώς και η σύγκριση και ο µετασχηµατισµός απλών
σχέσεων. Επιπλέον, τα παιδιά µέσα από τα µαθηµατικά, µπορούν να
κατανοούν και να επιλύουν προβλήµατα καθηµερινής ζωής.
Οι µαθητές µε αυτισµό παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην
κατανόηση εννοιών (όπως ο χρόνος, ο χώρος, η αιτιότητα, οι διαδοχές) τόσο
σε συγκεκριµένο, όσο και σε αφηρηµένο επίπεδο. Συχνά οι γνώσεις τους για
αριθµούς και πράξεις είναι µηχανικές και οι στρατηγικές για την επίλυση
προβληµάτων είναι φτωχές και επιφανειακές. Τα παιδιά µε αυτισµό έχουν την
ικανότητα να µαθαίνουν ακριβείς πληροφορίες, δυσκολεύονται όµως να τις
ταξινοµήσουν και να τις αποθηκεύσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν
να τις ανακαλέσουν έξω από το αρχικό πλαίσιο. Ωστόσο, τα παιδιά µε αυτισµό
υψηλής λειτουργικότητας έχουν µία προτίµηση και ένα ενδιαφέρον για τα
µαθηµατικά και γενικότερα τις θετικές επιστήµες. Μία πιθανή ερµηνεία γι’ αυτό
είναι η περιοδική και επαναληπτική οργάνωση πληροφοριών (π.χ.
προπαίδεια) που ταιριάζει µε τον τρόπο οργάνωσης της µνήµης και σκέψης
των ατόµων µε αυτισµό. Ένα άτοµο µε σύνδροµο Asperger αναφέρει
χαρακτηριστικά:
«Μου αρέσει να παρακολουθώ την πρόβλεψη του καιρού και να πηγαίνω
στη βιβλιοθήκη για να συγκεντρώνω πληροφορίες για τις καιρικές
συνθήκες σε όλο τον κόσµο. Επίσης, µαζεύω όλα τα τηλεοπτικά
προγράµµατα από όλες τις πολιτείες της Αµερικής για να συγκρίνω τις
ώρες παρουσίασης των εκποµπών για τον καιρό». (Gary Peterson- από
το βιβλίο τουTheo Peteers Αυτισµός, σελ.240)
Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί στις ποικίλες
εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών µε αυτισµό ανάλογα µε την ηλικία και το
λειτουργικό τους επίπεδο. Οι φράσεις της Temple Grandin (1995) φωτίζουν
µία άλλη πλευρά σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµατικών:
«Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τότε που πήρα το µάθηµα
της Στατιστικής. Στις πρώτες εξετάσεις απέτυχα. ∆εν µπορούσα να
συγκρατήσω µια πληροφορία στο µυαλό µου την ίδια ώρα που
επεξεργαζόµουν µια άλλη. Το να ερµηνεύω τα µαθηµατικά σύµβολα και να
επεξεργάζοµαι, ταυτόχρονα, την εξίσωση, ήταν αδύνατον.»(σελ 148)
και αλλού:
«Τα Μαθηµατικά ήταν άλλο ένα πρόβληµα για µένα. ∆εν µπορούσα να
παρακολουθήσω το ρυθµό του µαθήµατος. Όταν άρχιζα να καταλαβαίνω
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µια έννοια, τότε ακριβώς ο δάσκαλος προχωρούσε σε ένα νέο κεφάλαιο.»
(σελ. 46)
Όµως, δεν παραλείπει να αναφέρει και τους τρόπους που η διδασκαλία των
Μαθηµατικών γινόταν κατανοητή:
«..Το µόνο πράγµα που θυµάµαι από τα Μαθηµατικά ήταν µια πρακτική
επίδειξη σχετικά µε τη σηµασία του "π" (=3,14…), στον τύπο που
χρησιµοποιείται για να βρεθεί η περιφέρεια ενός κύκλου (Μήκος
Περιφέρειας κύκλου = ∆ιάµετρος Χ 3,14). Θυµάµαι ότι ο καθηγητής πήρε
έναν κύκλο φτιαγµένο από χαρτόνι, τύλιξε ένα κορδόνι γύρω από την
περιφέρειά του και έδειξε στην τάξη ότι ήταν ίσο µε τρεις διαµέτρους συν
ένα µικρό υπόλοιπο που υπολογίστηκε ίσο µε 0,14. Όλο µαζί, 3,14. Αυτό
ήταν κάτι πραγµατικό για µένα. Το παρακολούθησα και το κατάλαβα.»
(σελ. 70)
Για την επιτυχηµένη διδασκαλία των Μαθηµατικών, ο εκπαιδευτικός
χρειάζεται να διαµορφώσει ένα εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
λαµβάνοντας υπόψη του τα εξής:
την άµεση και διαρκή σύνδεση των γνώσεων µε την καθηµερινή
πραγµατικότητα και τις εµπειρίες των µαθητών της τάξης του,
την ανάγκη για δόµηση της σειράς των δραστηριοτήτων που θα
διδάξει,
την ανάγκη για οπτικοποίηση των διδακτικών υλικών, και
τη διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών στο µαθητή που θα τον
βοηθήσουν να επιλύει προβλήµατα στην καθηµερινή του ζωή.
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει τις ακόλουθες στρατηγικές για
την επίλυση προβληµάτων (Maddock, 1997):
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί
κατάλληλες συνθήκες ή τροποποιεί το υλικό έτσι, ώστε ο µαθητής να πιεστεί για να
αναζητήσει λύσεις. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή µία
φωτογραφία µε το µοντέλο µιας πυραµίδας φτιαγµένης από κύβους για να την
κατασκευάσει, αλλά αντί για κύβους, ο εκπαιδευτικός του δίνει βόλους. (Θεµατική
ενότητα: Επίλυση προβλήµατος - Στόχος: 5 - ∆ραστηριότητα 5.4.)
Εσκεµµένο λάθος (error): Ο εκπαιδευτικός δίνει αντικείµενα στο µαθητή
που δεν έχουν σχέση µε την δραστηριότητα, ώστε να του δηµιουργήσει ένα
πρόβληµα που θα πρέπει να επιλύσει. Για παράδειγµα, δίνονται στον µαθητή
δύο κουτιά, όπου το ένα έχει από έξω ζωγραφισµένο ένα κύβο και το άλλο
ένα βόλο. Ο εκπαιδευτικός του δίνει ανακατεµένα κύβους και αυτοκινητάκια
και του ζητάει να κάνει την οµαδοποίηση. (Θεµατική ενότητα: Επίλυση
προβλήµατος - ∆ραστηριότητα: 1.1.)
Παράλειψη (omission): Ο εκπαιδευτικός σκόπιµα παραλείπει αντικείµενα
από µια οικεία στον µαθητή δραστηριότητα. Για παράδειγµα, δίνονται στον
µαθητή φωτογραφίες από δέντρα και σπίτια για να κάνει ταξινόµηση σε
φάκελο που είναι χωρισµένος σε τρία µέρη: δέντρα, σπίτια, αυτοκίνητα.
(Θεµατική ενότητα: Επίλυση προβλήµατος - ∆ραστηριότητα 1.2.)
Επιλογή (choice): Ο εκπαιδευτικός δίνει εναλλακτικές λύσεις στον µαθητή
για να τον παροτρύνει να επιλέξει. Για παράδειγµα, ο µαθητής καλείται να
επιλέξει ανάµεσα σε τρία αντικείµενα (ποτήρι, πιάτο, κουτάλι) ποιο θα
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χρησιµοποιήσει για να µετρήσει τη χωρητικότητα σε νερό µιας κανάτας.
(Θεµατική ενότητα: Επίλυση προβλήµατος - ∆ραστηριότητα 8.1.)
Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Μαθηµατικών για µαθητές µε
αυτισµό οι θεµατικές ενότητες δεν διαφέρουν από εκείνες του Αναλυτικού
Προγράµµατος Σπουδών της Γενικής Αγωγής για µαθητές της Α΄ ∆ηµοτικού.
Η επίλυση προβληµάτων, οι αριθµοί και πράξεις, οι µετρήσεις και τα στοιχεία
Γεωµετρίας, περιέχουν τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της µαθηµατικής
σκέψης. Ωστόσο, έχουν γίνει προσαρµογές των στόχων και δραστηριοτήτων
για τις δυνατότητες και ανάγκες των µαθητών µε αυτισµό. Οι στόχοι
απλοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας τους, έτσι
ώστε να γίνουν πιο προσιτοί. Για παράδειγµα, ο πρώτος στόχος του
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών της Γενικής Αγωγής στη Γεωµετρία,
αναφέρει ότι «οι µαθητές επιδιώκεται να διακρίνουν τα σχήµατα των
επιπέδων: του τριγώνου, του τετραγώνου, του ορθογωνίου, του κύκλου και
των στερεών: τριγωνικής πυραµίδας, κύβου, ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου,
κυλίνδρου, σφαίρας». Στο Α.Π.Σ. για παιδιά µε αυτισµό, ο παραπάνω στόχος
κρίθηκε σκόπιµο να αναλυθεί σε τρεις υποστόχους: «1. Να διακρίνει τα
γεωµετρικά σχήµατα στο επίπεδο από τα γεωµετρικά σώµατα», «2. Να
αναγνωρίζει κύβους, σφαίρες, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, τριγωνικές
πυραµίδες, κυλίνδρους και να τα περιγράφει» και «3. Να αναγνωρίζει
τετράγωνα, κύκλους, ορθογώνια παραλληλόγραµµα, τρίγωνα, και να τα
περιγράφει.» Ακόµα, στις ενδεικτικές
δραστηριότητες, καταβλήθηκε
προσπάθεια ώστε να συνδέονται µε αντικείµενα και πράξεις της
καθηµερινότητας.
Τα Μαθηµατικά είναι απαραίτητα στη ζωή όλων µας. Στα παιδιά µε
αυτισµό µπορούν να είναι ένα µέσο κατανόησης της πραγµατικότητας, αφού
βοηθούν στην επίλυση καθηµερινών προβληµάτων που πολλές φορές
φαίνονται αξεπέραστα.

Θεµατικές
Ενότητες

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες1

Στόχοι

Στο µαθητή πρέπει
Επίλυση
προβλήµατος να δίνονται µαθησιακές ευκαιρίες
ώστε:
1. Να χρησιµοποιεί
τα υλικά που του
δίνονται για µια
δραστηριότητα
σύµφωνα µε τις
οδηγίες του
εκπαιδευτικού.

1.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί σε δύο
µικρά κουτιά βόλους και κύβους που
του δίνει ο εκπαιδευτικός όλους µαζί
σε ένα µεγάλο κουτί.
1.2. Ταξινοµεί φωτογραφίες από
δέντρα – σπίτια – αυτοκίνητα σε
φάκελο εργασίας που έχει ετοιµάσει ο
εκπαιδευτικός. Για τα πιο ικανά παιδιά
οι φωτογραφίες µπορεί να
αντικατασταθούν από εικόνες ή
σκίτσα.
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1.3. Αντιστοιχεί ένα προς ένα κουτιά
µε κούκλες (κάθε κούκλα µέσα σε ένα
κουτί) όταν του τα δίνει ο
εκπαιδευτικός ανακατεµένα.
1.4. Αντιστοιχεί ένα προς ένα εικόνες
από γατάκια και µπάλες σε φάκελο
εργασίας.
1.5. Σειροθετεί από το µεγαλύτερο στο
µικρότερο τέσσερα άνισα
αυτοκινητάκια (ή φωτογραφίες ή
σκίτσα από αυτοκίνητα).
1.6. ∆ιακρίνει και λέει (ή δείχνει σε
κάρτα) τη θέση µιας κούκλας σε
σχέση µε ένα τραπέζι. (Πάνω από,
κάτω από, πίσω από κ.λ.π.).
1.7. Συγκρίνει και λέει ή δείχνει ποιο
είναι το µεγάλο και ποιο το µικρό
ανάµεσα σε δύο τραπέζια / κουτιά /
µολύβια. Συνεχίζει συγκρίνοντας
λεπτό και χοντρό µαρκαδόρο, βαριά
και ελαφριά τσάντα.
2. Να µιλά για τη
δουλειά του και να
κάνει ερωτήσεις.
3.Να µπορεί να
περιγράψει τα
δεδοµένα και τα
ευρήµατά του.

2.1. Απαντά στην ερώτηση «ποιο
είναι το µεγαλύτερο;» για µια σειρά
µολυβιών που δεν έχουν το ίδιο
µήκος. Θέτει ερωτήσεις όπως: «ποιο
είναι το µικρότερο;»

3.1. Μοιράζεται ισοδύναµα µε άλλους
καραµέλες που του δίνει ο
εκπαιδευτικός, εξηγώντας τον τρόπο
σκέψης του (µία εσύ, µία εγώ, κ.λ.π.).
3.2. Μοιράζει αυτοκινητάκια που έχει
µπροστά του σε ένα κουτί σε άλλους
µαθητές, εξηγώντας τον τρόπο
4. Να µπορεί να ελέγξει
σκέψης του (ένα ο Γιάννης, ένα η
τα αποτελέσµατα µιας
µαθηµατικής
πράξης Μαρία κλπ).
που έκανε.

5. Να κάνει
προβλέψεις
βασισµένες στην
εµπειρία.

4.1. Μοιράζει σε δυο µαθητές τις
µπαλίτσες που έχει µπροστά του σε
ένα κουτί και στη συνέχεια λέει ή
δείχνει ότι και οι δυο µαθητές έχουν
τον ίδιο αριθµό από µπάλες µπροστά
τους.
5.1. Λέει ή δείχνει ποιο κουτί είναι
βαρύτερο ανάµεσα σε δύο που έχει
ετοιµάσει ο εκπαιδευτικός µε 10 και 5
όµοιους κύβους. Χρησιµοποιεί τη
ζυγαριά για να το επιβεβαιώσει.
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5.2. Πιθανολογεί για το ποιο είναι
µεγαλύτερο σπίτι, σε πραγµατικές
διαστάσεις, ανάµεσα σε δύο
φωτογραφίες (µιας µονοκατοικίας και
µιας πολυκατοικίας) που του δίνει ο
εκπαιδευτικός.
5.3. Λέει ή δείχνει τη χρονική σειρά
που φωτογραφήθηκε ο ίδιος να
κοιµάται, να ντύνεται, να ανεβαίνει στο
σχολικό, να µπαίνει στο σχολείο.
5.4. Κατασκευάζει µια πυραµίδα µε
κύ-βους ακολουθώντας µοντέλο από
φωτο-γραφία και επιλέγοντας ο ίδιος
τον αριθµό των κύβων που θα
χρησιµοποιήσει.

6. Να ρωτά και να
απαντά στην
ερώτηση «τι θα
συµβεί εάν..;»
7. Να ελέγχει τα
αποτελέσµατα και να
σκέφτεται αν είναι
λογικά.
8. Να διαλέγει τα
υλικά που θα
χρειαστεί και να
κάνει τους
υπολογισµούς που
απαιτούνται για µια
δραστηριότητα.

6.1. Προβλέπει, λέγοντας ή
δείχνοντας αν η ζάχαρη που υπάρχει
σε ένα µεγάλο κυλινδρικό κουτί, θα
χωρέσει σε ένα µικρότερο.
7.1. Επιλέγει τον χάρακα µήκους ενός
µέτρου από τον χάρακα των 15 εκατοστών για να «µετρήσει» το µήκος της
τάξης.
8.1.∆ιακρίνει και επιλέγει το ποτήρι
(από το πιάτο ή το κουτάλι) για να
µετρήσει τη χωρητικότητα σε νερό
µιας κανάτας.
8.2. Επιλέγει το τετράγωνο και το
τρίγωνο από µια σειρά επίπεδων
γεωµετρικών σχηµάτων που του δίνει
ο εκπαιδευτικός για να τα κολλήσει σε
χαρτί σχηµατί-ζοντας ένα σπίτι.
8.3. Χρησιµοποιεί ως εναλλακτική
λύση την πιθαµή του ή ένα µολύβι για
να «µετρήσει» το µήκος του θρανίου
του όταν ο εκπαιδευτικός δεν του δίνει
κανένα όργανο µέτρησης.
(Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά,
Αυτοεξυπηρέτηση)

Αριθµοί και
πράξεις
Υπολογισµοί
µέχρι το 5

1. Να διακρίνει την
απόλυτη έννοια των
αριθµών 1,2,3.

1.1. Αναγνωρίζει και δείχνει τον
αριθµό που του ζητάει ο
εκπαιδευτικός σε κάρτες µε τους
αριθµούς 1,2,3.
1.2. Λέει ή επιλέγει την κάρτα µε τον
αριθµό 2 όταν ο εκπαιδευτικός βάζει

200

Απαρίθµηση
µέχρι το 10
Το σύµβολο
«+»
Το σύµβολο
«=»
2. Να κάνει αντιστοίχηση ένα προς ένα
µέχρι τρία αντικείµενα, ονοµάζοντας
την ποσότητα.
3. Να συγκρίνει
µεταξύ τους
συλλογές διακριτ-ών
αντικειµένων.

4. Να απαγγέλλει
προφορικά ένα-ένα
την ακολουθία
αριθµών µέχρι το 3.
5. Να απαριθµεί
συλλογές
αντικειµένων που
περιέχουν µέχρι τρία
αντικείµενα.
6. Να αναγνωρίζει
γρήγορα ποσότητες
ενός, δύο και τριών
στοιχείων (άµεση
εκτίµηση).
7. Να συνδέει το
γραπτό σύµβολο µε
την ποσοτική έννοια
του αριθµού.
8. Να διακρίνει την
τακτική έννοια των
αριθµών µέχρι το 3.
9. Να απαγγέλλει

µπροστά του 2 µπαλίτσες. Κάνει το
ίδιο µε τους αριθµούς 3 και 1.
1.3.∆ιακρίνει τον ζητούµενο αριθµό (2
,3, 1) όταν έχει µπροστά του κάρτες
µε διά-φορους αριθµούς, γράµµατα
και σχήµα-τα.
1.4. ∆ιακρίνει και δείχνει τον αριθµό 3
ανάµεσα από πολλές ανακατεµένες
κάρτες µε τον αριθµό 3 και το γράµµα
ε.
2.1. Αντιστοιχεί ένα προς ένα 3
κουτάλια σε 3 πιάτα και λέει ή δείχνει
ότι είναι τρία.

3.1. ∆ιαπιστώνει την ανισότητα και
λέει ή δείχνει ότι τρία πιάτα είναι
περισσότερα (πιο πολλά) από δύο και
το αντίστροφο (πιο λίγα) όταν τα έχει
µπροστά του σε δύο καλάθια.
4.1. Απαγγέλλει ή δείχνει σε κάρτες µε
αριθµούς την ακολουθία 1,2,3 ενώ
απαγγέλλει ο εκπαιδευτικός.
5.1. Μετράει σωστά 3 κουτάλια ή 3
πιρούνια.

6.1. Λέει ή δείχνει πόσα µολύβια
κρατάει ο εκπαιδευτικός στο χέρι του
(1,2 ,ή 3) χωρίς να κάνει απαρίθµηση.

7.1. Βάζει την κάρτα µε τον σωστό
αριθµό σε τρία καλάθια µε 1,2,3
αυτοκινητάκια.

8.1. ∆ιαπιστώνει λέγοντας ή
δείχνοντας ποιο είναι πρώτο –
δεύτερο – τρίτο σε µια σειρά τριών
όµοιων ποτηριών από τα αριστερά
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προφορικά ένα – ένα προς τα δεξιά.
την ακολουθία των
αριθµών µέχρι το 5.
9.1. Απαγγέλλει όταν δείχνει ο
εκπαιδευτι
10. Να απαριθµεί
κός, ή δείχνει σε κάρτες την
συλλογές
ακολουθία 1-2-3-4-5 ενώ απαγγέλλει
αντικειµένων που
ο εκπαιδευτι
κός.
περιέχουν µέχρι 5
αντικείµενα.
10.1. Μετρά, όταν του το ζητήσει ο
εκπαιδευτικός, τις 4 µπάλες που
υπάρχουν διασκορπισµένες µέσα σε
ένα κουτί και ανακοινώνει ή δείχνει σε
κάρτα το εύρηµά του.
10.2. Μετρά τα ρούχα που φοράει.
11. Να ξέρει ότι το
(παντελόνι, πουκάµισο, µπλούζα,
µέγεθος ενός
συνόλου δίνεται από µπουφάν).
τον τελευταίο αριθµό
11.1. Απαριθµεί (λέγοντας ή
της σειράς.
δείχνοντας) τέσσερα µολύβια και
12. Να καταλαβαίνει συγκρατεί τον τελευ-ταίο αριθµό, έτσι
ώστε να απαντά σωστά στην ερώτηση
την ύπαρξη του
αριθµού ανεξάρτητα «πόσα είναι;».
από τη θέση των
αντικειµένων στο
12.1. Μετρά πέντε µπάλες που έχει
χώρο.
µπροστά του και στη συνέχεια
αναγνωρί-ζει ότι παραµένουν πέντε
13. Να διαβάζει
παρόλο
που ο εκπαιδευτικός τις έχει
αριθµητικά σύµβολα
σκορπίσει µέσα στην τάξη.
έως το 5.
13.1. Αναγνωρίζει και διαβάζει – ή
δείχνει
τους αριθµούς 1-5 από ένα
14. Να γράφει ή να
σύνο-λο τυχαίων αριθµών και
πληκτρολογεί τα
αριθ-µητικά σύµβολα γραµµάτων σε καρτέλες που του
δείχνει ο εκπαιδευτι-κός.
1- 5.

15. Να βάζει στη
σειρά τους αριθµούς
1-5.

14.1. Γράφει (µε µαρκαδόρο ή µολύβι)
ή πληκτρολογεί σε ειδικά
σχεδιασµένο πληκτρολόγιο τα
σύµβολα 1-5 αντιγράφο-ντας από
κάρτες που του δίνει ο εκπαιδευτικός.

16. Να απαριθµεί
αντίστροφα από το
5.

15.1. Βάζει στη σωστή σειρά τις
καρτέλες µε τους αριθµούς 1-5 που
του δίνει ανα-κατεµένες ο
εκπαιδευτικός.
16.1. ∆είχνει σε καρτέλες που του
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17. Να δείχνει αντίστροφα ένα – ένα
από το 5.
18. Να γράφει ή να
πληκτρολογεί αντίστροφα ένα – ένα
από το 5.

δίνει ο εκπαιδευτικός ή απαγγέλλει
δυνατά τους αριθµούς αντίστροφα
από το 5.
17.1. ∆ιακρίνει και λέει ή δείχνει ποιο
είναι το µεγαλύτερο, το αµέσως
µικρότερο κ.λ.π. σε σύνολα 5,4,3,2,1
κύβων που του δίνει ο εκπαιδευτικός.

18.1. Γράφει ή κολλάει σε
19. Να βρίσκει τον
συγκεκριµένο πλαίσιο ή πληκτρολογεί
προηγούµενο και τον αντίστροφα το αριθµούς 5-4-3-2-1 σε
επόµενο ενός
σύνολα 5-4-3-2-1 εικόνων από
αριθµού µέχρι το 5.
δέντρα.
20. Να δίνει ένα
λογικό υπολογισµό
για αριθ-µούς µέχρι
το 5.

19.1. Συµπληρώνει γράφοντας ή κολλώντας τους αριθµούς 2 και 4 στη
σειρά των αριθµών 1-…-3-…-5.

21. Να διακρίνει την
τακτική έννοια των
αριθµών µέχρι το 5.

20.1. Υπολογίζει τον αριθµό των
µπου-φάν στην κρεµάστρα, χωρίς να
τα µε-τρήσει.(Έχει υπολογίσει σωστά
αν σε ένα σύνολο 4 µπουφάν δώσει
την απάντηση 3 ή 5).

22. Να υπολογίζει
αθροίσµατα µέχρι το
5 (πρόσθεση: βάζω
όλα µαζί).

21.1. Λέει ή δείχνει ποιος είναι
πρώτος, ποιος δεύτερος, τρίτος,
τέταρτος, πέ-µπτος, από αριστερά
προς τα δεξιά, σε µια σειρά
µαρκαδόρων.

23. Να αναλύουν σε
αθροίσµατα τους
αριθµούς µέχρι το 5.

24. Να καταλαβαίνει
τη χρήση ενός
συµβόλου (εδώ:
άδειο τετράγω-νο)
στη θέση ενός
άγνωστου αριθµού.

22.1. Όταν ο εκπαιδευτικός του δίνει
2 κύβους µέσα σε ένα καλάθι και στη
συνέχεια ακόµη 2 και του ζητάει να
τους βάλει όλους µαζί και να τους
µετρήσει, να λέει ή να δείχνει σε
κάρτα, πόσοι είναι. Ο εκπαιδευτικός
ξεκινάει µε οµοειδή αντικείµενα και
συνεχίζει µε συναφή. (Πρώτα ο
µαθητής προσθέτει µόνο µήλα και στη
συνέχεια φρούτα).
23.1. Βάζει σε ένα κουτί που περιέχει
έναν, δύο, ή τρεις βόλους όσους
χρειά-ζονται ώστε να γίνουν πέντε.
23.2. Εκτελεί την ίδια δραστηριότητα
για να σχηµατίσει αθροίσµατα του 4,
και του 3.
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25. Να αρχίσει να
συνδέει την
πρόσθεση µε την
καταµέτρηση.
26. Να κάνει χρήση
του συµβόλου «+».

27. Να κάνει χρήση
του συµβόλου «=».

28. Να χρησιµοποιεί
εναλλακτικούς
τρόπους υπολογισµών, µέσα από
τους οποίους να
αναδεικνύ-εται η
αντιµεταθετική
ιδιότητα (χωρίς να
διδαχτεί τον όρο).

24.1. Επιλέγει από ένα σύνολο πέντε
φωτογραφιών και κολλάει όσες φωτογραφίες από λουλούδια λείπουν, σε
ένα φάκελο εργασίας όπου υπάρχει η
διάτα-ξη: τρεις φωτογραφίες
λουλουδιών + ένα κενό πλαίσιο
=πέντε φωτογραφίες λουλουδιών.
24.2. Γράφει ή κολλάει το σωστό
αριθµό στην ισότητα 3+…=5.
25.1. Σχηµατίζει τα αθροίσµατα 1+1,
2+1, 3+1, 4+1, µε κύβους, και
τοποθετεί τον αριθµό που βρίσκει
κάθε φορά ως από-τέλεσµα στην
αριθµητική σειρά 1-2-3-4-5.
26.1. Έχει δίπλα του και δείχνει την
κάρτα µε το «+» κάθε φορά που ο
εκπαι-δευτικός λέει «και» ή «βάζω»
στη διάρκεια της άσκησης.
27.1. Έχει δίπλα του και δείχνει την
κάρτα µε το «=» κάθε φορά που ο
εκπαι-δευτικός λέει «όλα µαζί» στη
διάρκεια της άσκησης.
27.2. Κάνει προσθέσεις του τύπου ΙΙ
ξυ-λάκια +ΙΙΙ ξυλάκια = ΙΙΙΙΙ ξυλάκια
χρησιµο-ποιώντας κάρτες µε το «+»
και το «=».

28.1. Αφού επαναλάβει πολλές
προσθέσεις του τύπου 2+1 θρανία και
1+2 θρανία, λέει ή δείχνει σε κάρτες
ότι το αποτέλεσµα είναι πάντα το ίδιο.
28.2. Αφού επαναλάβει πολλές
29. Να συνδέει την
προσθέ-σεις του τύπου 3+1 καπέλα
αφαίρεση µε το
και 1+3 καπέλα (και ακόµη, 3+2
«βγάζω» ή «παίρνω καπάκια και 2+3 καπάκια), λέει ή
µακριά» και να µετρά δείχνει σε κάρτες ότι το αποτέλεσµα
πόσα έχουν µείνει
είναι πάντα το ίδιο.
(«=») (υπόλοιπο).
29.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί
µπροστά στο µαθητή ένα σύνολο
τριών σπίρτων. Στη συνέχεια παίρνει
τα δύο από αυτά λέγοντας: «βγάζω»
ή «παίρνω µακριά», και ζητάει από το
µαθητή να πει ή να δείξει «πόσα του
έχουν µείνει». Μετά από πολλές
επαναλήψεις, επαναλαµβάνει τη
δραστηριότητα βάζοντας δίπλα στο
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κάθε σύνολο σπίρτων την κάρτα µε
τον αριθµό που αντιστοιχεί. Ζητά από
το µαθητή να βρει «πόσα του έχουν
µείνει» και να το-ποθετήσει την κάρτα
µε το σωστό αριθµό.
29.2. Ο εκπαιδευτικός επαναλαµβάνει
µε τον ίδιο τρόπο όλες τις αφαιρέσεις
µε αριθµούς µέχρι το 5.

30. Να κάνει
αφαιρέσεις και να
χρησιµοποιεί το
σύµβολο της
αφαίρεσης (-)
(αφαίρεση: βγάζω
από) µέσα στην
πρώτη πεντάδα.

30.1. Ο µαθητής, χρησιµοποιώντας
διαφορετικά κάθε φορά αντικείµενα,
επα-ναλαµβάνει τις αφαιρέσεις µε
αριθµούς µέχρι το 5, δείχνοντας την
κάρτα µε το
«-» κάθε φορά που ακούει τη φράση
«παίρνω µακριά».

31. Να ξέρει ότι το 0
σηµαίνει «τίποτα»,
ως αποτέλεσµα της
αφαί-ρεσης.

32. Να απαγγέλλει
την ακολουθία 0-1-23-4-5.

33. Να απαγγέλλει
αντίστροφα την
ακολουθία 5-0.

31.1. Από ένα σύνολο 5 (4, 3, 2)
µικρών κύβων ο εκπαιδευτικός
αφαιρεί σταδιακά όλα τα στοιχεία,
ώστε να µένει υπόλοιπο 0. Εισάγει
µετά από πολλές επαναλήψεις το
«τίποτα» ως απάντηση στην ερώτηση
«πόσα σου έχουν µείνει;».
31.2. Μετά από εξάσκηση στις
αφαιρέ-σεις 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, ο
µαθητής τοποθετεί την αριθµοκάρτα
µε το 0 για να δείξει το «τίποτα».
31.3. ∆ιακρίνει το 0 ανάµεσα σε
άλλους αριθµούς, γράµµατα και
σχήµατα που τοποθετεί µπροστά του
σε κάρτες ο εκπαιδευτικός.

32.1. Βάζει σε σωστή σειρά τους αριθ34. Να λύνει πολύ
µούς 0-5 που έχει µπροστά του σε
απλά προβλήµατα
κάρ-τες.
πρόσθεσης και αφαί- 32.2. Εισάγει το 0 στην ακολουθία
ρεσης µέσα στην
1,2,3,4,5 απαγγέλλοντας ή
πρώτη πεντάδα
δείχνοντας.
κάνο-ντας χρήση
των συµ-βόλων +,-,= 33.1. Απαγγέλλει ή δείχνει σε κάρτες
.
αντίστροφα τους αριθµούς 5-4-3-2-10.
34. 1. Εξασκείται στην επίλυση
προβλη-µάτων µε οµοειδή
αντικείµενα: «Έχεις στο καλάθι σου 3
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καραµέλες. Σου δίνω άλλες 2. Πόσες
35. Να απαγγέλλει
έχεις τώρα; (απαντά είτε απαπροφορικά ένα – ένα ριθµώντας είτε από µνήµης) Παίρνω 1
την ακολουθία των
και την δίνω στον Χ. Πόσες σου έχουν
αριθµών µέχρι το 10. µείνει;» Παράλληλα ο εκπαι-δευτικός
σε ένα ευδιάκριτο ταµπλό αποτυπώνει
36. Να απαριθµεί
µε αριθµοκάρτες τα βήµατα επίλυσης
συλλογές
του προβλήµατος (3+2=5, 5-1=4)
αντικειµένων που
χρησιµοποιώντας κόκκινο χρώµα για
περιέχουν µέχρι 10
τον αριθµό 4, ώστε να φανεί ότι το
αντικείµενα.
πρόβληµα λύθηκε.
37. Να διαβάζει
35.1. Απαγγέλλει, ή δείχνει σε κάρτες
αριθ-µητικά σύµβολα ενώ απαγγέλλει ο εκπαιδευτικός την
έως το 10.
ακολουθία των αριθµών έως το 10.
38. Να γράφει ή να
πληκτρολογεί τα
36.1. Μετρά ως το 10 δείχνοντας
αριθ-µητικά σύµβολα σπιρτόκουτα.
έως το 10.
39. Να βάζει στη
σειρά τους αριθµούς
µέχρι το 10.

40. Να δείχνει αντίστροφα από το 10
έως το 0.

37.1. Αναγνωρίζει και διαβάζει ή
δείχνει σε κάρτες όλους τους
αριθµούς έως το 10.
38.1. Γράφει ή πληκτρολογεί στην
οθόνη του Η.Υ. τους αριθµούς 0-10
αντιγράφο-ντας από κάρτες που του
δίνει ο εκπαι-δευτικός.

39.1. Βάζει σε σειρά τους αριθµούς 010 όταν ο εκπαιδευτικός του δίνει την
41. Να βρίσκουν τον αρχή: 0-1-2-3-….
προηγούµενο και τον 39.2. Βάζει σε σειρά τους αριθµούς
επόµενο ενός
από το 0 έως το 10 χωρίς βοήθεια.
αριθµού µέχρι το 10.
40.1. Λέει ή δείχνει σε κάρτες
µετρώντας αντίστροφα σύνολα
10,9,8…. κ.λ.π βό-λων περασµένων
σε κορδόνι.
42. Να δίνει ένα
40.2. Λέει ή δείχνει σε κάρτες
λογικό υπολογισµό
αντίστροφα τους αριθµούς 10-0
για αριθ-µούς µέχρι
το 10 χω-ρίς να
41.1. Συµπληρώνει το 5 και το 7 στην
κάνει απαρί-θµηση.
ακολουθία 1-2-3-4-…-6-…-8-9-10,
στο χαρτί, µε κάρτες ή στην οθόνη
43. Να διακρίνει την
του Η.Υ.
τακτική έννοια των
41.2. Βρίσκει τον προηγούµενο και
αριθµών µέχρι το 10. τον επόµενο οποιουδήποτε αριθµού
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µέσα στη δεκάδα γράφοντας σε χαρτί,
δείχνοντας, ή πληκτρολογώντας στον
Η.Υ.
42.1. Υπολογίζει τον αριθµό ενός
συνό-λου πέντε µήλων σε µια
σακούλα. (Με απόκλιση «+2»,«–2»
για ποσότητες µεγα-λύτερες του 5).
43.1. Λέει ή δείχνει πιο είναι πρώτο,
πιο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέµπτο,
έκτο κ.λ.π. από αριστερά προς τα
δεξιά σε µια σειρά δέκα φωτογραφιών
µε γατάκια.
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή,
Μελέτη Περιβάλλοντος,
Πληροφορική).
Αριθµοί και
πράξεις
Υπολογισµοί
µέχρι το 10.
Απαρίθµηση
µέχρι το 20
Τα σύµβολα
«<», «>»

1. Να αναπαριστά τις
ποσότητες 6 -10 µε
το ν+1, όπου
ν=5,6,7,8,9.

1.1. Όταν έχει µπροστά του 5
µανταρίνια και ο εκπαιδευτικός του
ζητά να τα κάνει 6, ο µαθητής παίρνει
από το καλάθι ακόµη 1. Το ίδιο και
όταν έχει 6 και του ζητάει να τα κάνει.
Συνεχίζει ως το 10.

2. Να απαγγέλλει
προφορικά 5-5 και
2-2 την ακολουθία
των αριθµών µέχρι
το 10.

2.1. Μετά από πολλές επαναλήψεις
του εκπαιδευτικού ο µαθητής
απαντάει µόνος του ή δείχνει τη
σωστή κάρτα, χωρίς να κάνει
πρόσθεση, στην ερώτηση «πόσο
κάνουν 5+5;».
2.2. Λέει ή δείχνει σε κάρτα, ότι πέντε
και πέντε κάνουν δέκα χωρίς να κάνει
απα-ρίθµηση.
2.3. Απαγγέλλει ή δείχνει ενώ απαγγέλλει ο δάσκαλος την ακολουθία 2-46-8-10.

3. Να υπολογίζει
αθροίσµατα µέχρι το
10.

3.1. Όταν ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή 4 καραµέλες και µετά άλλες 3,
ο µαθητής κάνει την πρόσθεση και
λέει ή δείχνει σε κάρτες, πόσες
καραµέλες είχε, πόσες πρόσθεσε και
πόσες έχει τελικά.

4. Να αναλύει σε
αθροίσµατα τους
αριθµούς µέχρι το
10.

4.1. Ασκείται αρχικά µε ξυλάκια και
µετά µόνο µε αριθµούς σε προσθέσεις
όπως: 7=6+1, 7=5+2, 7=4+3, 7=3+4,
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7=2+5, 7=1+6.
5. Να κάνει προσθέσεις από µνήµης µε
το 0.

5.1. Απαντά ή δείχνει αµέσως στην
ερώτηση «πόσο κάνουν ένα και µηδέν
, δύο και µηδέν , τρία και µηδέν»
κ.λ.π.

6. Να κάνει
προσθέσεις µέχρι το
10 χρησιµοποιώντας
τα διπλά (ν+ν) και
την πεντάδα.
7. Να κάνει
αφαιρέσεις µέχρι το
10.

6.1. Να ασκείται στις προσθέσεις
1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5 αρχικά µε
ξυλάκια και µετά µε τους αριθµούς.
7.1. Ασκείται και τελικά γνωρίζει πως
αν από ένα κουτί µε 10 µολύβια
πάρουµε 6 θα µείνουν 4.
7.2. Βρίσκει τη διαφορά ανάµεσα στο
7 και στο 3, στο 8 και στο 4, στο 6 και
στο 2 κ.λ.π.

8. Να επαληθεύει τα
αποτελέσµατα της
πράξης της πρόσθεσης µε την αφαίρεση
και της αφαίρεσης µε
την πρόσθεση.

8.1. Επιλέγει το σωστό αριθµό για να
βρει το αποτέλεσµα στις ασκήσεις
που του έχει ετοιµάσει ο
εκπαιδευτικός στο µαγνη-τικό πίνακα.
π.χ ο µαθητής επιλέγει το 8 ως
αποτέλεσµα στην ισότητα 5+3= που
βλέπει στο µαγνητικό πίνακα. Στη
συνέ-χεια ο εκπαιδευτικός του δίνει το
8, το
«–» και το 3 και ο µαθητής
συµπληρώνει δίπλα την επαλήθευση
8-5=3. Την ίδια δραστηριότητα κάνει
ξεκινώντας από αφαίρεση και
συνθέτοντας την επαλήθευ-σή της µε
πρόσθεση. π.χ 8-2= επιλέγει το 6 και
παίρνοντας το 6 και το + συνθέτει
6+2=8.

9. Να λύνουν πολύ
απλά προβλήµατα
πρόσθεσης και αφαί- 9.1. Λύνει προβλήµατα του τύπου:
ρεσης µέσα στην
«Μέσα στην τάξη είναι 6 µπάλες.
πρώτη δεκάδα.
Αφήνουµε τις δύο στην άλλη τάξη.
Πόσες έµειναν; Αν φέρουµε από το
γυµναστήριο άλλες 3 µπάλες, πόσες
θα έχουµε τώρα µέσα στην τάξη;»
Παρόµοια προβλήµατα µπορεί να
λύνονται βιωµατικά (µεταφέ-ροντας
µπάλες) είτε µε ζωγραφισµένες
10. Να χρησιµοποιεί µπάλες και απαρίθµηση, αριθµούς σε
τα σύµβολα «>,<»
κάρτες, είτε, για τα πιο ικανά παιδιά µε
στη σύγκριση
απαντήσεις από µνήµης.
αριθµών.
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10.1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί
µπρο-στά στο µαθητή δυο σκοινάκια.
Το ένα περικλείει 4 βόλους και το
άλλο 9 βόλους. Του ζητάει να πει ή να
δείξει ποιο σύνολο είναι το
µεγαλύτερο. Στη συνέχεια του δίνει σε
κάρτα το σύµβολο «>» και του ζητάει
να το τοποθετήσει ανάµεσα στα δυο
σύνολα έτσι ώστε η «µύτη» του συµβόλου να δείχνει το µικρότερο
σύνολο.
10.2. Ο εκπαιδευτικός βάζει µπροστά
στο µαθητή δύο καλάθια. Το ένα
περιέχει 5 µήλα και το άλλο 8 µήλα.
Του ζητάει να πει ή να δείξει ποιο
σύνολο είναι µικρό-τερο. Στη συνέχεια
του δίνει µε την κάρτα «<» και του
ζητάει να την βάλει ανάµεσα στα δυο
καλάθια έτσι ώστε το άνοιγµα του
συµβόλου να δείχνει το µεγαλύτερο
σύνολο.
10.3. Με τις αριθµοκάρτες 1-10 και τα
σύµβολα «<,>» ο εκπαιδευτικός κάνει
όλους τους πιθανούς συνδυασµούς
ζητώντας από το µαθητή άλλοτε να
πει/ δείξει «ποιο σύνολο είναι το
µεγαλύτερο» και άλλοτε «ποιο σύνολο
είναι το µικρό-τερο», τοποθετώντας τα
σύµβολα «<, >» ανάµεσα στους δύο
αριθµούς.
10.4. Ο εκπαιδευτικός εισάγει και το
σύµβολο «=»στην παραπάνω
δραστηριότητα.

11. Να αναπαριστά
τις ποσότητες 11-20
µε το ν+1, όπου
ν=10-19.

12. Να απαγγέλλει
προφορικά ένα – ένα
την ακολουθία 1120.
13. Να διαβάζει τα
αριθµητικά σύµβολα
11-20.

11.1. Όταν ο µαθητής έχει µπροστά
του 10 σπίρτα και ο εκπαιδευτικός του
ζητάει να τα κάνει 11, ο µαθητής
παίρνει από το κουτί ακόµη 1, µέχρι
να κατανοήσει όλους τους αριθµούς
11-20 ως αποτέλε-σµα της
πρόσθεσης 10+1, 11+1, 12+1.
12.1. Απαγγέλλει ή δείχνει σε κάρτες
ενώ απαγγέλλει ο εκπαιδευτικός την
ακολου-θία 11-20.

14. Να γράφει ή να
πληκτρολογεί τα
αριθ-µητικά σύµβολα 13.1. Αναγνωρίζει και διαβάζει τα
11-20.
αριθµη-τικά σύµβολα 11-20.
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15. Να βάζει σε
σειρά τους αριθµούς
0-20.

14.1. Ο µαθητής γράφει ή
πληκτρολογεί στον Η.Υ τους αριθµούς
11-20 αντιγρά-φοντας από κάρτες
που του δίνει ο εκπαιδευτικός.
15.1. Όταν ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή κάρτες µε τους αριθµούς 1120 και του δώσει την αρχή: 11-1213…. ο µαθητής συνεχίζει µε το
σωστό τρόπο µέχρι το 20.

16. Να δείχνει αντίστροφα 1:1 από το
20.

17. Να απαγγέλλει
10-10 και 5-5 έως το
20.

15.2. Βάζει σε σειρά τους αριθµούς 11-20
γράφοντας ή χρησιµοποιώντας κάρτες, χωρίς
βοήθεια.

16.1. Όταν ο εκπαιδευτικός βάζει
µπρο-στά του κύκλους µε σκοινί
(σύνολα) που το πρώτο περιέχει 10
καραµέλες, το δεύτερο 11 … το
τελευταίο 20 καραµέλες, ο µαθητής
δείχνει αντίστροφα ένα – ένα τα
σύνολα ξεκινώντας από αυτό που έχει
τις 20 καραµέλες και καταλήγοντας σε
αυτό που έχει τις 10.
16.2. ∆είχνει αντίστροφα από το 20
έως το 10 σε κάρτες µε αριθµούς.
16. 3. ∆είχνει αντίστροφα από το 20
έως το 0 σε κάρτες µε αριθµούς.

17.1.Μετά από πολλές επαναλήψεις,
µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ο
µαθητής απαντάει χωρίς να κάνει
πρόσθεση στην ερώτηση «πόσο
κάνουν δέκα και δέκα;»
17.2. Απαγγέλλει, ή δείχνει σε κάρτες
18. Να απαγγέλλει 2- ενώ απαγγέλλει ο εκπαιδευτικός, την
2 έως το 20.
ακολουθία 5-10-15-20.
19. Να γνωρίζει ότι
στους διψήφιους
αριθµούς το πρώτο
ψηφίο δηλώνει τη
δεκάδα.

18.1. Απαγγέλλει, ή δείχνει ενώ
απαγ-γέλλει ο εκπαιδευτικός, την
ακολουθία 2-4-6-8-10-12 κ.λ.π.
19.1. Όταν ο εκπαιδευτικός του
δείχνει 10 δεµένα ξυλάκια µε λάστιχο,
να µπορεί να πει ή να δείξει ότι είναι
µία δεκάδα.
19.2. Όταν ο εκπαιδευτικός του
δείχνει 2 δεµένα µατσάκια από 10
ξυλάκια το καθένα, ο µαθητής λέει ή
δείχνει ότι είναι 2 δεκάδες ή 20
ξυλάκια.
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19.3. Αναλύει τους αριθµούς 11-19 σε
σύνολα των 10 και 1,2,3 κ.λ.π
αριθµών. Βάζει τον αριθµό ένα κάτω
από τη δεκά-δα και τον1 ή 2 ή 3 κ.λπ.
κάτω από τις µονάδες, λέγοντας ή
δείχνοντας: «Μία δεκάδα και 1,2,3…
µονάδες».
(Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος,
Πληροφορική, Αισθητική Αγωγή).
Αριθµοί και
πράξεις
Υπολογισµοί
µέχρι το 20
Απαρίθµηση
µέχρι το 50 και
στη συνέχεια
µέχρι το 100
Καταστάσεις
επανάληψης
ίσων
ποσοτήτων
και
διαµερισµού
(µερισµού)

1. Να κάνει
προσθέσεις µε
αριθµούς µέχρι το
20.

1.1. Προσθέτει σύνολα από
συνδετήρες µε άθροισµα έως το 20,
κάνοντας απαρίθµηση.
2.1. Χρησιµοποιεί (αρχικά µε αντικείµενα,
αργότερα µε αριθµούς και στο τέλος από
µνήµης) στρατηγικές όπως:

2. Να µπορεί να
χρησιµοποιεί την
προσεταιριστική
ιδιότητα στην
πρόσθεση, (χωρίς
να διδαχτεί τον όρο).

12+4=10+2+4=10+(2+4)=10+6=16
8+6= 8+2+4= (8+2)+4=10+4=14.
3.1. Κάνει αφαιρέσεις από σύνολα
αντικειµένων έως το 20.
3.2. Κάνει αφαιρέσεις µε αριθµούς
µέχρι το 20.

3. Να κάνει
αφαιρέσεις µε
αριθµούς µέχρι το
20.

4.1. Χρησιµοποιεί (µε αντικείµενα,
αριθµούς ή από µνήµης) στρατηγικές
όπως:
15-8=15-(5+3)=15-5-3=(15-5)-3=
10-3=7
17-12= (10-10)+(7-2)= 0+5.

4. Να χρησιµοποιεί
διάφορους τρόπους
για να κάνει πιο
εύκολα την
αφαίρεση.

5.1. Ο εκπαιδευτικός του ζητάει να
ζω-γραφίσει τα µέλη της οικογένειάς
του και να προσθέσει τους συγγενείς
(θείους, ξαδέλφια), και τους
συµµαθητές. Στη συνέχεια του ζητάει
να αφαιρέσει τους άνδρες ή τις
γυναίκες ή τα παιδιά.

5. Να λύνει απλά
προβλήµατα
πρόσθεσης και
αφαίρεσης µέσα
στην πρώτη
εικοσάδα.
6. Να απαγγέλλει
προφορικά 10-10 ως
το 50.

6.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει µπροστά
του 5 δεκάδες από ξυλάκια, δεµένη η
καθεµιά σε µατσάκι και ο µαθητής
απαγγέλλει (ή δείχνει ενώ απαγγέλλει
ο εκπαιδευτικός) την ακολουθία των
αριθµών 10-20-30-40-50.
7.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
κάρτες µε τα αριθµητικά σύµβολα 10,
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20, 30, 40, 50 και κάθε φορά που
ζητά ένα σύµβολο, ο µαθητής το
ξεχωρίζει και του το δείχνει.

7. Να διαβάζει τα
αριθµητικά σύµβολα
30,40,50.

8.1. Απαγγέλλει, ή δείχνει ενώ απαγγέλλει ο εκπαιδευτικός, την
ακολουθία 10-20-30-40-50-60-70-8090-100.

8. Να απαγγέλλει
προφορικά 10-10 ως
το 100.
9. Να διαβάζει τα
αριθµητικά σύµβολα
60-70-80-90-100.
10. Να αναγνωρίζει
ότι το πρώτο ψηφίο
είναι το πιο
σηµαντικό για το
µέγεθος ενός
αριθµού.

11. Να κάνει
προσθέ-σεις
δεκάδων ως το 100.

9.1. Αναγνωρίζει και διαβάζει ή
δείχνει τα αριθµητικά σύµβολα 60-100
ανάµεσα σε κάρτες που περιέχουν
ακόµα άλλα αριθ-µητικά σύµβολα και
γράµµατα.
10.1. Kάνει συγκρίσεις
χρησιµοποιώντας τα σύµβολα <, >
αρχικά µε τα µατσάκια µε τις δεκάδες
και αργότερα µε τους αριθµούς 10-2030-…100. Επισηµαίνει κάθε φορά ότι
π.χ.: το 80 είναι µεγαλύ-τερο από το
30 επειδή το 8 είναι µεγαλύ-τερο από
το 3.
11.1. Κάνει προσθέσεις του τύπου:
20+30, 40+50 κ.λ.π.
χρησιµοποιώντας αρχικά ξυλάκια και
αργότερα αριθµούς και λέγοντας ή
δείχνοντας: δύο δεκάδες και τρεις
δεκάδες ίσον πέντε δεκάδες.

12.1. Κάνει αφαιρέσεις του τύπου: 5012. Να κάνει
20, 80-60, κ.λ.π. χρησιµοποιώντας
αφαιρέ-σεις δεκάδων αρχικά ξυλάκια και αργότερα
ως το 100.
αριθµούς και λέγοντας ή δείχνοντας:
πέντε δεκάδες µείον δύο δεκάδες ίσον
τρεις δεκάδες.
13. Να απαριθµεί
µέχρι το 50.

14. Να απαριθµεί
µέχρι το 100.

13.1. Απαριθµεί 1-1 έως το 50 όταν ο
εκπαιδευτικός του δίνει την αρχή σε
κάθε δεκάδα: 21-22-23…., 31-32-33… κ.λ.π.
13.2. Απαριθµεί 1-1 έως το 50 χωρίς
βοήθεια.
14.1. Απαριθµεί 1-1 από το 50 έως
το100 όταν ο εκπαιδευτικός του δίνει
την αρχή σε κάθε δεκάδα: 51-5253…., 61-62-63-… κ.λ.π.
14. 2. Απαριθµεί έως το 100 χωρίς
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βοήθεια.
15. Να διαβάζει, να
γράφει και να βάζει
στη σειρά αριθµούς
µέχρι το 100.

15.1. Αναγνωρίζει και διαβάζει ή
δείχνει τους αριθµούς έως το 100.
15.2. Γράφει ή πληκτρολογεί τους
αριθµούς έως το 100.
15.3. Γνωρίζει ότι το 87 αποτελείται
από 8 δεκάδες και 7 µονάδες, το 24
από 2 δεκάδες και 4 µονάδες κ.λ.π.
15.4. Βάζει σε σειρά από τον
µικρότερο στον µεγαλύτερο και
αντίστροφα αριθ-µούς όπως:
16. Να εξοικειωθεί µε 45,14,23,87,36,92,12….
καταστάσεις επανάληψης ίσων ποσοτή- 16.1. Αφού εξασκηθεί πολλές φορές
των χωρίς την
µε ξυλάκια λέει ή δείχνει µε αριθµούς
εισαγω-γή του
ότι 3+3 είναι δύο φορές το τρία και
συµβόλου του
ισούται µε 6.
πολλαπλασιασµού
16.2. Αφού εξασκηθεί πολλές φορές
σε αριθµούς µέχρι το µε µανταλάκια λέει ή δείχνει µε
20.
αριθµούς ότι 2+2+2 είναι τρεις φορές
το 2 και ισούται µε 6.
16.3. Επαναλαµβάνει µε : 3+3, 4+4,
5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9 3+3+3,
4+4+4, 5+5+5, 6+6+6,
2+2+2+2+2+2… κ.λ.π.
16.4. Ο εκπαιδευτικός βάζει πάνω στο
τραπέζι ένα κουτί µε καλαµάκια. Ζητά
από τον µαθητή να πάρει 5 φορές
από ένα καλαµάκι και να του πει πόσα
έχει, 3 φορές από ένα, 10 φορές από
ένα…. Επαναλαµβάνει πολλές φορές
τη δραστη-ριότητα ώσπου ο µαθητής
να αναγνωρί-ζει ότι 5 φορές το ένα
17. Να εξοικειωθεί µε ίσον 5, κλπ.
καταστάσεις
µερισµού ίσων
17.1. Με τη βοήθεια του
ποσοτήτων χωρίς
εκπαιδευτικού ο µαθητής χωρίζει ένα
την εισαγωγή του
σύνολο από 10 µανταλάκια σε δύο
συµβόλου της
ίσα µέρη και ένα σύ-νολο από 20
διαίρεσης σε
µανταλάκια σε 2 ίσα και µετά σε 4 ίσα
αριθµούς µέχρι το
µέρη. Εξασκείται και ανα-γνωρίζει ότι
20.
το 10 ισούται µε 2 πεντάδες, το 20
ισούται µε 2 δεκάδες και 4 πεντά-δες.
17.2. Όταν ο εκπαιδευτικός βάζει
µπροστά του 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20 ξυλάκια και ο µαθητής
χωρίζει κάθε ποσότητα στη µέση και
λέει ή δείχνει πόσα ξυλάκια είναι το
µισό της αρχικής ποσότητας.
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17.3. Όταν ο εκπαιδευτικός βάζει
µπρο-στά του 3, 6, 9, 12,15, 18
καλαµάκια και του ζητάει να χωρίσει
κάθε ποσότητα σε τρία ίσα µέρη, ο
µαθητής λέει ή δείχνει πόσα
καλαµάκια περιέχει το κάθε µέρος
από τα τρία που χώρισε την αρχική
ποσότητα.
17.4. Με τον ίδιο τρόπο ο µαθητής
έχει µπροστά του 4, 8, 12, 16, 20
κύβους και χωρίζει την κάθε
ποσότητα σε τέσσερα ίσα µέρη. Στη
συνέχεια λέει ή δείχνει από πόσους
κύβους αποτελείται το κάθε µέρος
από τα τέσσερα που χωρίστηκε η
αρχική ποσότητα.
17.5. Όταν ο εκπαιδευτικός του δίνει
5,10, 15, 20 βόλους και του ζητάει να
τους χωρίσει σε πέντε ίσα µέρη, ο
µαθη-τής λέει ή δείχνει από πόσους
βόλους αποτελείται το κάθε µέρος
από τα πέντε που χώρισε την αρχική
ποσότητα.
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή,
Μελέτη Περιβάλλοντος,
Πληροφορική)
Μετρήσεις
Μήκος, ύψος,
Πλάτος
(εµπειρικές
µετρήσεις στα
µεγέθη αυτά)
Χρόνος
(ονοµασία – η
έννοια του
χρονικού
διαστήµατος
σε σχέση µε
ορισµένα
γεγονότα)
Χρήµα
Βάρος (µάζα)
Μοτίβα

1. Να συγκρίνει και
να σειροθετεί
αντικείµενα
χρησιµοποιώντας
την κατάλληλη
γλώσσα.

1.1. Μεταξύ δύο ποτηριών ο µαθητής
συγκρίνει και λέει ή δείχνει ποιο είναι
το ψηλότερο («το κόκκινο ποτήρι είναι
ψηλότερο από το κίτρινο»).
1.2. Μεταξύ τριών (ή και περισσότερων)
αντικειµένων (χάρακες, βιβλία, φύλλα
χαρτιού) ο µαθητής λέει ή δείχνει ποιο
είναι το πιο ψηλό από όλα, ποιο είναι
ψηλότερο από κάποιο άλλο ή πιο κοντό
από ένα τρίτο.
1.3. Μεταξύ δύο αντικειµένων (σφαίρα κύβος, ή δύο ποτήρια µε νερό) ο µαθητής
λέει ή δείχνει ποιο είναι βαρύτερο ή
ελαφρύτερο χρησιµοποιώντας για ζυγαριά
τα δυο του χέρια.
1.4. Ο µαθητής λέει ή δείχνει ποιο
αντικείµενο είναι πριν και ποιο µετά από
αριστερά προς τα δεξιά σε µια σειρά
καθηµερινών αντικειµένων (πιρούνι,
κουτάλι, πιάτο, µαχαίρι, ποτήρι): Το
κουτάλι είναι πριν από το πιάτο και µετά
από το πιρούνι.

214

1.5. Μεταξύ δύο αντικειµένων (ποτήρι µε
γάλα από το ψυγείο – ποτήρι µε γάλα
εκτός ψυγείου) ο µαθητής λεει ή δείχνει
ποιο είναι πιο ζεστό ή πιο κρύο.
1.6. Βάζει σε αύξουσα σειρά ορθογώνια
παραλληλεπίπεδα µε κριτήριο το µήκος /
το ύψος / το πλάτος.

2. Να µετρά διάφορα
µεγέθη µε
αυθαίρετες µονάδες
µέτρησης.

3. Να γνωρίζει τις
πιο απλές µονάδες
µέτρησης µήκους,
χωρητικότητας,
βάρους και χρόνου
και που
χρησιµοποιείται η
κάθε µια.

2.1. Μετρά µε τις πιθαµές του ή µε
λουρίδες χαρτιού το µήκος του θρανίου
του.
2.2. Μετρά το εµβαδόν του θρανίου µε
µονάδα µέτρησης όµοια φύλλα χαρτιού.
2.3. Μετρά και συγκρίνει τη χωρητικότητα µιας κανάτας και µιας λεκάνης µε
µονάδα µέτρησης ένα ποτήρι νερό.
2.4. Μετρά τον χρόνο που χρειάζεται για
µια δραστηριότητα µε όργανο µέτρησης
την κλεψύδρα. Λέει ή δείχνει ότι για να
τελειώσει την δραστηριότητα, πρέπει να
«γυρίσει» την κλεψύδρα µία, δύο ή και
παραπάνω φορές.
2.5. Χρησιµοποιεί λουρίδες χαρτί ή τις
πιθαµές του για να συγκρίνει το µήκος
αντικειµένων (την πόρτα της τάξης και την
έδρα) που δεν µπορούν να µπουν δίπλαδίπλα.
3.1. Χρησιµοποιώντας τον χάρτη της
Ελλάδας, ο εκπαιδευτικός δείχνει στον
µαθητή τον τόπο κατοικίας του, έναν τόπο
που επισκέπτεται συχνά (χωριό, εξοχή)
και µια µεγάλη πόλη λέγοντας τις απόστάσεις, έτσι ώστε να ξέρει ότι µετριούνται
σε χιλιόµετρα.
3.2. Μετρά τη χωρητικότητα µιας κανάτας σε γάλα κι ενός κουβά σε νερό, χρησιµοποιώντας ένα µετρητή λίτρων κουζίνας, έτσι ώστε να ξέρει ότι τα υγρά
µετριούνται σε λίτρα.
3.3. Επισκέπτεται το κοντινό µανάβικο µε
τον εκπαιδευτικό και συµµετέχει στη διαδικασία της αγοράς και του ζυγίσµατος
µήλων, έτσι ώστε να ξέρει ότι τα είδη που
αγοράζουµε από τον µανάβη µετριούνται
σε κιλά.
3.4. Μετρά µαζί µε τον εκπαιδευτικό µε τη
βοήθεια ενός ρολογιού τη διάρκεια ενός
διαλείµµατος και τη διάρκεια της παραµονής του στο σχολείο, έτσι ώστε να ξέρει
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ότι η µικρή χρονική διάρκεια µετριέται σε
λεπτά και η µεγαλύτερη σε ώρες.
3.5. Σε ένα πίνακα µε τις ώρες της ηµέρας, ορίζει µαζί µε τον εκπαιδευτικό τι
κάνει κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της
νύχτας, µε προσδιορισµό της κάθε ώρας,
έτσι ώστε να κατανοήσει ότι µια µέρα έχει
24 ώρες.
3.6. Γνωρίζει τις µέρες της εβδοµάδας και
τις βάζει σε σειρά σε ηµερολόγιο του
οποίου ο εκπαιδευτικός έχει ανακατέψει
τα φύλλα.
3.7. Λέει ή δείχνει στον πίνακα µε τις
ηµέρες της εβδοµάδας τι µέρα είναι
σήµερα, τι ήταν χτες, τι θα είναι αύριο.
3.8. Λέει ή δείχνει τους µήνες στον
κυκλικό πίνακα της τάξης και τοποθετεί
ένα χάρτινο βέλος - που η βάση του είναι
στο κέντρο του κύκλου - στον µήνα που
διανύουµε.

4. Να κάνει απλές
µετρήσεις µε τις
γνωστές µονάδες
µέτρησης.

5. Να µπορεί να
βάλει σε σειρά
γεγονότα σύµφωνα
µε τη χρονι-κή
τέλεσή τους.

4.1. Με χάρακα µήκους ενός µέτρου µετρά
την απόσταση από την πόρτα µέχρι το
θρανίο του.
4.2. Με χάρακα µήκους 10 εκατοστών
(µία παλάµη) µετρά το µήκος του θρανίου του.
4.3. Με χαρτί εµβαδού ενός τετραγωνικού
µέτρου µετρά τον χώρο του παιχνιδιού
οριοθετώντας µε κιµωλία.
4.4. Λέει ή δείχνει πόσα λίτρα νερού χωράνε σε µια λεκάνη χρησιµοποιώντας ως
µονάδα µέτρησης πλαστικά µπουκάλια του
ενός λίτρου.
5.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
τρεις φωτογραφίες (ένα µήλο πάνω στο
δέντρο, το µήλο κοµµένο στα δυο, ένα
παιδί τρώει το µισό µήλο). Ανακατεύει τις
φωτογραφίες και ο µαθητής λέει ή δείχνει
ποιο γεγονός έγινε πρώτα, ποιο ακολούθησε, ποιο έγινε τελευταίο.
5.2. Λέει ή δείχνει (σε φωτογραφίες ή
σκίτσα) αυτό που του συνέβη χτες, αυτό
που του συµβαίνει σήµερα και αυτό που
θα του συµβεί αύριο. (Χτες πήγε βόλτα στο
πάρκο, σήµερα έχει γυµναστική στο
σχολείο, αύριο θα πάει στη λαϊκή µε τη
µητέρα του).
5.3. Ελέγχει το σχολικό του πρόγραµµα
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και λέει ή δείχνει αν έκανε γυµναστική την
προηγούµενη ώρα και αν θα ζωγραφίσει
την τελευταία ώρα.

6. Να διακρίνει τη
διάρκεια των
χρονικών
διαστηµάτων.

7. Να γνωρίζει τις
σχέσεις µεταξύ των
νοµισµάτων.

8. Να γνωρίζει πώς
να χρησιµοποιεί τα
νοµί-σµατα στα

6.1. Λέει ή δείχνει ποιο είναι µεγαλύτερο
σε διάρκεια: το διάλειµµα ή η ώρα της
γυµναστικής;
6.2. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα
µεγάλο χαρτόνι µε το ηµερολόγιο του
έτους που περιέχει όλους τους µήνες και
σε κάθε µήνα τις βδοµάδες. Υπάρχουν
σηµειωµένες οι µεγάλες γιορτές και οι
εποχές. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός δίνει
ένα ηµερολόγιο του µήνα που δια-νύεται
µε τις βδοµάδες του καθώς και το
ηµερολόγιο της τρέχουσας εβδοµάδας µε
τα µαθήµατα του σχολείου και τις λοιπές
δραστηριότητες. Με ασκήσεις του τύπου
«ποιο χωράει που» για γεγονότα της
ηµέρας ή µεγάλες γιορτές, ο µαθητής
διαπιστώνει τις σχέσεις των χρονικών
διαστηµάτων.
7.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
πολλά κέρµατα του ενός και των δυο
ευρώ, καθώς και κέρµατα των 50 λ. και
του ζητά να του δώσει ένα ποσό κάθε
φορά σε διαφορετικό συνδυασµό κερµάτων έτσι ώστε να εξοικειωθεί και να
µάθει ότι το κέρµα των δύο ευρώ είναι ίσο
µε δύο κέρµατα του ενός ευρώ ή τέσσερα
κέρµατα των 50 λεπτών.
7.2. Σαν συνέχεια στην παραπάνω
δραστηριότητα, λίγο καιρό µετά ο εκπαιδευτικός συνεχίζει δίνοντας εκτός από τα
κέρµατα και χαρτονοµίσµατα των 5 και 10
ευρώ. Ο µαθητής καλείται να κάνει περισσότερους συνδυασµούς και να εξοικειωθεί µε όλα τα νοµίσµατα και τις
αντιστοιχίες τους.
8.1. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει
κέρµατα από χαρτόνια και οργανώνει στην
τάξη ένα αυτοσχέδιο µανάβικο. Βάζει
τιµές πάνω στα φρούτα του και δίνει στο
µαθητή ένα πορτοφόλι µε τα χρήµατα. Ο
µαθητής καλείται να «ψω-νίσει» από το
µανάβικο ζητώντας ένα ή δυο µήλα
πληρώνοντας από το πορτο-φόλι του το
αντίτιµο. Στην αρχή ο εκπαι-δευτικός
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πλαίσια των
καθηµερινών
συναλλαγών.

9. Να γνωρίζει τη
χρήση της ζυγαριάς.

ξεκινάει από ακέραιους και εύκολα
νοµίσµατα όπως ένα ή δυο ευρώ και στη
συνέχεια εισάγει τα κέρµατα του
1,2,5,10,20,50 λεπτών. Αργότερα ζητά
από τον µαθητή να υπολογίσει και τι
ρέστα θα πρέπει να πάρει.
8.2. Σε µια επίσκεψη εκτός σχολείου στο
σούπερ µάρκετ ο µαθητής θα αγοράσει
καραµέλες και θα πληρώσει ο ίδιος στο
ταµείο µε τα χρήµατα που θα του έχει
δώσει από πριν ο εκπαιδευτικός. Στη
συνέχεια θα µετρήσει τα ρέστα που πήρε
για να ελέγξει αν είναι τα σωστά.
9.1. Ο µαθητής εξοικειώνεται µε την
ισορροπία της ζυγαριάς ζυγίζοντας διαφορετικά αλλά ισοβαρή αντικείµενα
(σφαίρες, κύβους, παιχνίδια).
9.2. Συγκρίνει τη µάζα αντικειµένων µε
ίδιο όγκο: ένα γυάλινο µε ένα πλαστικό
πιάτο.
9.3. Συγκρίνει τη µάζα αντικειµένων µε
διαφορετικό όγκο: µια µπάλα του τένις µε
ένα µπαλόνι.
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή,
Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική
Αγωγή)

Γεωµετρία
Επίπεδα
σχήµατα και
στερεά
σώµατα
Αναγνώριση
της µορφής
Χάραξη
Προσανατολισµός στο
χώρο

1. Να διακρίνει τα
γεωµετρικά σχήµατα
στο επίπεδο από τα
στερεά γεωµετρικά
σώµατα.

1.1. Οµαδοποιεί σχήµατα που έχει
κόψει ο εκπαιδευτικός σε χαρτί
(τετράγωνα, κύκλους, τρίγωνα,
ορθογώνια παραλ-ληλόγραµµα) και
µικρά γεωµετρικά στε-ρεά (κύβους,
σφαίρες, πυραµίδες, ορθο-γώνια
παραλληλεπίπεδα).
1.2. Οµαδοποιεί φωτογραφίες από
τετράγωνα, κύκλους, τρίγωνα,
ορθογώνια παραλληλόγραµµα
κύβους, σφαίρες, πυραµίδες, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα.
1.3. Βρίσκει αντικείµενα από την
καθηµερινή ζωή και λέει ή δείχνει σε
τι αντιστοιχεί το σχήµα τους (π.χ.:
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Προσέγγιση της
συµµε-τρίας ως
προς άξονα
2. Να αναγνωρίζει
κύβους, σφαίρες,
ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, τριγωνικές πυραµίδες,
κυλίνδρους και να τα
περιγράφει.

πιάτο-κύκλος, θρανίο – ορθογώνιο
παραλληλόγραµµο, τραπέζι –
τετράγωνο, µπάλα- σφαίρα, ζάρι –
κύβος, σκεπή σπιτιού – πυραµίδα).
2.1. ∆ιακρίνει τους κύβους από τα
ορθογώνια παραλληλεπίπεδα και τις
σφαίρες από τους κυλίνδρους.
2.2. Περιγράφει, ή δείχνει σε κάρτες
όταν περιγράφει ο εκπαιδευτικός, τα
απλά γεωµετρικά στερεά (ποια έχουν
γωνίες και ποια όχι, ποια έχουν
επίπεδες πλευ-ρές και ποια όχι).

3. Να αναγνωρίζει
τετράγωνα, κύκλους,
τρίγωνα, ορθογώνια 3.1. Ονοµάζει, ή δείχνει όταν
παραλληλόγραµµα,
ονοµάζει ο εκπαιδευτικός, τρίγωνα,
και να τα περιγράφει. τετράγωνα, κύ-κλους, ορθογώνια
παραλληλόγραµµα.
3.2. Ο µαθητής αναγνωρίζει και
δείχνει ή λέει ότι δυο ευθείες που
τέµνονται σχηµα-τίζουν µια γωνία
αφού πρώτα δει, περι-εργαστεί και
συγκρίνει µεταξύ τους πολ-λές
διαφορετικές γωνίες φτιαγµένες από
χαρτόνι. Με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού και µε µια ορθή γωνία
φτιαγµένη από χαρτόνι µελετά τις
γωνίες ενός τετραγώ-νου και ενός
τριγώνου. ∆ιαπιστώνει έτσι, ότι το
τετράγωνο έχει τέσσερις ίσες γωνίες
4. Να κατασκευάζει
ενώ το τρίγωνο τρεις, όχι απα-ραίτητα
στερεά γεωµετρικά
ίσες. Στη συνέχεια µελετά τον κύκλο
σώµατα.
για να µάθει ότι ο κύκλος δεν έχει
καµία γωνία.

5. Να ζωγραφίζει και
να περιγράφει τα
σχήµατα στο
επίπεδο.

4.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει κόκκινη
πλα-στελίνη στο µαθητή και έναν
κόκκινο πλαστικό κύβο και ζητά από
το µαθητή να κατασκευάσει µε την
πλαστελίνη έναν ίδιο κύβο. Αργότερα
του ζητά να κάνει το ίδιο µε ένα
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο,
πυραµίδα, σφαίρα. Μετά από αρκετές
επαναλήψεις του ζητά να
κατασκευάσει τα στερεά δίνοντας ως
µοντέλο φωτογρα-φία και αργότερα
χωρίς µοντέλο.
5.1. Αντιγράφει από µοντέλο τρίγωνα,
τετράγωνα, κύκλους και τα
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6. Να αναγνωρίζει
ορθογώνια παραλληλόγραµµα, πεντάγωνα, εξάγωνα και
να τα περιγράφει.

περιγράφει. (4 γραµµές για το
τετράγωνο, 3 για το τρίγωνο, µια
κλειστή καµπύλη για τον κύκλο).
5.2. Σχεδιάζει από µνήµης, µετά από
προτροπή του εκπαιδευτικού,
τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλους.

6.1. Ονοµάζει, ή δείχνει ενώ ονοµάζει
ο εκπαιδευτικός, ορθογώνια
παραλληλό-γραµµα, κανονικά
πεντάγωνα και εξάγωνα.
6.2. Περιγράφει, ή δείχνει ενώ περιγράφει ο εκπαιδευτικός, τα στοιχεία
7. Να ταξινοµεί τα
των ορθογωνίων
στερεά γεωµετρικά
παραλληλογράµµων, κανο-νικών
σχήµατα µε διαφορε- πενταγώνων και εξαγώνων. (Ένα
τικούς τρόπους και
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο έχει
να εξηγεί τη µέθοδο
τέσ-σερις πλευρές ανά δύο ίσες, και
ταξινόµησης.
τέσσερις ίσες γωνίες).

8. Να ταξινοµεί τα
σχήµατα στο
επίπεδο µε
διαφορετικούς
τρόπους και να
εξηγεί τη µέθοδο
ταξινόµη-σης.

9. Να γνωρίζει τα
είδη των γραµµών
(ευθεία, τεθλασµένη,
ανοιχτή, κλειστή).

7.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
πολλά ανακατεµένα γεωµετρικά
στερεά (κύβους, σφαίρες, κυλίνδρους,
πυραµί-δες, ορθογώνια
παραλληλεπίπεδα) και του ζητά να τα
ταξινοµήσει σε δυο κουτιά µε κριτήριο
το αν έχουν γωνίες ή όχι. Έξω από
το κουτί που πρέπει να µπουν αυτά
που έχουν γωνίες κολλάει µια γωνία
φτιαγµένη από χαρτόνι. Στο άλλο
κουτί δεν κολλάει τίποτα.
7.2. Ο µαθητής µετράει τις έδρες ενός
στερεού αρχικά µε πλαστικούς
κύβους που τους µετατρέπει σε ζάρια
γράφοντας ή κολλώντας πάνω σε
κάθε έδρα έναν αριθµό. Το ίδιο κάνει
και µε το ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο και µε την
πυραµίδα κλπ. Στη συνέχεια ταξινοµεί
τα «ζάρια» του σε κουτιά ανάλογα µε
τον αριθµό των εδρών τους. Σε ένα
κουτί όσα έχουν 4 έδρες, σε άλλο όσα
έχουν 6 κλπ.).
8.1. Ταξινοµεί τα σχήµατα στο
επίπεδο (τρίγωνα, τετράγωνα,
ορθογώνια παραλ-ληλόγραµµα,
πεντάγωνα, εξάγωνα) ανά-λογα µε
τον αριθµό των γωνιών τους ή τον
αριθµό των ίσων πλευρών τους (το
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τετράγωνο έχει όλες τις πλευρές ίσες,
το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο δεν
τις έχει).
9.1. Περπατάει πάνω σε ευθεία, ή
τεθλασµένη γραµµή.
9.2. Πιάνεται µε τους συµµαθητές του
10. Να χαράζει ευθύ- και κάνουν κύκλο.
γραµµα τµήµατα µε
9.3. Περιγράφει τη διαδροµή από το
το χάρακα,
θρανίο του στο κέντρο της τάξης
ενώνοντας τα άκρα
(ευθεία) και από το θρανίο του στην
τους (δύο σηµεία).
κουζίνα (τεθλασµένη).
9.4. Γράφει, ή δείχνει όταν γράφει ο
εκπαιδευτικός ευθείες, τεθλασµένες
γραµµές και κύκλους και τα
αναγνωρίζει ανάµεσα σε άλλες
γραµµές και σχήµατα.
11. Να
ανακατασκευά-ζει
10.1. Ενώνει, χρησιµοποιώντας το
απλά παζλ.
χάρακα, την πλευρά ΒΓ σε ένα
τρίγωνο ΑΒΓ µε δοσµένες τις πλευρές
ΑΒ, ΑΓ.
10.2. Ενώνει, χρησιµοποιώντας τον
χά-ρακα, την πλευρά Γ∆ σε ένα
τετράγωνο ΑΒΓ∆ µε δοσµένες τις
12. Να δηλώνει τη
πλευρές ΑΒ, ΑΓ, Β∆.
θέση ενός αντικειµέ- 10.3. Ενώνει, χρησιµοποιώντας τον
νου σε σχέση µε το
χάρακα, δύο τυχαία σηµεία Α, Β.
σώµα του.
11.1. Κατασκευάζει απλά παζλ ενός
έως τεσσάρων κοµµατιών µε θέµα τα
γεωµε-τρικά σχήµατα (γήπεδο –
13. Να δηλώνει τη
ορθογώνιο παραλληλόγραµµο,
θέση ενός αντικειµέ- κύκλος – ήλιος, ορθογώνια και
νου σε σχέση µε
ισοσκελή τρίγωνα για να καλύψει
σταθερό σηµείο
τετράγωνη επιφάνεια).
αναφοράς.
12.1. Λέει ή δείχνει τη θέση µιας
µπάλας σε σχέση µε το σώµα του.
(πάνω ή κάτω, δεξιά ή αριστερά).
14. Να παρατηρεί
12.2. Λέει ή δείχνει τη θέση ενός
εικόνες και σχήµατα καπέλου σε σχέση µε το κεφάλι του
συµµετρικά ως προς (µπροστά ή πίσω, δεξιά ή αριστερά).
άξονα.
13. 1. Λέει ή δείχνει τη θέση µιας
καρέκλας σε σχέση µε το τραπέζι
(πάνω ή κάτω, δεξιά ή αριστερά).
13.2. Λέει ή δείχνει τη θέση µιας κούκλας σε σχέση µε το κουτί των
παιχνιδιών ( µέσα ή έξω, πάνω ή
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κάτω, δεξιά ή αριστερά).
14.1. Ελέγχει διπλώνοντας
συµµετρικές εικόνες ως προς άξονα
(π.χ. πεταλούδα, µπάλα, τετράγωνο,
µπλούζα).
14.2. Όταν του δίνεται το µισό από ένα
συµµετρικό σχήµα, αναπαράγει, χρησιµοποιώντας διαφανές χαρτί, το άλλο µισό.
(Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή,
Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική
Αγωγή)
1
23

2

3

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις
ης
προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ

222

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Η τάξη µου

Γενικοί Στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Στο µαθητή πρέπει να δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
Να γνωρίζει, να αναγνωρίζει και να εξοικειωθεί µε
τα µέλη της τάξης του.
Να γνωρίζει και να αναγνωρίζει την τάξη του, τους
χώρους και τα αντικείµενα της τάξης του.

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
Προσέγγισης
Αλληλεπίδραση
Επικοινωνία
Μονάδα-Σύνολο
∆ιάσταση
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
Σύστηµα

Να ταξινοµεί απλά αντικείµενα της τάξης του.
Να εντοπίζει αντικείµενα στην τάξη του.
Να αντιλαµβάνεται τη µεταβολή της θέσης
προσώπου ή αντικειµένου.
Να κατανοεί ότι η λειτουργία της τάξης
οργανώνεται σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα.
Να κατανοεί την έννοια της οµάδας και των κοινών
δραστηριοτήτων.
Να γνωρίζει και να τηρεί βασικούς κανόνες της
τάξης.
Tο σχολείο µου

Να γνωρίζει, να αναγνωρίζει και να κινείται
ανεξάρτητα στους χώρους του σχολείου.
Να γνωρίζει, να αναγνωρίζει και να εξοικειωθεί µε
τα υπόλοιπα µέλη του σχολείου.
Να γνωρίζει και να τηρεί βασικούς κανόνες
ασφάλειας, υγιεινής και αντιµετώπισης εκτάκτων
γεγονότων του σχολείου.
Να διακρίνει τι του αρέσει και τι όχι στο χώρο του
σχολείου.
Να συµµετέχει σε πολιτιστικά και κοινωνικά
δρώµενα στο χώρο του σχολείου.
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Αλληλεπίδραση
Επικοινωνία
Σύστηµα
Μονάδα–Σύνολο
∆ιάσταση
Πολιτισµός

Η οικογένειά µου Να αναγνωρίζει τα µέλη, τα στάδια ανάπτυξης και
τον τόπο γέννησης κάθε µέλους της οικογένειας.
Να γνωρίζει τις κοινές και µη κοινές
δραστηριότητες των µελών της οικογένειας.
Να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες της
οικογένειας και να σέβεται τις ανάγκες των άλλων
µελών.

Αλληλεπίδραση
Επικοινωνία
Μονάδα–
Σύνολο
Μεταβολή
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
Σύστηµα

Να γνωρίζει τα βασικά µέλη της οικογένειας των
συµµαθητών του.
Να κατανοεί ότι η δοµή της οικογένειας υπήρχε
πάντοτε και υπάρχει παντού.
Το σπίτι µου

Να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά
του δωµατίου του.
Να ξεχωρίζει τους χώρους του σπιτιού και να τους
συνδυάζει µε τη λειτουργικότητά τους.

∆ιάσταση
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
Σύστηµα

Να γνωρίζει είδη και µορφές κατοικιών.
Να γνωρίζει τη διεύθυνση του σπιτιού του και να
µπορεί να εντοπίζει το σπίτι του.
Να γνωρίζει τον τρόπο κατασκευής του σπιτιού.
Η γειτονιά µου
Η συνοικία/το
χωριό µου (η
κοινότητά µου)

Να γνωρίζει, να αναγνωρίζει και να εξοικειωθεί µε
τους ανθρώπους, τα καταστήµατα, τις υπηρεσίες,
τα βασικά σηµεία της γειτονιάς του και το
ευρύτερο περιβάλλον.
Να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
γειτονιάς του.
Να γνωρίζει σύµβολα της καθηµερινής ζωής.
Να γνωρίζει την εξέλιξη της γειτονιάς.
Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του τόπου
του.
Να συγκρίνει τόπους µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά, να ταξινοµεί εικόνες µε βάση
κάποιο βασικό χαρακτηριστικό, να συνδυάζει
επαγγέλµατα µε βασικά χαρακτηριστικά του τόπου
και να γνωρίζει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία
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Αλληλεπίδραση
∆ιάσταση
Επικοινωνία
Πολιτισµός
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
Μεταβολή

για την ιστορία του τόπου που ζει.
Να έρθει σε επαφή µε την έννοια της
ανακύκλωσης.
Ο άνθρωπος και
ο χρόνος
Κύκλος ζωής και
χρόνος

Να γνωρίζει την χρονική αλληλουχία γεγονότων
και καταστάσεων.

∆ιάσταση
Μεταβολή
Σύστηµα

Να προσεγγίζει βασικούς και εναλλακτικούς
τρόπους µέτρησης του χρόνου.
Να γνωρίζει τη βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου
και τις µεταβολές του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος.

Γνωρίζω το
σώµα µου

Να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα βασικά
εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου
σώµατος και το ρόλο των αισθητηρίων οργάνων σε
σχέση µε τις πληροφορίες που µεταφέρουν.

Σύστηµα
Επικοινωνία
Οµοιότητα–
∆ιαφορά

Να γνωρίζει βασικούς κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας καθώς επίσης και συνήθειες που
βοηθάνε στη διατήρηση της καλής υγείας.
Φυτά και ζώα

Να γνωρίζει τα φυτά και τα ζώα του άµεσου
περιβάλλοντός του.
Να κάνει απλές ταξινοµήσεις φυτών και ζώων µε
βάση κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

Σύστηµα
Μονάδα–Σύνολο
Αλληλεπίδραση
Οµοιότητα–
διαφορά

Να γνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης φυτών και ζώων
και τους παράγοντες που συµβάλλουν στην
ανάπτυξή τους.
Να έρθει σε επαφή µε τους βιότοπους.
Μεταφορές

Να γνωρίζει και να οµαδοποιεί τα µέσα µεταφοράς Σύστηµα
και να διακρίνει τα µέσα µεταφοράς αγαθών από τα Μεταβολή
Οµοιότητα–
µέσα µετακίνησης των ανθρώπων.
∆ιαφορά
Επικοινωνία
Να κατανοεί τους λόγους µετακίνησης των
ανθρώπων και των αγαθών.
Να γνωρίζει βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής
κυκλοφορίας για πεζούς και να αναγνωρίζει οικεία
σήµατα.

Αντικείµενα από
το περιβάλλον
µου

Να έρθει σε επαφή µε διαφορετικά υλικά να
κατανοήσει τη διαφορετική κατασκευή τους και να
µπορεί να τα οµαδοποιεί µε βάση κάποιο
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Σύστηµα
Μεταβολή
Αλληλεπίδραση

χαρακτηριστικό τους.
Να εξοικειωθεί µε τη διάκριση των σωµάτων σε
στερεά, υγρά και αέρια.
Να έρθει σε επαφή µε τη µεταβολή των σωµάτων.
Να αντιλαµβάνεται ορισµένες χαρακτηριστικές
ιδιότητες των µαγνητών.
Κύκλος του
νερού - Καιρός

Να γνωρίζει διάφορα καιρικά φαινόµενα του τόπου
του και άλλων τόπων και να τα συνδέει µε τις
εποχές, τις δραστηριότητες των ανθρώπων και τις
διαφορετικές µορφές κατοικίας.

Αλληλεπίδραση
Σύστηµα
Μεταβολή
Επικοινωνία
∆ιάσταση

Να γνωρίζει τον κύκλο του νερού και να τον
συνδέσει µε απλά καιρικά φαινόµενα.
Να έρθει σε επαφή µε απλά µετεωρολογικά
σύµβολα.
Ήλιος, αλλαγή
ηµέρας και
νύχτας
Ο προσανατολισµός

Να κατανοεί την εναλλαγή ηµέρας- νύχτας και να
γνωρίσει τη διαφορετική θέση του ήλιου στον
ουρανό.

Σύστηµα
∆ιάσταση
Μεταβολή

Να κατανοεί τη διαφορά ήλιου – φεγγαριού.
Να έρθει σε επαφή µε τα σηµεία του ορίζοντα.
Να γνωρίζει τη χρησιµότητα και τις βλαβερές
συνέπειες του ήλιου.

Η ενέργεια στη
ζωή µας

Να έρθει σε επαφή µε διαφορετικές µορφές
ενέργειας και τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας.

Αλληλεπίδραση
Μεταβολή

Να γνωρίζει απλές µορφές κίνησης.
Να µάθει βασικούς κανόνες προφύλαξης από το
ηλεκτρικό ρεύµα.
Να γνωρίζει απλές µηχανές και όργανα συλλογής
πληροφοριών που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος στην
καθηµερινή ζωή του.
Το ταξίδι του
ήχου

Να έρθει σε επαφή µε τον ήχο και ορισµένα βασικά
χαρακτηριστικά του.

Αλληλεπίδραση
Μεταβολή

Επικοινωνία,
ενηµέρωση και
ελεύθερος

Να έρθει σε επαφή µε διαφορετικά µέσα
επικοινωνίας και να µπορεί να τα κατηγοριοποιεί.

Επικοινωνία
Οµοιότητα–
∆ιαφορά
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χρόνος

Να γνωρίζει βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρεί
για την παρακολούθηση τηλεόρασης.

Αλληλεπίδραση

Να γνωρίζει άλλους τρόπους αξιοποίησης και
διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου.
Οι ανάγκες του
ανθρώπου

Να γνωρίζει τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου και
να µπορεί να ταυτίζει τις ανάγκες µε τα αγαθά.
Να έρθει σε επαφή µε επαγγέλµατα που βοηθάνε
στην κάλυψη βασικών αναγκών.

Μονάδα–
Σύνολο
Αλληλεπίδραση
∆ιάσταση

Να κατανοεί τις θετικές πλευρές της κοινωνικής
ζωής του ανθρώπου.
Πολιτισµός του
τόπου µας
Πολιτισµός στην
ευρύτερη
περιοχή

Να έρθει σε επαφή µε χώρους πολιτισµού του
τόπου, απλές λαϊκές παραδόσεις, ήθη και έθιµα και
απλές θρησκευτικές παραδόσεις.

Πολιτισµός
Χώρος– Χρόνος
Μεταβολή

Ο αθλητισµός
στο σχολείο µας
Αθλητισµός και
ψυχαγωγία

Να κατανοεί τα θετικά στοιχεία της άθλησης.

Σύστηµα
Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Πολιτισµός
Μεταβολή

Να µάθει να τηρεί κανόνες όταν συµµετέχει σε
οµαδικά αθλητικά παιχνίδια.
Να έρθει σε επαφή µε βασικά Ολυµπιακά
αθλήµατα.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εισαγωγή
Η Μελέτη Περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται και στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών της γενικής αγωγής, συνιστά έναν ενιαίο τοµέα
µάθησης µε διεπιστηµονικό χαρακτήρα, στον οποίο ενσωµατώνονται στοιχεία
από το φυσικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό, ιστορικό και οικονοµικό
περιβάλλον. Ο κεντρικός στόχος αυτού του γνωστικού αντικειµένου είναι να
δοθεί έµφαση στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µεταξύ του φυσικού
και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ώστε να αναδύεται ένα πεδίο γνώσης
που να επιτρέπει την εξοικείωση του µαθητή µε την πολυδιάστατη και
συνεχώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα. Για τους µαθητές µε τυπική
ανάπτυξη, η πειραµατική διαδικασία, η ανακάλυψη και η πράξη αποτελούν
αποδεκτούς τρόπους µάθησης και κατανόησης του κόσµου. Η ανάγκη για
εξερεύνηση και η γνωριµία µε το καινούριο και το άγνωστο µέσα από την
πρακτική της καθηµερινότητας, ερµηνεύουν το ενδιαφέρον και την προτίµηση
για βιωµατική µάθηση στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες. Αντίθετα, για
τους µαθητές µε αυτισµό αυτές οι διεργασίες δηµιουργούν ιδιαίτερες
δυσκολίες, που ο εκπαιδευτικός καλείται να αντιµετωπίσει δίνοντας κάθε φορά
απάντηση στο βασικό ερώτηµα: «ποιο είναι το νόηµα της δραστηριότητας που
αναθέτω στο µαθητή;» (PowelΙ & Jordan, 2001). Αυτός είναι ο κύριος λόγος
που υπαγορεύει την προσαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών
της γενικής αγωγής για τους µαθητές µε αυτισµό.
Ο τρόπος διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος αποτελεί µοναδική
ευκαιρία για τη σύνδεση του περιβάλλοντος κόσµου µε τα υπόλοιπα γνωστικά
αντικείµενα. Η Μελέτη Περιβάλλοντος µπορεί να λειτουργήσει σαν µέσο για
την ανάπτυξη της επικοινωνίας, να διευκολύνει την επίλυση προβληµάτων και
να τους κινητοποιήσει να προσεγγίσουν την τέχνη και την τεχνολογία. Είναι
ένα παραγωγικό µέσο από όπου φιλτράρεται και διδάσκεται η ουσία
«διαφόρων τρόπων θεώρησης του κόσµου». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
η Therese Jollife (1992):
«…η πραγµατικότητα για ένα άτοµο µε αυτισµό είναι µια µάζα
γεγονότων, ανθρώπων, τόπων, ήχων και εικόνων που προκαλούν
σύγχυση και αλληλεπιδρούν. ∆ε φαίνεται να υπάρχουν ξεκάθαρα
όρια, τάξη και νόηµα σε κάτι. Ένα µεγάλο µέρος της ζωής µου
αναλώθηκε στο να προσπαθώ να βρω µοντέλο πίσω από
καθετί….Ακόµα κι όταν θέλω µερικές φορές να συµµετέχω σε κάτι, ο
εγκέφαλός µου δε θα µου πει πως θα έπρεπε να το κάνω…»
(σελ.12).
Η σύνδεση της διδασκαλίας µε την πράξη θεωρείται µία αποτελεσµατική
προσέγγιση στη µάθηση. Με βάση την παραδοχή ότι οι µαθητές µε αυτισµό
αντιλαµβάνονται τις έννοιες αποσπασµατικά, βασικό στόχο στη διδασκαλία
της Μελέτης Περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελεί η αναζήτηση τρόπων που
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θα διευκολύνουν τους µαθητές να αναπτύξουν έναν χρήσιµο και παραγωγικό
τρόπο πρόσληψης και επεξεργασίας που θα διευκολύνει τη σύνδεση και τη
γενίκευση των εµπειριών τους.
Ειδικότερα κατά τη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος τα σηµεία που
πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:
• Ο προσεκτικός σχεδιασµός της δραστηριότητας µε βάση τις δυνατότητες,
αδυναµίες και ιδιαιτερότητες του µαθητή.
• Η δόµηση των δραστηριοτήτων.
• Η αξιολόγηση της δραστηριότητας, µέσα από συζήτηση (ερωτήσεις –
απαντήσεις) ή φύλλα αξιολόγησης µε εικόνες, σύµβολα ή γραπτές
ερωτήσεις. Για τους µαθητές µε αυτισµό το στάδιο της αξιολόγησης
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γνωρίζουµε ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές
δυσκολεύονται στην αξιολόγηση για το λόγο ότι έννοιες όπως «µου
αρέσει», «δε µου αρέσει», «θέλω» είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές
αλλά και να διδαχθούν. Για τον σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός µπορεί να
χρησιµοποιεί εικονικές αναπαραστάσεις (Jollife, 1992).
Επιπλέον, για την καλύτερη προσέγγιση και διευκόλυνση των µαθητών
προτείνεται να χρησιµοποιηθούν (Maddock, 2001):
• οπτικοποίηση κάθε σταδίου της δραστηριότητας για τη σωστή διαδοχή των
πράξεων και γεγονότων που θα διευκολύνει τη µετάβαση των µαθητών
στο επόµενο στάδιο και την εστίαση της προσοχής τους στα υλικά της
δραστηριότητας,
• βιντεοσκόπηση της εκτέλεσης της δραστηριότητας από τον ίδιο το µαθητή,
ώστε να υπάρχουν οπτικές ενδείξεις για υπενθύµιση, εξαγωγή
συµπερασµάτων και αξιολόγηση από το µαθητή,
• γραφικές αναπαραστάσεις,
• ερωτηµατολόγια (µε επιλογές εικόνων ή γραπτές ερωτήσεις για µαθητές µε
περισσότερες ικανότητες) προκειµένου οι µαθητές να µπορούν να
εστιάζουν κάθε φορά στις σηµαντικές πληροφορίες, και
• λεκτικές οδηγίες.
Επίσης, είναι σκόπιµο να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον προγραµµατισµό
µιας επίσκεψης στην κοινότητα. Είναι σηµαντικό η επίσκεψη να έχει νόηµα για
τον µαθητή και να συνδέεται µε γνώσεις που ήδη κατέχει, ώστε ο µαθητής να
έχει το ενδιαφέρον να συµµετέχει. Μία επίσκεψη σε ένα χώρο µπορεί να
επαναληφθεί αρκετές φορές εστιάζοντας κάθε φορά σε διαφορετικό στόχο
(π.χ. επίσκεψη στη γειτονιά: καταστήµατα, επαγγελµατίες, πλατείες, εκκλησία,
άγαλµα…). Επιπλέον, στη διάρκεια της επίσκεψης να δίνεται η δυνατότητα
στους µαθητές να εστιάζουν σε διαφορετικές δραστηριότητες µε βάση τα
ενδιαφέροντά τους (π.χ. ένας µαθητής φωτογραφίζει, άλλος µαγνητοφωνεί,
άλλος συλλέγει αντικείµενα…). Ο προγραµµατισµός µιας επίσκεψης πρέπει
να περιλαµβάνει (Maddock, όπ.παρ.):
Προετοιµασία για την επίσκεψη:
• καλή γνώση του χώρου και της διαδροµής
• φωτογραφίες ή φυλλάδια ή βίντεο του χώρου και της διαδροµής για
προετοιµασία των παιδιών
• καταγραφή των σταδίων επίσκεψης και προετοιµασία εξατοµικευµένων
οπτικών ή γραπτών προγραµµάτων
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

συζήτηση µε τους µαθητές και οργάνωση µε σαφείς οπτικές οδηγίες της
εργασίας που έχει να κάνει ο καθένας από τους µαθητές
υπενθύµιση κανόνων συµπεριφοράς στους µαθητές
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης:
µαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση - ανάλογα µε το τι έχει
αναλάβει ο κάθε µαθητής
ερωτήσεις µαθητών και καταγραφή απαντήσεων
χρήση οπτικών ή λεκτικών οδηγιών
συµπλήρωση φύλλων εργασίας
Μετά την επίσκεψη:
καταγραφή και ταξινόµηση των πληροφοριών και σύνδεση µε το
φωτογραφικό υλικό
ακρόαση συνεντεύξεων και παρακολούθηση βίντεο
µετάδοση εµπειριών σε άλλους µαθητές
καταγραφή εντυπώσεων σε πίνακες, υπολογιστή ή λεκτικά
Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται µέσα από συγκεκριµένες ερωτήσεις
ακολουθώντας τη δοµή της επίσκεψης π.χ.`
- Πού πήγαµε;
- Πως πήγαµε εκεί;
- Ποιοι ήταν µέσα στο λεωφορείο;
- Τι σου άρεσε περισσότερο; Σου άρεσε το…. ;
- Ποιος ήταν ο κύριος που µας υποδέχτηκε;

Αξίζει να επισηµανθεί ότι η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι ένα γνωστικό
αντικείµενο που συνδέεται άµεσα µε τη διδασκαλία στρατηγικών επίλυσης
προβληµάτων. Οι στρατηγικές που βοηθούν στην ανάπτυξη αυτών των
δεξιοτήτων είναι οι ακόλουθες (Maddock, όπ.παρ.):
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Ο εκπαιδευτικός
τροποποιεί το περιβάλλον ώστε να αναγκάσει το µαθητή να αναζητήσει µια
άλλη λύση. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός ζητάει από το µαθητή να του
φέρει από τη βιβλιοθήκη ένα αγαπηµένο του αντικείµενο. Ο εκπαιδευτικός
έχει κολλήσει το αντικείµενο ώστε ο µαθητής να µην µπορεί να το πάρει.
(θεµατική ενότητα: γνωριµία µε την τάξη).
Εσκεµµένο λάθος (error): Ο εκπαιδευτικός σκόπιµα δίνει στο µαθητή
αντικείµενα που δεν έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα για να τον πιέσει να
αναζητήσει λύση. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή εικόνες
ζώων για να τις ταυτίσει µε εικόνες φυτών (δραστηριότητα 17.1).
Παράλειψη (omission): Ο εκπαιδευτικός παραλείπει αντικείµενα σε µια
δραστηριότητα κατά προτίµηση οικεία για το µαθητή. Για παράδειγµα, ο
εκπαιδευτικός παραλείπει να δώσει στο µαθητή τη στέγη ή την πόρτα για να
«χτίσει» το δικό του σπίτι µε τουβλάκια (δραστηριότητα 9.1).
Επιλογή (choice): Ο εκπαιδευτικός δίνει εναλλακτικές λύσεις στο µαθητή
και τον παροτρύνει να επιλέξει. Οι εναλλακτικές λύσεις που παρέχονται στο
µαθητή
αρχικά είναι περιορισµένες και σταδιακά αυξάνονται για να
αποφευχθεί η σύγχυση. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει το
µαθητή παρουσιάζει ένα «πίνακα επιλογών» και του ζητά να επιλέξει την
κατάλληλη φωτογραφία του χώρου του σχολείου που θέλει να πάει (θεµατική
ενότητα: γνωριµία µε το σχολείο).
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Η προσαρµογή των Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για τη Μελέτη
Περιβάλλοντος για µαθητές µε αυτισµό δεν ακολουθεί αυστηρά τη µορφή των
Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών της Γενικής Αγωγής όσον αφορά τους
τρεις άξονες: ανθρωπογενές περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον και
αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Το παρόν Αναλυτικό
Πρόγραµµα περιλαµβάνει όλες τις επιµέρους θεµατικές ενότητες
εµπλουτισµένες µε στοιχεία από τη Γεωγραφία, τη Φυσική, τα Θρησκευτικά
και την Ιστορία. Όλες οι προσαρµογές ακολούθησαν την γενική αρχή της
Ειδικής αγωγής για την διδασκαλία «από το απλό στο σύνθετο». Έτσι, οι
στόχοι σε κάθε θεµατική ενότητα παρουσιάζονται µε µία σειρά που δηλώνει το
βαθµό δυσκολίας. Η σειρά ανάπτυξης των θεµατικών ενοτήτων στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα δεν είναι δεσµευτική αλλά ενδεικτική. Αυτό σηµαίνει ότι η
µετάβαση σε µία άλλη θεµατική ενότητα δεν προϋποθέτει την ολοκλήρωση
της προηγούµενης ή της επόµενης ενότητας.
Αναλυτικότερα το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Μελέτης
Περιβάλλοντος έχει την παρακάτω διάρθρωση:
1. Η τάξη µου
2. Το σχολείο µου
3. Η οικογένεια µου
4. Το σπίτι µου
5. Η γειτονιά µου – Η συνοικία / το χωριό µου
6. Ο άνθρωπος και ο χρόνος – Κύκλος ζωής και χρόνος
7. Γνωρίζω το σώµα µου
8. Φυτά και ζώα
9. Μεταφορές
10. Αντικείµενα από το περιβάλλον µου
11. Καιρός- Κύκλος του νερού
12. Ήλιος , αλλαγή ηµέρας και νύχτας – Προσανατολισµός
13. Η ενέργεια στη ζωή µας
14. Το ταξίδι του ήχου
15. Επικοινωνία – Ενηµέρωση και ελεύθερος χρόνος
16. Οι ανάγκες του ανθρώπου
17. Πολιτισµός του τόπου µας – Πολιτισµός στην ευρύτερη περιοχή
18. Ο αθλητισµός στο σχολείο µας – Αθλητισµός και ψυχαγωγία
Οι παραπάνω θεµατικές ενότητες υποδεικνύουν την ευρύτητα των
θεµάτων που ο εκπαιδευτικός µπορεί να επεξεργαστεί µε την τάξη του και
αναδεικνύουν την ιδιαίτερη αξία της Μελέτης Περιβάλλοντος για τους µαθητές
µε αυτισµό.

Θεµατικές
Ενότητες
Η τάξη µου
Η τάξη µου.

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 1

Στόχοι

Στο µαθητή πρέπει
να δίνονται
µαθησιακές
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(εξοικείωση µε
το περιβάλλον
της τάξης, σχετικές θέσεις
αντικειµένων)
Η οµάδα της
τάξης µου
(µέλη, κανόνες, ρόλοι, άλληλεπιδράσεις
δεσµοί, δραστηριότητες)
∆ραστηριότητες στην τάξη
(µάθηση, σχολική εργασία,
ψυχαγωγία)

ευκαιρίες ώστε :
1. Να γνωρίζει και να
εξοικειώνεται µε τον
εκπαιδευτικό, τους
συµµαθητές του και
τους εµπλεκόµενους
στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

1.1. Ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές
κάθονται στο τραπέζι οµαδικών δραστηριοτήτων. Ο κάθε µαθητής έχει
µπροστά του ένα χαρτόνι µε το όνοµά
του. Ο εκπαιδευτικός έχει το σύνολο των
φωτογραφιών των µαθητών µέσα σε ένα
κουτί και ο κάθε µαθητής βρίσκει τη δική
του φωτογραφία ή των συµµαθητών που
ονοµάζει ή δείχνει ο εκπαιδευτικός. Στη
συνέχεια ο µαθητής τοποθετεί την κάθε
φωτογραφία αντίστοιχα στην ειδική θέση
(χαρτόνι) µπροστά από κάθε συµµαθητή
του (Γλώσσα).

2. Να διακρίνει τον
εκπαιδευτικό και τους
συµµαθητές του ανάµεσα στα άλλα πρόσωπα του σχολείου.
3. Να γνωρίζει και να
είναι εξοικειωµένος µε
τους συγκεκριµένους
χώρους εργασίας στην
τάξη.

3.1. Παρόµοιες δραστηριότητες (φωτογραφίες ή σύµβολα) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση της
τάξης του, των χώρων εργασίας µέσα
στην τάξη, άλλων αιθουσών, κ.ά.

4. Να γνωρίζει τα
αντικείµενα της τάξης
και να τα συνδέει µε τη
χρηστικότητά τους.

4.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί αντικείµενα
που χρησιµοποιεί και στη συνέχεια τα
αντιστοιχεί µε τις συγκεκριµένες ενέργειες
π.χ. από ένα σύνολο αντικειµένων επιλέγει αυτά που χρησιµοποιεί όταν γράφει
(µολύβια, σβηστήρες, ξύστρες, τετράδιο),
και τα βάζει σε ένα κουτί µε την ανάλογη
οπτική νύξη, ένα παιδί που γράφει σε
φωτογραφία, εικόνα ή σύµβολο (Γλώσσα,
Μαθηµατικά).

5. Να οµαδοποιεί
αντικείµενα της τάξης
του.

5.1. Ο εκπαιδευτικός έχει µέσα σε ένα
κουτί δύο ή περισσότερες κατηγορίες
αντικειµένων (π.χ. µολύβια και τετράδια).
Ζητάει από το µαθητή να ξεχωρίσει τα
αντικείµενα και να τα τοποθετήσει σε δύο
διαφορετικά κουτιά. (Μαθηµατικά,
Πληροφορική).

6. Να διακρίνει ποια
είναι η τάξη του.

6.1. Ο εκπαιδευτικός σηµατοδοτεί την
τάξη µε ένα οπτικό σύµβολο (π.χ. ένα
καράβι από χαρτόνι µε τις φωτογραφίες
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των µαθητών επάνω) και το τοποθετεί
στην πόρτα της τάξης. Στη συνέχεια
φωτογραφίζει το σύµβολο. Ο µαθητής
παροτρύνεται να διακρίνει την τάξη του
ανάµεσα σε άλλες ταυτίζοντας το οπτικό
σύµβολο που βλέπει στη φωτογραφία και
στην πόρτα της τάξης.
7. Να δείχνει ή να
ονοµάζει βασικά
στοιχεία για την τάξη
του.

7.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από το µαθητή
να ονοµάσει ή να δείξει συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά της τάξης, όπως το
χρώµα της πόρτας και να τα αναγνωρίσει
σε φωτογραφίες.

8. Να δείχνει ή να
ονοµάζει κάποια
βασικά στοιχεία για µία
διπλανή τάξη.
9. Να εντοπίζει αντικείµενα ή πρόσωπα µε
βάση κάποιο σταθερό
σηµείο

9.1. Ο εκπαιδευτικός ζητάει (λεκτικά ή µε
φωτογραφία) από το µαθητή να εντοπίσει
ένα συγκεκριµένο αντικείµενο (π.χ. ένα
µολύβι) που βρίσκεται σε συγκεκριµένο
σηµείο (π.χ. βιβλιοθήκη) (Γλώσσα).

10. Να εντοπίζει τη
θέση αντικειµένων
χρησιµοποιώντας τους
όρους πίσω, δίπλα,
δεξιά, αριστερά.
11. Να αντιλαµβάνεται
τη µεταβολή της θέσης
ενός αντικειµένου ή
προσώπου στο χώρο.

12. Να γνωρίζει ποιες
δραστηριότητες πραγµατοποιούνται µέσα
στην τάξη.
13. Να κατανοεί ότι η
λειτουργία της τάξης
οργανώνεται σύµφωνα
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11.1. Ο εκπαιδευτικός κρύβει ένα αγαπηµένο αντικείµενο του µαθητή στο χώρο
της τάξης και του ζητάει να το εντοπίσει
δίνοντας του τη φωτογραφία του αντικειµένου. Ο εκπαιδευτικός επαναλαµβάνει
τη δραστηριότητα κρύβοντας το αντικείµενο σε διαφορετικές θέσεις. Οι µαθητές
µε περισσότερες δυνατότητες µπορούν
να ακολουθούν λεκτικές ή γραπτές οδηγίες (Γλώσσα, Μαθηµατικά).

µε ένα πρόγραµµα
(ηµερήσιο-εβδοµαδιαίο).
14. Να γνωρίζει ποιες
δραστηριότητες γίνονται οµαδικά και
ποιες ατοµικά.
15. Να συνδέει τις
δραστηριότητες µε τον
αντίστοιχο χώρο της
τάξης που πραγµατοποιούνται αυτές.

15.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού συνδέει το συγκεκριµένο
αντικείµενο, φωτογραφία ή σύµβολο που
βρίσκεται στο ατοµικό του πρόγραµµα µε
την αντίστοιχη δραστηριότητα και το
χώρο στον οποίο πραγµατοποιείται αυτή
(Γλώσσα, Αυτοεξυπηρέτηση).

16. Να γνωρίσει και να
τηρεί βασικούς
κανόνες της τάξης.

16.1.Ο µαθητής µε τη βοήθεια οπτικών
οδηγιών µαθαίνει τους βασικούς κανόνες
της τάξης π.χ. πρώτα δουλεύω και µετά
παίζω (Αυτοεξυπηρέτηση, Πληροφορική).

17. Να συµµετέχει σε
οµαδικές δραστηριότητες µέσα στην τάξη.
18. Να τηρεί κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας
της τάξης.

18.1. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει έναν
πίνακα µε φωτογραφίες –εικόνες ή
σύµβολα των βασικών κανόνων και
διαγράφει όσες ενέργειες είναι απαγορευµένες µε ένα "Χ" (Πληροφορική, Γλώσσα,
Αυτοεξυπηρέτηση).
1.1. Πραγµατοποιούνται παρόµοιες
δραστηριότητες µε εκείνες που περιγράφονται στην ενότητα "η τάξη µου".

Το σχολείο
µου
(χώρος, λειτουργικότητα
του χώρου)

1. Να διακρίνει τους
χώρους του σχολείου
π.χ. αυλή-κουζίνα,
γυµναστήριο κλπ.
2. Να κινείται ανεξάρτητα στους χώρους
του σχολείου.

Η ζωή µέσα
στο σχολείο
(σχολική ζωή,
βασικό µέτρα
προστασίας
από σεισµό
και πυρκαγιά,

2.1. Όλοι οι χώροι του σχολείου σηµατοδοτούνται µε ένα σύµβολο ή άλλο
χαρακτηριστικό. Ο εκπαιδευτικός δίνει
στο µαθητή τη φωτογραφία – εικόνα ή
σύµβολο και τον κατευθύνει στον αντίστοιχο χώρο. Σταδιακά ο µαθητής κινείται
ανεξάρτητα στους χώρους του σχολείου
(Αυτοεξυπηρέτηση, Γλώσσα).

3. Να γνωρίζει και να
είναι εξοικειωµένος µε

Το σχολείο
µου
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υγιεινή, καθαριότητα περιβάλλοντος)
Εκδηλώσεις
στο σχολείο
(συµµετοχή σε
πολιτιστικά και
κοινωνικά
δρώµενα)

τους υπόλοιπους µαθητές του σχολείου και
το εκπαιδευτικό
προσωπικό.
4. Να γνωρίζει και να
τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και καθαριότητας του περιβάλλοντος του
σχολείου.
5. Να γνωρίζει τη
γειτονιά του σχολείου.
6. Να εντοπίζει τι είναι
επικίνδυνο στο σχολείο του σε σχέση µε
το περιβάλλον.

6.1. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε το
µαθητή κατασκευάζει δύο πίνακες. Στον
πρώτο τοποθετούνται οι φωτογραφίες
που δείχνουν την αποδεκτή εικόνα του
σχολείου σε σχέση µε το περιβάλλον
(π.χ. καθαρή αυλή) και στον δεύτερο τη
µη αποδεκτή εικόνα (π.χ. βρώµικη αυλή)
(Αυτοεξυπηρέτηση, Εικαστικά, Πληροφορική).

7. Να γνωρίζει πώς να
ενεργήσει σε περίπτωση σεισµού ή
πυρκαγιάς και να
εξοικειωθεί µε την
τήρηση κανόνων σε
έκτακτες καταστάσεις.

7.1. Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί ένα
βιβλίο µε οπτικές οδηγίες (φωτογραφίες
– εικόνες ή σύµβολα) που παρουσιάζουν
τις διαδοχικές ενέργειες που πρέπει να
ακολουθήσει ο µαθητής σε περίπτωση
σεισµού ή πυρκαγιάς.
Πραγµατοποιούνται ασκήσεις ετοιµότητας
σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες (Αυτοεξυπηρέτηση, Εικαστικά, Γλώσσα, Πληροφορική).

8. Να συµµετέχει σε
πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα µέσα
στο χώρο του σχολείου π.χ. γιορτές.
Η οικογένεια
µου

1. Να γνωρίζει από
ποια µέλη αποτελείται
η οικογένεια του.

Η οικογένεια
2. Να γνωρίζει τα
(µορφές
οικογένειας και στάδια ανάπτυξης των
µελών της οικογένειας.
λειτουργίες
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1.1.-2.1.-4.1. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε το µαθητή κατασκευάζει ένα
κολλάζ µε φωτογραφίες (ή λεύκωµα) των
µελών της οικογένειας του µαθητή. Το
κολάζ εξελικτικά µπορεί να δείχνει το
γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας του
µαθητή. Ο µαθητής καλείται να τοπο-

της, ανάγκες
που καλύπτει
η οικογένεια,
κανόνες,
ρόλοι)
Η ζωή µέσα
στην
οικογένεια
(επικοινωνία
µεταξύ των
µελών της
οικογένειας: η
δοµή της και
το
περιβάλλον)
Οικογενειακή
ζωή και
περιβάλλον
(αλληλεπίδραση
οικογενειακού
και φυσικούκοινωνικού
(περιβάλλοντος)
Η ιστορία της
οικογένειας
µου (τόπος,
καταγωγή,
στάδια
ανάπτυξης)

3. Να γνωρίζει που
γεννήθηκε ο ίδιος και
τα µέλη της
οικογένειάς του.
4. Να κατανοεί ποιες
δραστηριότητες πραγµατοποιεί µε όλα ή µε
κάποια µέλη της οικογένειας.
5. Να κατανοεί ότι για
να πραγµατοποιήσει
µία δραστηριότητα µε
την οικογένεια πρέπει
να συνεργαστεί µε τα
µέλη της.
6. Να τηρεί κανόνες
της οικογένειας ώστε
να σέβεται τις ανάγκες
των άλλων µελών της.

Το σπίτι µου
(το δωµάτιο
µου, άλλοι
χώροι του
σπιτιού,
µορφές

6.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει µία
δραστηριότητα αντιστοίχισης µε φωτογραφίες. Ο µαθητής καλείται να
αντιστοιχίσει τις φωτογραφίες που παρουσιάζουν κάποιο µέλος της οικογένειας
σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα (π.χ.
ο αδελφός που διαβάζει) µε την αντίστοιχη "ανάγκη" του (π.χ. κλειστή τηλεόραση, σύµβολο ησυχίας) (Μαθηµατικά,
Πληροφορική).

7. Να γνωρίζει από
ποια µέλη αποτελούνται οι οικογένειες
των συµµαθητών του.
8. Να κατανοεί ότι η
δοµή της οικογένειας
υπήρχε πάντοτε και
υπάρχει παντού.

Το σπίτι µου

θετήσει τις αντίστοιχες φωτογραφίες των
µελών της οικογένειας στην κατάλληλη
θέση.
Παρόµοιο λεύκωµα µπορεί να δηµιουργηθεί µε φωτογραφίες που δείχνουν
κοινές δραστηριότητες ολόκληρης της
οικογένειας ή δραστηριότητες που
πραγµατοποιεί ο µαθητής µε κάποιο
συγκεκριµένο µέλος της οικογένειας
(Εικαστικά, Μαθηµατικά).

8.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού συλλέγει φωτογραφίες που
παρουσιάζουν οικογένειες από διαφορετικές χρονικές περιόδους και από
διαφορετικές χώρες (Εικαστικά, Μαθηµατικά)

1.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
1. Να εντοπίζει
χαρακτηριστικά στοιεκπαιδευτικού κατασκευάζει µακέτα ή
χεία του δωµατίου του. κολάζ µε φωτογραφίες που παρουσιάζει
τους χώρους του σπιτιού του και του
δωµατίου του (Εικαστικά).
2. Να ξεχωρίζει τους
χώρους του σπιτιού
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2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή το
σχέδιο ενός χώρου του σπιτιού του (π.χ.

κατοικίας,
τοποθεσία,
χτίσιµο
σπιτιού)

του.

σαλόνι) και του ζητάει να επιλέξει από
ένα σύνολο εικόνων, φωτογραφιών ή
συµβόλων αυτά που αντιστοιχούν στο
συγκεκριµένο χώρο και να τα τοποθετήσει πάνω στο σχέδιο (Μαθηµατικά).

3. Να συνδυάζει τους
χώρους του σπιτιού µε
τη λειτουργικότητά
τους.

3.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει µία
δραστηριότητα αντιστοίχισης µε φωτογραφίες. Ο µαθητής καλείται να αντιστοιχίσει φωτογραφίες ή σύµβολα που
δείχνουν συγκεκριµένες δραστηριότητες
(π.χ. η οικογένεια τρώει) µε τους κατάλληλους χώρους (π.χ. κουζίνα)
(Πληροφορική).

4. Να γνωρίζει το είδος
της κατοικίας που µενει.
5. Να ξεχωρίζει είδη
κατοικιών (µονοκατοικία, πολυκατοικία).

5.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί εικόνες µε
είδη κατοικιών (µονοκατοικίες, πολυκατοικίες) (Μαθηµατικά, Πληροφορική).

6. Να γνωρίζει τη
διεύθυνση του σπιτιού
του.

6.1. Ο µαθητής µαθαίνει να λέει ή να
δείχνει κάρτα µε τη διεύθυνση του σπιτιού του όταν πρέπει να απαντήσει στην
ερώτηση π.χ. "πού µένεις;" (σταδιακά
διαφοροποιούνται οι ερωτήσεις π.χ. ποια
είναι η διεύθυνση σου, που είναι το σπίτι
σου,κλπ) (Αυτοεξυπηρέτηση, Γλώσσα).

7. Να εντοπίζει τη
θέση του σπιτιού του
σε σχέση µε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του
περιβάλλοντος.
8. Να γνωρίζει διαφορετικές µορφές κατοικίας σε σχέση µε τον
τόπο.

8.1. Ο µαθητής παίζει µαζί µε τον
εκπαιδευτικό ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
όπου αντιστοιχεί κάρτες µε εικόνες από
κατοικίες και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

9. Να γνωρίζει πώς
χτίζεται ένα σπίτι.

9.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού χτίζει το δικό του σπίτι µε
τουβλάκια και εντοπίζει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σπιτιού (π.χ.
παράθυρο, πόρτα, στέγη, µπαλκόνι…)
(Εικαστικά).
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Η γειτονιά
µου , η
συνοικία/ το
χωριό µου
Η γειτονιά µου
(το άτοµο και
το άµεσο περιβάλλον, το
περιβάλλον
γύρω από το
σπίτι, κτίρια,
κοινωφελείς
χώροι)

1. Να γνωρίζει τη
γειτονιά του σπιτιού
του.
2. Να µπορεί να αναγνωρίζει κάποιους
γείτονες.
3. Να γνωρίζει τα
καταστήµατα της
γειτονιάς του.
4. Να γνωρίζει υπηρεσίες και χώρους που
βρίσκονται στη γειτονιά του.

Οι άνθρωποι
της γειτονιάς
(γείτονες, σχέσεις, οι ανθρωποι που
µας εξυπηρετούν)

5. Να γνωρίζει την
εκκλησία της γειτονιάς
του.

Η ζωή στη
γειτονιά
(βελτίωση
συνθηκών
ζωής, εκδηλώσεις)

7. Να ξεχωρίζει γειτονιές µε βάση ένα χαρακτηριστικό (π.χ.
πλατεία).

Η γειτονιά και
το περιβάλλον

8. Να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της γειτονιάς.

Ο τόπος που
ζω (οικείοι
γεωγραφικοί
όροι: θάλασσα, ποτάµια,
λίµνες, βουνά
κλπ., χαρακτηριστικά του
τόπου, σύµβολα)

6. Να γνωρίζει άλλες
γειτονιές.

1.1.- 2.1.- 3.1- 4.1.- 5.1.- 6.1. Ο
εκπαιδευτικός οργανώνει επισκέψεις στη
γειτονιά του µαθητή. Σε κάθε επίσκεψη
υπάρχει συγκεκριµένος στόχος (π.χ. να
γνωρίσει ο µαθητής κάποιο κατάστηµα,
υπηρεσία ή χώρο της γειτονιάς του).
Επιδιώκεται η ενεργός συµµετοχή του
µαθητή (π.χ. ο µαθητής αγοράζει ψωµί
από το φούρνο, στέλνει µία επιστολή από
το ταχυδροµείο). Ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να έχει φωτογραφίσει το συγκεκριµένο χώρο από πριν ώστε να είναι σε
θέση ο µαθητής να τον εντοπίσει.
Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί ώστε ο µαθητής να επισκεφτεί και να γνωρίσει γειτονιές και άλλων
συµµαθητών του (οµαδική δραστηριότητα) (Αυτοεξυπηρέτηση).
1.2.- 3.2.- 4.2.- 5.2. Ο µαθητής µε τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού κατασκευάζει
µακέτα ή κολάζ µε φωτογραφίες που
παρουσιάζει τη γειτονιά του (σπίτι, κατάστήµατα, εκκλησία, υπηρεσίες, χώροι…)
(Εικαστικά).

9. Να εντοπίζει τι τον
ευχαριστεί και τι τον
δυσαρεστεί στη γειτονιά του.
10. Να γνωρίζει βασικά σύµβολα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή ζωή.

Οι δραστηριότητες των
ανθρώπων
στον τόπο που
ζω (απλές
ανθρώπινες

10.1. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει
καρτέλες µε σύµβολα καθηµερινής
χρήσης (π,χ. W.C., STOP, ΕΞΟ∆ΟΣ,
ΕΙΣΟ∆ΟΣ)

Ο µαθητής συνδέει τα σύµβολα µε τους
αντίστοιχους χώρους ή µε φωτογραφίες
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δραστηριότητες στο φυσικό
περιβάλλον)
Ιστορία του
τόπου µου

Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει πίνακα µε
τα σύµβολα για συχνή εξάσκηση (Αυτόεξυπηρέτηση, Εικαστικά, Πληροφορική).
11. Να γνωρίζει πως
ήταν οι γειτονιές στο
παρελθόν.

11.1.- 14.1.- 15.1.- 18.1.- 19.1. Ο
µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
συλλέγει φωτογραφίες που παρουσιάζουν εικόνες από την πόλη και το χωριό
12. Να κατανοεί ότι η
και τις καθηµερινές δραστηριότητες των
γειτονιά είναι µέρος
κατοίκων. Ο µαθητής τις οµαδοποιεί και
του χωριού ή της πόεντοπίζει τις οµοιότητες και διαφορές.
λης που ζει.
Επιπλέον ο µαθητής παρακολουθεί
βίντεο µε στιγµιότυπα από την καθηµερι13. Να γνωρίζει το
νή ζωή στην πόλη ή στο χωριό.
όνοµα της πόλης ή του Ο εκπαιδευτικός οργανώνει παρόµοιες
χωριού που ζει.
δραστηριότητες για να γνωρίσει ο µαθητής τα βασικά χαρακτηριστικά του
14. Να γνωρίζει τα
τόπου που ζει, τα προϊόντα της περιοχής,
βασικά χαρακτηριστικά τα επαγγέλµατα των κατοίκων (Μαθηµατικά, Γλώσσα, Πληροφορική).
µιας πόλης και ενός
χωριού.
15. Να κατανοεί οµοιότητες και διαφορές της
πόλης και του χωριού.
16. Να κατανοεί ότι οι
άνθρωποι ζουν µε
διαφορετικό τρόπο
ανάλογα µε τον τόπο
διαµονής τους.
17. Να εντοπίζει πράγµατα που θέλει να έχει
η πόλη ή το χωριό
του.
18. Να γνωρίζει τα
βασικά χαρακτηριστικά
του τόπου που ζει
(θάλασσα, βουνό).
19. Να γνωρίζει βασικά προϊόντα της περιοχής που ζει.
20. Να συνδυάζει
επαγγέλµατα µε
γεωγραφικά χαρακτηριστικά του τόπου
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20.1. Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον
εκπαιδευτικό κατασκευάζει πίνακες
επαγγελµάτων µε πραγµατικά αντικείµενα, φωτογραφίες ή σύµβολα. Στον

τους.

πίνακα υπάρχει κεντρικά η εικόνα του
επαγγελµατία (π.χ. ψαράς) και ο µαθητής
οµαδοποιεί και τοποθετεί τα εργαλεία –
αντικείµενα δουλειάς (π.χ. δίχτυα, βάρκα,
πετονιές τελάρα ,ζυγαριά…) τα προϊόντα (ψάρια) και εικόνες από το χώρο
εργασίας. Στη συνέχεια ο µαθητής αντιστοιχεί επαγγέλµατα και γεωγραφικά
χαρακτηριστικά του τόπου του (π.χ.
ψαράς, αν ζει σε παραθαλάσσιο µέρος,
µε εικόνες από τη θάλασσα της περιοχής
του) (Μαθηµατικά, Εικαστικά).

21. Να ταξινοµεί
εικόνες τοπίων µε
βάση κάποιο συγκεκριµένο φυσικό χαρακτηριστικό (παραθαλάσσιοι τόποι, ορεινά
χωριά).
22. Να µάθει κάποιους
τρόπους προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος.
23. Να γνωρίζει την
έννοια της ανακύκλωσης.

23.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει ένα
εργαστήριο ανακύκλωσης χαρτιού στην
τάξη.
23.2. Οι µαθητές επισκέπτονται ένα
εργοστάσιο ανακύκλωσης.

24. Να γνωρίζει ποια
προϊόντα ανακυκλώνονται.

24.1. Ο εκπαιδευτικός µέσα από
φωτογραφικό υλικό παρουσιάζει ποια
προϊόντα ανακυκλώνονται. Σε ειδικούς
κάδους συλλογής ανακυκλώσιµων
υλικών που υπάρχουν στο χώρο της
τάξης και του σχολείου, οι µαθητές
εξασκούνται να τοποθετούν τα υλικά που
ανακυκλώνονται στους κατάλληλους
κάδους οι οποίοι είναι σηµατοδοτηµένοι
µε εικόνες ή σύµβολα.

25. Να αναγνωρίζει
απλά σύµβολα στους
χάρτες.

25.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού εντοπίζει και σηµειώνει
στο χάρτη της πόλης το σπίτι, το σχολείο
και άλλα χαρακτηριστικά σηµεία της
πόλης.
25.2. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
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εκπαιδευτικού οµαδοποιεί φωτογραφίεςεικόνες και τις αντιστοιχεί µε ένα σύµβολο του χάρτη (εικόνες από βουνά, από
ποτάµια, από πόλεις).
Ο εκπαιδευτικός ζητά από µαθητές µε
περισσότερες δυνατότητες να ονοµάσουν ή να δείξουν συγκεκριµένα σύµβολα πάνω στο χάρτη.
26. Να γνωρίζει
κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία για
την ιστορία του τόπου
που ζει.
27. Να µάθει τις βασικές θρησκευτικές εκδηλώσεις (ευκαιριακά).
Ο άνθρωπος
και ο χρόνος
–Κύκλος
ζωής και
χρόνος
Η ιστορία µου
(χρονική
αλληλουχία
γεγονότων)
Μετρώ το
χρόνο (τρόποι
µέτρησης
χρόνου)

1. Να ξεχωρίζει τα
µέρη της ηµέρας
(πρωί, µεσηµέρι,
βράδυ) και να συνδυάζει τις δραστηριότητες που ταιριάζουν
στις διαφορετικές χρονικές στιγµές της ηµέρας.

1.1. Ο µαθητής αντιστοιχεί κάρτες που
δείχνουν δραστηριότητες της καθηµερινής του ζωής µε κάρτες που εικονίζουν
διαφορετικές χρονικές στιγµές της ηµέρας
(π.χ. πρωί – ξύπνηµα, µεσηµέρι – φαγητό) (Μαθηµατικά, Αυτοεξυπηρέτηση).

2. Να ξεχωρίζει το
χθες – σήµερα –αύριο.
3. Να µάθει τις ηµέρες,
τους µήνες και τις
εποχές.
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3.1. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει για
τις ηµέρες της εβδοµάδας φιγούρες
παιδιών µε διαφορετικό χρώµα ρούχων
για κάθε ηµέρα. Σε έναν πίνακα σχεδιάζει
τα περιγράµµατα των παιδιών µε τα
αντίστοιχα χρώµατα. Κάτω από τα περιγράµµατα είναι γραµµένες οι ηµέρες µε το
ανάλογο χρώµα. Ο µαθητής κάθε µέρα
τοποθετεί το παιδάκι στο αντίστοιχο περίγραµµα.
Για µαθητές µε περισσότερες δυνατότητες ο εκπαιδευτικός επισηµαίνει τους
όρους χθες – σήµερα – αύριο (Εικαστικά, Μαθηµατικά)
3.2. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει παρόµοιες δραστηριότητες για τους µήνες και
τις εποχές. Με ανάλογο τρόπο ο µαθητής
συνδυάζει τις εποχές µε τους µήνες και

τα κύρια χαρακτηριστικά τους (π.χ. καιρός, ρούχα, δραστηριότητες, φρούτα).
4.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού µαθαίνει να µετρά το χρόνο µε
εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. τοποθετεί
σε ένα κουτί σποράκια που αντιστοιχούν
σε ώρες ή ηµέρες προκειµένου να υπολογίσει το τέλος της σχολικής ηµέρας, το
τέλος της εβδοµάδας) (Μαθηµατικά).

4. Να χρησιµοποιεί
κατά το δυνατό
εναλλακτικούς τρόπους µέτρησης του
χρόνου.

5. Να βάζει σε σειρά
µια ιστορία ή ένα
γεγονός ακολουθώντας χρονική άλληλουχία.
6.Να κατανοεί τη δική
του ανάπτυξη.
7. Να κατανοεί τα
στάδια της ανάπτυξης,
της ωρίµανσης και της
γήρανσης του ανθρώπου.

6.1. – 7.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού κατασκευάζει λεύκωµα ή
πίνακα µε φωτογραφίες δικές του σε
διαφορετικές σηµαντικές στιγµές της
ζωής του (γέννηση, βάπτιση, γενέθλια,
διακοπές κλπ. µέχρι και τώρα). Το ίδιο
λεύκωµα ή πίνακα κατασκευάζει και µε
άλλα µέλη της οικογένειας (π.χ. γιαγιά)
ώστε να κατανοήσει τη βιολογική εξέλιξη
του ανθρώπου (Εικαστικά, γλώσσα).
6.2. – 7.2. Ο µαθητής παρακολουθεί βίντεο µε την ανάπτυξη ενός παιδιού (Πληροφορική).

8. Να δει µεταβολές
που γίνονται στο περιβάλλον και στον
άνθρωπο.

8.1. Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον
εκπαιδευτικό συλλέγει φωτογραφίες από
διαφορετικές χρονικές στιγµές και εντοπίζει τις µεταβολές σε οικεία πρόσωπα ή
κτίρια. Επισηµαίνεται ότι παρά τις µεταβολές τα πρόσωπα και τα πράγµατα
παραµένουν ίδια.

9. Να κατανοεί ότι οι
άνθρωποι παραµένουν οι ίδιοι ακόµα κι
αν αλλάζουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά
τους.

9.1. Ο µαθητής καλείται να αναγνωρίσει
το ίδιο οικείο πρόσωπο σε διαφορετικές
φωτογραφίες παρά τις αλλαγές στην
εµφάνιση (π.χ. χρώµα και µήκος µαλλιών, διαφορετικά ρούχα κλπ.) (Πληροφορική).
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Γνωρίζω το
σώµα µου
Γνωρίζω το
σώµα µου
(εξωτερικά
χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου
σώµατος,
οµοιότητες και
διαφορές)
Γνωρίζω τον
κόσµο µε τις
αισθήσεις
(αντίληψη του
εξωτερικού
περιβάλλοντος
µέσω
ορισµένων
αισθήσεων και
αισθητηρίων
οργάνων)
Οι άλλοι
άνθρωποι
(άτοµα µε
ειδικές
ανάγκες)
Η υγεία µου
(προσωπική
υγιεινή,
καθαριότητα,
διατροφή,
προστασία
από τα
φάρµακα,
επίσκεψη στο
γιατρό)

1. Να αναγνωρίζει τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά του προσώπου.
2. Να αναγνωρίζει τα
µέρη του σώµατος
στον εαυτό του και
στους άλλους.

3. Να διακρίνει τα δύο
φύλα.
4. Να γνωρίζει τις
οµοιότητες και τις διαφορές µε τους άλλους
ανθρώπους.

5.Να γνωρίζει τα αισθητήρια όργανα και
τις αισθήσεις.
6. Να γνωρίζει τι
είδους πληροφορίες
µεταφέρει κάθε όργανο.

7. Να γνωρίζει ποιες
δυσκολίες αντιµετωπίζει ένας
άνθρωπος µε κινητικά
ή αισθητηριακά
(όραση και ακοή)
προβλήµατα.
8. Να γνωρίζει ποιες
συνήθειες της καθηµερινότητας µας
βοηθούν στη διατή-
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1.1. –2.1.Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
δραστηριότητες ώστε ο µαθητής να
γνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα µέρη του σώµατος στον εαυτό
του, σε άλλους, σε κούκλες ή σε εικόνες.
(π.χ. παιχνίδια στον καθρέφτη µε δακτυλοµπογιές ή αφρό ξυρίσµατος, ταυτίσεις,
παζλ, κολάζ).
Ο εκπαιδευτικός εναλλακτικά χρησιµοποιεί παιχνιδο-τράγουδα µε τα µέρη
του σώµατος και του προσώπου (Εικαστικά, Μουσική, Πληροφορική).
3.1. – 4.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί φωτογραφίες µε βάση τα δύο φύλα (αγόρια –
κορίτσια). Εξελικτικά µπορούν να περιλαµβάνονται και φωτογραφίες ατόµων
διαφορετικής ηλικίας (άνδρες – γυναίκες).
Παρόµοιες δραστηριότητες πραγµατοποιούνται για τις οµοιότητες και διαφορές µε
άλλους ανθρώπους µε βάση ένα χαρακτηριστικό (π.χ. µαλλιά, χρώµα δέρµατος) (Πληροφορική).
5.1. – 6.1. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
διαφορετικά αντικείµενα προκειµένου να
ερεθίσει τις αισθήσεις του µαθητή. Στη
συνέχεια τον βοηθάει να συνδυάσει το
αισθητήριο όργανο που χρησιµοποίησε
για να αντιληφθεί κάποια χαρακτηριστική
ιδιότητα του αντικειµένου (π.χ. τη γεύση
του µήλου, το χρώµα του µήλου, τη
µυρωδιά ενός λουλουδιού, τον ήχο ενός
µουσικού οργάνου).
5.2. – 6.2. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
παιχνίδια γεύσεων, οσµών, αφής.
7.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
παιχνίδια προσοµοίωσης για να αντιληφθεί ο µαθητής τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε κινητικά ή
αισθητηριακά προβλήµατα.

ρηση της καλής
υγείας.
9. Να µάθει βασικούς
κανόνες υγιεινής του
σώµατος.
10. Να µάθει βασικούς
κανόνες υγιεινής
διατροφής.
11. Να ταξινοµεί τις
τροφές σε διάφορες
οµάδες.

11.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί διαφορετικά
είδη τροφίµων (π.χ. φρούτα, λαχανικά,
κρέατα).
Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο χώρο της υπεραγοράς.
(Μαθηµατικά, Πληροφορική, Αυτοεξυπηρέτηση).

12. Να ξεχωρίζει τις
υγιεινές από τις
βλαβερές τροφές.

12.1. Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον
εκπαιδευτικό κατασκευάζει έναν πίνακα
µε τις υγιεινές και τις βλαβερές τροφές
(Αυτοεξυπηρέτηση, Εικαστικά).
12.2. Μαθητές µε περισσότερες δυνατότητες σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό
κατασκευάζουν ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα φαγητού.(Αυτοεξυπηρέτηση)

13. Να µπορεί να
καταλάβει τη χρησιµότητα και την επικινδυνότητα των
φαρµάκων.

13.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή
διαφορετικά προϊόντα επικίνδυνα και µη
(π.χ. υγρό καθαρισµού για πιάτα, οινόπνευµα, υγρό καθαρισµού για τζάµια,
γάλα, χυµό, νερό) και του ζητάει να βάλει
το απαγορευτικό σύµβολο π.χ.
,
στα επικίνδυνα προϊόντα. Με τον ίδιο
τρόπο µπορούν να σηµατοδοτηθούν όλα
τα επικίνδυνα προϊόντα στο χώρο του
σχολείου ή του σπιτιού
(Αυτοεξυπηρέτηση).

14. Να µάθει κανόνες
συµπεριφοράς κατά
την επίσκεψη στο
γιατρό.
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14.1. Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί
κοινωνικές ιστορίες µε εικόνες – σύµβολα
ή κείµενο, για την χρησιµότητα και την
επικινδυνότητα των φαρµάκων καθώς
επίσης και για τη συµπεριφορά του
µαθητή κατά την επίσκεψη στο γιατρό.

Φυτά και ζώα
Φυτά της
περιοχής µου
(γνωριµία µε
τα φυτά, µέρη
φυτού: ρίζα.
βλαστός,
άνθη, στάδια
ανάπτυξης)
Οι εποχές και
τα φυτά
(προσαρµογή
των φυτών
στις εποχές
και στο φυσικό
περιβάλλον)
Ζώα της
περιοχής µου
(εξωτερικά
χαρακτηριστικά
ζώων:κεφάλι,
πόδια, ουρά
κ.ά.)
Οικογένειες
ζώων
(διάκριση
οικείων ζώων
στους µαθητές
ως προς: τον
τρόπο
κίνησης, τη
συµπεριφορά
και τον τόπο
στον οποίο
ζουν)
Τα ζώα και το
περιβάλλον
τους
(προσαρµογή
των ζώων στο
περιβάλλον
τους)
Ο άνθρωπος,

1. Να γνωρίζει τα φυτά
της περιοχής που ζει.
2. Να γνωρίζει φυτά
του ευρύτερου περιβάλλοντος.

1.1. –2.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού κάνει συλλογές µε φυτά
της περιοχής και του ευρύτερου περιβάλλοντος που ζει. Η συλλογή πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια περιπάτων ή
επισκέψεων.

3. Να γνωρίζει τα
βασικά µέρη του
φυτού.
4. Να οµαδοποιεί είδη
φυτών σε σχέση µε
κάποιο χαρακτηριστικό
(π.χ. αυτά που παράγουν καρπούς,
µορφολογία, χαρακτηριστικά, τόπο που
φύονται, διατήρηση
φύλλων).

4.1. Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον
εκπαιδευτικό συλλέγει φυτά της περιοχής, τα οµαδοποιεί µε βάση κάποιο
χαρακτηριστικό, τα τοποθετεί στον
αντίστοιχο πίνακα εποχών.

5. Να γνωρίζει τα
βασικά στάδια ανάπτυξης του φυτού.

5.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού φυτεύει σπόρους ενός
φυτού και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του φωτογραφίζει τα διαφορετικά
στάδια. Στο τέλος σειροθετεί τις φωτογραφίες και ονοµάζει ή δείχνει τα στάδια
ανάπτυξης.

6. Να µάθει τι χρειάζονται τα φυτά για να
αναπτυχθούν (φως –
νερό-τροφή).

6.1. – 7.1. – 8.1.Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό δηµιουργεί
ένα µικρό κήπο µέσα στην τάξη ή στην
αυλή του σχολείου. Φυτεύει σπόρους,
φροντίζει το φυτό, παρακολουθεί την
ανάπτυξή του και φωτογραφίζει τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του φυτού.
Στη συνέχεια κατασκευάζει έναν πίνακα
που απεικονίζει τον κύκλο ζωής του
φυτού (από το σπόρο µέχρι την καρποφορία).
Παράλληλα ο εκπαιδευτικός τοποθετεί
ένα φυτό σε σηµείο που δεν ευνοείται η
ανάπτυξή του (π.χ. σε ένα ντουλάπι),
ώστε ο µαθητής να κατανοήσει ότι ένα
φυτό για να αναπτυχθεί χρειάζεται φως –
νερό – τροφή.

7. Να µάθει ότι τα
φυτά αναπαράγονται
µε σπόρους.
8. Να συνδυάζει κάποιες αλλαγές που
συµβαίνουν στα φυτά
σε σχέση µε τις εποχές.

9. Να γνωρίζει ποιοι
είναι οι παράγοντες
που επηρεάζουν την
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9.1 Ο µαθητής δηµιουργεί φωτογραφικά
κολάζ µε φυτά που αναπτύσσονται σε
διαφορετικές περιοχές και καιρικές

τα ζώα και τα
φυτά
(φροντίδα
φυτών και
ζώων, ζώα και
φυτά
απειλούµενα
µε εξαφάνιση)

ανάπτυξη ενός φυτού.

συνθήκες (Εικαστικά).
9.2 Ο εκπαιδευτικός οργανώνει επισκέψεις σε δηµόσιους κήπους ή φυτώρια.

10. Να γνωρίζει ότι
ορισµένα φυτά
διαθέτουν κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να προστατευτούν από τις
καιρικές συνθήκες και
τα ζώα (π.χ. αγκάθια,
αναρριχώµενα…).
11. Να γνωρίζει κατοικίδια ζώα.
12. Να γνωρίζει ζώα
του ευρύτερου περιβάλλοντος.

11.1.-12.1. Ο µαθητής µέσα από φωτογραφίες, βίντεο και επισκέψεις σε αγροκτήµατα και ζωολογικούς κήπους γνωρίζει τα κατοικίδια ζώα και τα ζώα του
ευρύτερου περιβάλλοντος.
12.2. – 13.1. Ο µαθητής διακρίνει φωνές
ζώων που ακούει από το κασετόφωνο
και δείχνει την αντίστοιχη φωτογραφία
του ζώου (Μουσική).

13. Να αναγνωρίζει τα
εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ζώου
(πόδια, κεφάλι, ουρά).
14. Να διακρίνει τις
οµοιότητες και τις
διαφορές των ζώων σε
ό,τι αφορά τον τρόπο
κίνησης τους (πτήση,
κολύµβηση, βάδισµα,
κ.λ.π.).
15. Να οµαδοποιεί τα
κατοικίδια και τα άγρια
ζώα ανάλογα µε τη
συµπεριφορά που
εµφανίζουν και το πού
ζουν.
16. Να µάθει πως
αναπτύσσεται ένα
ζώο.
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13.2. –14.1. Ο µαθητής σε συνεργασία
µε τον εκπαιδευτικό φωτογραφίζει και
οµαδοποιεί κατηγορίες ζώων µε βάση
κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ή
ιδιότητα (τόπος διαβίωσης, τρόπος
κίνησης, αριθµός ποδιών, είδος τροφής)
(Μαθηµατικά, Πληροφορική).

15.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί φωτογραφίες – εικόνες δηµιουργώντας κατηγορίες
ζωικών οργανισµών (π.χ. έντοµα, ψάρια,
πτηνά, ερπετά) (Πληροφορική).

17. Να συνδυάζει τα
ζώα µε τα µικρά τους.

17.1. Ο εκπαιδευτικός παίζει µε το µαθητή ένα παιχνίδι τόµπολας µε ζώα και τα
µικρά τους (Πληροφορική).

18. Να καταλάβει ότι
και στα ζώα οι γονείς
βοηθούν στην ανάπτυξη τους.
19. Να γνωρίζει ποιοι
παράγοντες συµβάλλουν στην ανάπτυξη
των ζώων (τροφή,
θερµοκρασία, νερό,
χώρος, φωλιά κ.λ.π.).
20. Να µάθει περισσότερα για κάποια
βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά των
ζώων που έχουν
σχέση µε την προστασία, την κίνηση και την
προσαρµογή στο
περιβάλλον.

20.1. -21.1. – 22.1. – 23.1. Οι µαθητές µε
τη βοήθεια του εκπαιδευτικού δηµιουργούν ένα αγρόκτηµα µε µινιατούρες ζώων
που χρησιµοποιείται για να γνωρίσουν –
µέσα από συµβολικό παιχνίδι- βασικά
χαρακτηριστικά των ζώων, διατροφικές
συνήθειες, τρόπους προστασίας.
(Εικαστικά).

21. Να µάθει για τους
εχθρούς των ζώων και
µε ποιους τρόπους
προστατεύονται από
αυτούς.
22. Να γνωρίζει
φυτοφάγα και
σαρκοφάγα ζώα.
23. Να γνωρίσει τι
τρώνε τα φυτοφάγα
και τι τα σαρκοφάγα
ζώα.
24. Να γνωρίζει τις
τροφικές σχέσεις
µεταξύ διαφόρων
οργανισµών τόσο σε
χερσαία όσο και σε
θαλάσσια οικοσυστήµατα.
25. Να γνωρίζει ότι
κάποιες κατηγορίες

247

24.1. Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον
εκπαιδευτικό κατασκευάζει πίνακα που
απεικονίζει την τροφική αλυσίδα µεταξύ
διαφόρων οργανισµών.

ζώων που υπήρξαν
στο παρελθόν δεν
υπάρχουν σήµερα
(π.χ. δεινόσαυροι).
26. Να γνωρίζει τα
βασικά στοιχεία των
βιοτόπων.

26.1. Ο µαθητής µέσα από φωτογραφίες,
εκδροµές και επισκέψεις γνωρίζει βιότοπους και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

1. Να γνωρίζει τα µέσα 1.1. – 2.1. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο
µεταφοράς.
µαθητή τα βασικά µέσα µεταφοράς
Μέσα
χρησιµοποιώντας αντικείµενα (παιχνίδια)
µεταφοράς σε 2. Να οµαδοποιεί τα
ή εικόνες. Ο µαθητής ονοµάζει ή δείχνει
µέσα µεταφοράς µε
ξηρά, αέρα,
το κάθε µέσο µεταφοράς. Οµαδοποιεί
βάση κοινά χαρακτηρι- διαφορετικά αντικείµενα ή εικόνες
θάλασσα
(µεταφορές και στικά τους (µέσα
(αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τρένα).Ταξινοµεί
συγκοινωνίες) µεταφοράς της ξηράς, σε κατηγορίες (µέσα µεταφοράς της
Μεταφορά των της θάλασσας και του
ξηράς, της θάλασσας, του αέρα, φορταέρα).
αγαθών
ηγά, επιβατικά) (Γλώσσα, Πληροφορι-κή,
Μαθηµατικά, Αυτοεξυπηρέτηση).
Κυκλοφοριακή
3. Να διακρίνει τα
αγωγή
3.1. – 4.1. 5.1. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει
µέσα µεταφοράς
σε µεγάλο χαρτόνι δρόµους και προοραγαθών από τα µέσα
ισµούς(διαδροµές) και µέσα από το
µετακίνησης ανθρώσυµβολικό παιχνίδι (π.χ. επίσκεψη στον
πων.
παππού, ψώνια στην αγορά, µπάνιο στη
θάλασσα) παροτρύνει το µαθητή να
4. Να κατανοεί τους
αιτιολογήσει τη µεταφορά ανθρώπων και
λόγους µετακίνησης
αγαθών (Γλώσσα, Αυτοεξυπηρέτηση).
του ανθρώπου από
µία περιοχή σε άλλη.
Μεταφορές

5. Να κατανοεί τους
λόγους µεταφοράς
των προϊόντων από
ένα τόπο σε έναν
άλλο.
6. Να επιλέγει το
σωστό µέσο
µεταφοράς ανάλογα
µε τον προορισµό του.

6.1. Παρόµοια δραστηριότητα πραγµατοποιείται πάνω στο χάρτη, όπου ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
επιλέγει το κατάλληλο µέσο µεταφοράς
ανάλογα τον προορισµό του, τη συντοµότερη διαδροµή κ.λ.π. (Αυτοεξυπηρέτηση).

7. Να γνωρίζει βασικούς κανόνες του
κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφορούν

7.1. – 8.1. Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί
κοινωνικές ιστορίες µε στόχο την ασφαλή
διακίνηση του µαθητή στο δρόµο. Στη
συνέχεια πραγµατοποιούν µαζί εξόδους
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τους πεζούς.

στη γειτονιά του σχολείου για την εφαρµογή των βασικών κανόνων (Γλώσσα,
Αυτοεξυπηρέτηση).

8. Να αναγνωρίζει
βασικά σήµατα
κυκλοφορίας.
Αντικείµενα
από το
περιβάλλον
µου
Το περιβάλλον
µου (στερεά,
υγρά, αέρια)

1. Να γνωρίζει
αντικείµενα καθηµερινής χρήσης.
2. Να αναγνωρίζει ότι
τα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης είναι
κατασκευασµένα από
διαφορετικά υλικά.

Αντικείµενα
καθηµερινής
χρήσης (υλικά,
χρήση)
Μαγνήτες

3. Να γνωρίζει
διαφορετικά είδη
υλικών και τον τρόπο
που τα χρησιµοποιούµε.
4. Να έρθει σε επαφή
µε διαφορετικά υλικά
και να οµαδοποιεί µε
βάση κάποιο
χαρακτηριστικό
(σκληρό, µαλακό,
ζεστό, κρύο).
5. Να κατανοεί τις
διαφορές των υλικών
σωµάτων (στερεό,
υγρό, αέριο).
6. Να κατανοεί τις
µεταβολές των υλικών
σωµάτων και τους
τρόπους που τις
προκαλούν.
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1.1. – 2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή αντικείµενα (ή εικόνες)
καθηµερινής χρήσης φτιαγµένα από
διαφορετικά υλικά.
Ζητάει από το µαθητή να του δώσει ένα
από τα αντικείµενα (π.χ. κατσαρόλα)
ονοµάζοντας δύο βασικά χαρακτηριστικά
του ή τα υλικά από τα οποία είναι
φτιαγµένο (π.χ. δώσε µου αυτό που είναι
από µέταλλο και πλαστικό). Ο εκπαιδευτικός συγχρόνως δείχνει στο µαθητή
και µία κάρτα που είναι γραµµένα τα
υλικά ή τα βασικά χαρακτηριστικά (π.χ.
µέταλλο και πλαστικό)
Την ίδια δραστηριότητα ο µαθητής
µπορεί να την επαναλάβει ταυτίζοντας
εικόνες αντικειµένων µε κάρτες που είναι
γραµµένα τα αντίστοιχα υλικά τους.
3.1. – 4.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή διαφορετικά υλικά καθηµερινής
χρήσης και τους ζητάει να τα ονοµάσουν
ή να τα δείξουν όταν τα ονοµάζει εκείνος.
Στη συνέχεια ο µαθητής παροτρύνεται να
οµαδοποιήσει τα υλικά που ταιριάζουν
µεταξύ τους (π.χ. όλα όσα γυαλίζουν,
όσα αλλάζει το σχήµα τους, όσα είναι
σκληρά) (Μαθηµατικά, Πληροφορική).

5.1. – 6.1. Ο µαθητής σε συνεργασία µε
τον εκπαιδευτικό παίρνει ένα κοµµάτι
πάγο, τον αφήνει να λιώσει και στη
συνέχεια βράζει το νερό µέχρι να
εξατµιστεί, προκειµένου να καταλάβει ότι
κάποια υλικά αλλάζουν κατάσταση κάτω
από συγκεκριµένες συνθήκες. Παρόµοια,
µπορεί να λιώσει σοκολάτα και να την
αφήσει να επανέλθει στη στερεή της
κατάσταση, για να καταλάβει ότι η
αλλαγή είναι προσωρινή. Φτιάχνει ένα

κέικ για να καταλάβει ότι η µεταβολή στην
κατάσταση των υλικών είναι µόνιµη και
ότι δηµιουργείται ένα καινούριο υλικό.
7. Να αντιληφθεί
ορισµένες χαρακτηριστικές ιδιότητες των
µαγνητών.

7.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
διαφορετικά υλικά και ένα µαγνήτη. Του
ζητά να διαχωρίσει τα υλικά χρησιµοποιώντας το µαγνήτη και να τα κατηγοριοποιήσει σε αυτά που έλκονται ή όχι.
Επιπλέον δίνει στους µαθητές µαγνητικά
παιχνίδια, για να δηµιουργήσουν ένα
κολάζ στο µαγνητικό πίνακα.

Καιρός –
Κύκλος του
νερού

1. Να γνωρίζει τα
διαφορετικά καιρικά
φαινόµενα.

Ο καιρός και οι
εποχές
(καιρός,
εποχές,
ασχολίες)

2. Να συνδυάζει τα
καιρικά φαινόµενα µε
τις εποχές.

1.1. – 2.1. – 3.1. – 4.1. Ο εκπαιδευτικός
κατασκευάζει έναν πίνακα για κάθε εποχή
(π.χ. χειµώνα) κάθε φορά που η εποχή
αλλάζει. Ο πίνακας αυτός αποτελεί µία
ολοκληρωµένη εικόνα και περιλαµβάνει
όλα τα στοιχεία που ο εκπαιδευτικός θέλει
να διδάξει στο µαθητή (π.χ. για το χειµώνα (υπάρχει ένα σπίτι µε αναµµένο το
τζάκι, τη σόµπα ή το καλοριφέρ, τα παιδιά
είναι ντυµένα µε χοντρά ρούχα – πουλόβερ, γάντια, σκούφο- τα δέντρα είναι
χιονισµένα, ο ουρανός είναι συννεφιασµένος, σε µια γωνιά κάποια παιδιά
επεξεργάζονται τα φρούτα του χειµώνα,
σε κάποιο άλλο σηµείο του πίνακα υπάρχουν οι ασχολίες του χειµώνα, οι γιορτές
του χειµώνα). Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τον πίνακα αυτόν σε καθηµερινή
βάση για να λέει ή να δείχνει ο µαθητής
όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον
πίνακα. Εναλλακτικά ο πίνακας µπορεί να
κατασκευάζεται σταδιακά από τον ίδιο το
µαθητή και να εµπλουτίζεται µε κατασκευές ή συλλογές αντικειµένων (Γλώσσα,
Εικαστικά).
1.2.- 2.2. – 3.2. – 4.2. Ο µαθητής ταυτίζει
εικόνες εποχών µε κάρτες που παρουσιάζουν δραστηριότητες ανθρώπων,
ρούχα, φρούτα, διαφορετικές µορφές
κατοικίας …(Πληροφορική).

3. Να συνδυάζει τα
καιρικά φαινόµενα µε
Ο καιρός σε
τον τρόπο ένδυσης και
άλλους τόπους τις διαφορετικές επο(καιρικές
χικές δραστηριότητες.
συνθήκες σε
άλλους
4. Να γνωρίζει την
τόπους)
εξάρτηση ορισµένων
δραστηριοτήτων του
Κύκλος του
ανθρώπου από τον
νερού
καιρό.
(σύνδεση µε
τα καιρικά
φαινόµενα)
Μετεωρολογικ
ά σύµβολα

5. Να γνωρίζει τον
κύκλο του νερού.

5.1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού πραγµατοποιεί ένα απλό
πείραµα. Βράζει νερό σε ένα δοχείο. Στη
συνέχεια τοποθετεί ένα κοµµάτι γυαλί
πάνω από το νερό που βράζει και
παρατηρεί το σχηµατισµό υδρατµών,
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προκειµένου να καταλάβει τον κύκλο του
νερού (νερό- εξάτµιση- υδρατµοί – νερό)
5.2. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού κατασκευάζει µία
τρισδιάστατη µακέτα µε βουνά, λίµνες,
θάλασσες. Στη συνέχεια ρίχνει νερό από
το ψηλότερο σηµείο ώστε να παρακολουθήσει και να κατανοήσει την πορεία
του νερού (Εικαστικά).

5.3. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει επισκέψεις ανάλογα µε την περιοχή που
βρίσκεται το σχολείο σε ποτάµια, λίµνες,
ώστε ο µαθητής να δει από κοντά τη ροή
του νερού.
6. Να συνδέει τον
κύκλο του νερού µε τα
απλά καιρικά φαινόµενα.

6.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
δύο βρεγµένα υφάσµατα και του ζητάει
να τοποθετήσει το ένα κάτω από τον ήλιο
και το άλλο στη σκιά. Παρακολουθούνε
µαζί τη διαδικασία στεγνώµατος, προκειµένου ο µαθητής να παρατηρήσει ότι τα
υφάσµατα στεγνώνουν µε διαφορετικό
τρόπο και να συνδέσει τον τρόπο
στεγνώµατος µε τα διαφορετικά καιρικά
φαινόµενα.

7. Να αναγνωρίζει
βασικά µετεωρολογικά
σύµβολα.

7.1. Ο µαθητής ταυτίζει βασικά µετεωρολογικά σύµβολα µε τα αντίστοιχα
καιρικά φαινόµενα. Εξελικτικά καλείται να
τα εντοπίσει σε ένα βίντεο, στην τηλεόραση ή σε ένα χάρτη και να τα συσχετίσει (να πει ή να δείξει) µε τα
αντίστοιχα καιρικά φαινόµενα.

8. Να γνωρίζει καιρικά
φαινόµενα που επικρατούν σε άλλους
τόπους.

8.1. –9.1. -10.1 Εναλλακτικά ο µαθητής
µέσα από σλάιντς, βίντεο, εικόνες γνωρίζει τον κύκλο του νερού, καιρικά φαινόµενα άλλων τόπων, ακραία καιρικά
φαινόµενα και διαφορετικές µορφές
κατοικίας (Πληροφορική).

9. Να γνωρίζει ακραία
καιρικά φαινόµενα.
10. Να συσχετίζει την
κατοικία µε τις
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καιρικές συνθήκες.
Ήλιος –
Αλλαγή
ηµέρας και
νύχτας
Προσανατολι
σµός
Ο ήλιος, η
µέρα και η
νύκτα
(ανατολή –
δύση, πρωί βράδυ,
διαφορετική
θέση ήλιου,
στοιχειώδης
προσανατολισµός στο
χώρο)

1. Να κατανοεί την
εναλλαγή ηµέρας και
νύχτας.
2. Να αναγνωρίζει τη
διαφορά ήλιου φεγγαριού.

3. Να γνωρίζει τις
διαφορετικές θέσεις
του ήλιου.
4. Να κατανοεί τη
διαφορετική θέση του
ήλιου κατά την ανατολή και τη δύση.

Ο ήλιος και η
ζωή
(ο ήλιος πηγή
ενέργειας,
θερµότητας
και φωτός,
αγωγή υγείας)

5. Να γνωρίζει τη
χρησιµότητα του
ήλιου.

1.1. – 2.1.Ο εκπαιδευτικός φωτογραφίζει
χώρους την ηµέρα και τη νύχτα (π.χ. το
σχολείο το πρωί – το σπίτι το βράδυ ). Ο
µαθητής ζευγαρώνει τις αντίστοιχες
εικόνες (π.χ. το σχολείο την ηµέρα µε το
σχολείο τη νύχτα) ή οµαδοποιεί όλες τις
εικόνες που είναι τραβηγµένες ηµέρα και
όλες τις εικόνες που είναι τραβηγµένες
νύχτα.
3.1.–4.1. Εξελικτικά παρόµοια
δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε φωτογραφίες που βγάζει ο
µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού
σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας (ίδιου
χώρου π.χ. του σχολείου) προκειµένου
να κατανοήσει τη διαφορετική θέση του
ήλιου κατά τη διάρκεια της ηµέρας
(Εικαστικά, Μαθηµατικά).
3.2. – 4.2. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει
στο µαθητή µέσα από εικόνες ή βίντεο τις
διαφορετικές θέσεις του ήλιου στη διάρκεια της ηµέρας και τις διαφορετικές φάσεις του φεγγαριού. Στη συνέχεια ο
µαθητής παίζει παιχνίδι εξέλιξης µε τις
φάσεις του φεγγαριού (Πληροφορική).
3.3. – 4.3. Ο εκπαιδευτικός µία ηλιόλουστη ηµέρα οδηγεί το µαθητή στην αυλή
του σχολείου. Σε διαφορετικές χρονικές
στιγµές ζητάει από το µαθητή να σταθεί
µε την πλάτη στον ήλιο και σχεδιάζει µε
κιµωλία ή χαράζει τη σκιά του µαθητή.
Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής στο τέλος
της ηµέρας παρατηρεί τις διαφορετικές
θέσεις της σκιάς που σηµαίνουν τις
διαφορετικές θέσεις του ήλιου.
Παρόµοιο πείραµα ο εκπαιδευτικός
µπορεί να πραγµατοποιήσει µέσα στην
τάξη χρησιµοποιώντας προπλάσµατα
τόσο για τον ήλιο όσο και για το φεγγάρι.
5.1. Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον
εκπαιδευτικό κατασκευάζουν ένα κουτί
παρόµοιο µε αυτό που παρουσιάζεται
στην εικόνα. Τοποθετούν ένα φυτό στο
επάνω µέρος του κουτιού και ένα στο
κάτω µέρος. Βάζουν το κουτί κοντά στο
παράθυρο έτσι ώστε ο ήλιος να βλέπει
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µόνο το επάνω φυτό. Ποτίζουν και τα δύο
φυτά σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Παρατηρούν τη διαφορετική ανάπτυξη
των φυτών έτσι ώστε ο µαθητής να
καταλάβει τη χρησιµότητα του ήλιου
(Εικαστικά).

6. Να γνωρίζει τις
βλαβερές συνέπειες
του ήλιου.

7. Να γνωρίζει τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.

Η ενέργεια
στη ζωή µας

6.1. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει έναν
πίνακα µε φωτογραφίες –εικόνες ή
σύµβολα µε δραστηριότητες κάτω από
τον ήλιο και διαγράφει όσες ενέργειες
είναι απαγορευµένες µε ένα "Χ".
7.1 Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί µέσα στην
τάξη τα αρχικά κεφαλαία γράµµατα των
σηµείων του ορίζοντα (Α,∆,Β,Ν). Έµφαση
δίνεται µόνο στην ανατολή και τη δύση. Ο
εκπαιδευτικός προκειµένου ο µαθητής να
συνδυάσει τα δύο αυτά σηµεία του ορίζοντα µε τις θέσεις του ήλιου µπορεί στο
σηµείο της ανατολής να τοποθετήσει µία
εικόνα µε τον ήλιο που ανατέλλει και στη
δύση µε τον ήλιο που δύει. Εναλλακτικά
και προκειµένου ο µαθητής να εξοικειωθεί
περισσότερο, ο εκπαιδευτικός µπορεί να
ζωγραφίσει αντίστοιχες ζωγραφιές στα
δύο χέρια του παιδιού και να παίξει µαζί
του. Το βάζει να σταθεί µπροστά σε µία
εικόνα που έχει τον ήλιου από δεξιά του
και του ζητάει να σηκώνει το χέρι που
δείχνει την ανατολή ή το χέρι που δείχνει
τη δύση (Εικαστικά).
7.2. Για µαθητές µε περισσότερες
δυνατότητες ο εκπαιδευτικός οργανώνει
παρόµοιες δραστηριότητες προκειµένου
ο µαθητής να εξοικειωθεί και µε τα υπόλοιπα σηµεία του ορίζοντα.
7.3. Ο µαθητής ταυτίζει φωτογραφίες
που δείχνουν την ανατολή και τη δύση
του ήλιου µε τα αντίστοιχα αρχικά (Α-∆).
1.1. – 2.1.-3.1. Ο εκπαιδευτικός
οργανώνει παιχνίδια αιτίαςαποτελέσµατος (π.χ. βράζει νερό στη

1. Να γνωρίζει
διαφορετικές πηγές
ενέργειας (ήλιος,
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Η ενέργεια στη
ζωή µας
(πρώτη γνωριµία µε διαφορετικές µορφές
ενέργειας, αρχές κίνησης)

φωτιά).

Ηλεκτρική
ενέργεια (
χρήση,
ηλεκτρικό
κύκλωµα,
µπαταρίες,
ασφάλεια,
εξοικονόµηση
ηλεκτρικής
ενέργειας)

3.Να κατανοήσει ότι οι
µηχανές χρειάζονται
ενέργεια για να
λειτουργήσουν.

2. Να κατανοήσει ότι
ο άνθρωπος, τα φυτά
και τα ζώα χρειάζονται
ενέργεια για να
ζήσουν.

φωτιά που ανάβει µε ξύλα, φυσά δυνατά
και "ταξιδεύει" το καραβάκι που έχει βάλει
να επιπλέει σε µια λεκάνη, παίζει µε τους
µαθητές µε παιχνίδια που λειτουργούν µε
µπαταρίες, δείχνει τη χρήση συσκευών
που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα
κλπ.) Ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού βρίσκει την αιτία-ενέργεια
και τη συνδέει µε µια κάρτα- σύµβολο (Τι
κάνει το νερό να βράζει; Τι κάνει το καραβάκι να "ταξιδεύει"; κλπ.). Στη συνέχεια ο
µαθητής αντιστοιχεί εικόνες αιτίας-αποτελέσµατος και εντοπίζει το είδος της ενέργειας που χρειάζεται για να κάνουµε κάτι.

4. Να κατανοεί τις
απλές γενικές αρχές
της κίνησης.

4.1. Ο εκπαιδευτικός µαζί µε το µαθητή
παίζουν παιχνίδια "πρόβλεψης-επαλήθευσης" σχετικά µε την κίνηση.( π.χ. Ο
εκπαιδευτικός τοποθετεί στο υψηλότερο
σηµείο ενός κεκλιµένου επιπέδου ένα
αυτοκινητάκι και ρωτά το µαθητή τι θα
συµβεί -πού θα πάει;- αν το αφήσει. Ο
µαθητής απαντά λεκτικά ή δείχνει και
επαληθεύει ή όχι την απάντησή του.

5. Να γνωρίζει πώς η
κίνηση του αέρα και
του νερού µετατρέπεται σε ενέργεια.

5.1. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
παιχνίδια-µακέτες για να δείξει τη
λειτουργία του ανεµόµυλου, του υδρόµυλου αλλά και τη χρήση τους κάθε
φορά. Οργανώνει επισκέψεις, αν είναι
δυνατόν και σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, κλπ.

6. Να γνωρίζει τη
χρήση του ηλεκτρικού
ρεύµατος.

6.1. – 7.1. –87.1. – 9.1. Ο µαθητής
οµαδοποιεί παιχνίδια και συσκευές που
λειτουργούν µε µπαταρίες ή ηλεκτρικό
ρεύµα. Μαθαίνει, όταν ένα παιχνίδι δε
λειτουργεί, να ελέγχει αν είναι στην πρίζα
ή αν έχει µπαταρίες (Μαθηµατικά).

Μηχανές και
όργανα
(γνωριµία και
χρήση)

7. Να γνωρίζει τι είναι
το ηλεκτρικό κύκλωµα.
8. Να γνωρίζει τη
χρήση της µπαταρίας.
9. Να κατανοεί ότι οι
περισσότερες συσκευές, µηχανές και πολλά
παιχνίδια χρειάζονται
την ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν.
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10. Να χρησιµοποιεί
µε ασφάλεια απλές
ηλεκτρικές συσκευές.
11. Να µάθει βασικούς
κανόνες προφύλαξης
από το ηλεκτρικό ρεύµα.

10.1. – 11.1. Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί
κάρτες µε οπτικές οδηγίες για τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών. Για την
εκµάθηση των προφυλάξεων από το
ηλεκτρικό ρεύµα χρησιµοποιεί τις κοινωνικές ιστορίες και οπτικά σήµατα που
πρέπει να υπάρχουν πάντα στον καθηµερινό χώρο χρήσης της κάθε ηλεκτρικής
συσκευής (Αυτοεξυπηρέτηση, Γλώσσα).

12. Να γνωρίζει
απλούς τρόπους εξοικονόµησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
13. Να γνωρίζει την
αλλαγή που προκάλεσε η χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας
στην καθηµερινή ζωή
του ανθρώπου.

13.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο
µαθητή παλιές καθηµερινές συσκευές
(λάµπα πετρελαίου, σίδερο µε κάρβουνα)που δε λειτουργούν µε ρεύµα ή
εικόνες καθηµερινής ζωής παλαιότερης
εποχής. Προσπαθεί µέσα από το συµβολικό παιχνίδι να επισηµάνει τις δυσκολίες στη χρήση τους και τη διευκόλυνση
που παρέχει η ηλεκτρική ενέργεια (Γλώσσα).

14. Να γνωρίζει
κάποιες µηχανές που
απλοποιούν τη ζωή
του ανθρώπου.

14.1 Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί το
συµβολικό παιχνίδι για να γνωρίσει ο
µαθητής απλές µηχανές (π.χ. καρυοθραύστη) αλλά και πιο σύνθετες (π.χ.
βραστήρας, πλυντήριο ρούχων) και τη
χρήση τους στην καθηµερινή ζωή
(Αυτοεξυπηρέτηση).

15. Να γνωρίζει
κάποια όργανα που
χρησιµοποιούνται για
συλλογή πληροφοριών (π.χ.
θερµόµετρο, µέτρο).
Το ταξίδι του
ήχου

1. Να ακούει και να
αναγνωρίζει διαφορετικούς ήχους.

Το ταξίδι του
ήχου
(γνωριµία,
πηγή, πορεία
του ήχου από
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1.1. Ο εκπαιδευτικός πίσω από ένα
παραβάν, παράγει διαφορετικούς οικείους ήχους (π.χ. κουδούνισµα τηλεφώνου, ήχος της ηλεκτρικής σκούπας…) και
ζητά από το µαθητή να αναγνωρίσει τον
ήχο που άκουσε, δείχνοντας το ίδιο το
αντικείµενο, τη φωτογραφία του ή να
απαντήσει λεκτικά. Η ίδια δραστηριότητα

την πηγή µέχρι
το αυτί µας)

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µουσικά
όργανα ή καθηµερινούς ήχους (π.χ.
σχίσιµο χαρτιού, βήξιµο) (Μουσική).
2. Να κατανοεί ότι ο
ήχος ταξιδεύει µακριά
από την πηγή του.

2.1. Ο εκπαιδευτικός µεταφέρει την ίδια
δραστηριότητα σε µεγαλύτερη απόσταση
π.χ. έξω από την πόρτα της αίθουσας,
ώστε να γίνει κατανοητό ότι ο ήχος ταξιδεύει, αλλά και εξασθενεί ταυτόχρονα µε
την απόσταση.
Ο µαθητής επιπλέον καλείται να εντοπίσει
το σηµείο όπου βρίσκεται η πηγή του
ήχου (Μουσική).

3. Να κατανοεί ότι
ακούµε τον ήχο όταν
φτάσει στα αυτιά µας.

3.1. Ο εκπαιδευτικός παίζει µε το µαθητή
διάφορα παιχνίδια π.χ. φωνάζει λεκτικά
µηνύµατα από µακριά και ο µαθητής
καλείται να τα µεταφέρει ή να τα
εκτελέσει. Πραγµατοποιεί την ίδια
δραστηριότητα (µε λεκτικά µηνύµατα ή
ήχους) κλείνοντας τα αυτιά του µαθητή
κ.λ.π. (Μουσική).

4. Να κατανοεί ότι ο
ήχος παράγεται από
τη δόνηση των αντικειµένων.

4.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει έναν
πλαστικό χάρακα στο µαθητή και του
επισηµαίνει ότι δεν παράγει ήχο. Στη
συνέχεια ο µαθητής µε τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού λυγίζει το χάρακα και
παρατηρεί τον ήχο που παράγεται.
4.2.Ο εκπαιδευτικός µαζί µε το µαθητή,
βάζει µέσα σε µπουκάλια διαφορετικού
µεγέθους διαφορετικά υλικά (συνδετήρες,
ζυµαρικά, όσπρια, χάντρες…) Ο µαθητής παρατηρεί τους ήχους που
παράγονται από τη δόνηση και τους
ξεχωρίζει. Παρόµοια δραστηριότητα γίνεται µε νερό σε διαφορετική ποσότητα
(Μουσική).
4.3. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κατασκευάζει απλά µουσικά
όργανα π.χ. τύµπανο, φλογέρα κ.λ.π.
(Εικαστικά, Μουσική).
1.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από το µαθητή
να εντοπίσει µια συγκεκριµένη πληροφορία (π.χ. τη διαφήµιση ενός προϊόντος)
σε διαφορετικά µέσα επικοινωνίας
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικό,
εφηµερίδα). Ο µαθητής µε περισσότερες
δυνατότητες µεταφέρει αυτήν την πληρο-

Επικοινωνία– 1. Να γνωρίζει τα
βασικά µέσα
Ενηµέρωση
και ελεύθερος επικοινωνίας.
χρόνος
Η επικοινωνία
άλλοτε και
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σήµερα
Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας
(αγωγή στα
µέσα µαζικής
επικοινωνίας,
κανόνες)

φορία µέσω τηλεφώνου σε άλλο οικείο
πρόσωπο (Γλώσσα, Αυτοεξυπηρέτηση).
1.2. Ο εκπαιδευτικός την ώρα του φαγητού ζητά από το µαθητή να του τηλεφωνήσει για να του φέρει το φαγητό του.
(Αυτοεξυπηρέτηση)
1.3. Ο µαθητής ασκείται στη χρήση του
τηλεφώνου µέσα από το συµβολικό
παιχνίδι και τις κοινωνικές ιστορίες. Σε
πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιείται και
ο Η.Υ για τη µεταφορά µηνυµάτων
(Πληροφορική, Γλώσσα).

Ελεύθερος
χρόνος
(αξιοποίηση)
Σύγχρονα και
παραδοσιακά
παιχνίδια

2. Να κατηγοριοποιεί
τα διάφορα είδη των
Μ.Μ.Ε.

2.1. Ο µαθητής οµαδοποιεί διάφορα
µέσα επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά).

3. Να γνωρίζει ποια
προγράµµατα επιτρέπεται να παρακολουθεί στην τηλεόραση.

3.1. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει
κάρτες µε τα σύµβολα των προγραµµάτων στην τηλεόραση και ο µαθητής
ασκείται στην αναγνώριση αυτών που
επιτρέπεται να παρακολουθήσει.

4. Να µάθει ότι
υπάρχουν κανόνες για
την παρακολούθηση
τηλεόρασης (ένταση
ήχου, κατάλληλη απόσταση, διάρκεια και
χρονική στιγµή παρακολούθησης, παρουσία ενηλίκων και συζητήσεις µε αυτούς, προϋποθέσεις παρακολούθησης).

4.1. Παράλληλα µε τις κοινωνικές
ιστορίες µαθαίνει τους βασικούς κανόνες
παρακολούθησης σχετικά µε την ώρα, τη
διάρκεια, την απόσταση κλπ.

5. Να γνωρίζει άλλους
τρόπους αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου
του.

5.1.- 6.1. Ο εκπαιδευτικός µαθαίνει απλά
επιτραπέζια παιχνίδια στο µαθητή για
απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο του.
Οι µαθητές µε λιγότερες δυνατότητες
ασκούνται σε δραστηριότητες "συσκευασίας" (βάζουν από ένα βόλο σε έναν
αριθµό κουτιών που δίνει ο εκπαιδευτικός) απλές ή σύνθετες ανάλογα
(Μαθηµατικά).

6. Να µάθει παραδοσιακά παιχνίδια.

Οι ανάγκες
του
ανθρώπου

1. Να γνωρίζει τις
βασικές ανάγκες του
ανθρώπου.
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1.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο
µαθητή διάφορα υλικά και αντικείµενα
(ψωµί, νερό, άµµο, µπάλα, κλπ.) και τον
παροτρύνει να ξεχωρίσει ποια από αυτά

Οι βασικές
ανάγκες του
ανθρώπου

του χρειάζονται για να µπορεί να ζει. Στη
συνέχεια χρησιµοποιώντας κατάλληλες
εικόνες και κάνοντας τις ανάλογες συνδέσεις (π.χ. µε τα φυτά ή τα ζώα) προσπαθεί να εντοπίσει ο µαθητής και άλλες
βασικές ανάγκες, όπως η ένδυση, η
στέγη, η ζέστη κλπ. Τέλος ο µαθητής µε
τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κατασκευάζει ένα λεύκωµα όπου εικονίζονται οι
βασικές ανάγκες και γράφει ο ίδιος, αν
µπορεί, ή πληκτρολογεί στον Η/Υ, ένα
τίτλο για κάθε εικόνα (Γλώσσα).

Οι ιδιαίτερες
ανάγκες του
ανθρώπου
(Τρόποι
ικανοποίησης
των αναγκών
του
ανθρώπου,
Αγωγή υγείας)
Αγαθά και
κατανάλωση
Αγαθά και
ανάγκες
(τρόποι
παραγωγής
αγαθών)
Εργασία και
επαγγέλµατα
(σύνδεση µε
βασικές
ανάγκες του
ανθρώπου)
Ζωή σε
κοινωνικές
οµάδες
(ατοµική –
κοινωνική ζωή
και κάλυψη
αναγκών –
αλληλεπίδραση)
Περιβάλλον
(αποτελέσµατα – σύνδεση
µε την
παραγωγή
προϊόντων για
την κάλυψη
αναγκών)

2. Να κατανοεί ότι όλοι
οι άνθρωποι έχουν τις
ίδιες ανάγκες.
3. Να µάθει ότι
υπάρχουν άνθρωποι
που δεν καλύπτουν τις
ανάγκες τους.
4. Να γνωρίζει µερικά
αγαθά που προσφέρει
η φύση.

4.1. – 5.1. Ο εκπαιδευτικός µέσα σε ένα
πολύ µεγάλο κουτί που έχει γεµίσει µε
χώµα ή άµµο θάβει διάφορα αντικείµενα
που κατασκευάζει ο άνθρωπος και
5. Να γνωρίζει αγαθά
προϊόντα της φύσης (π.χ. πατάτα, µήλο,
που παράγει ο άνθρω- µολύβι, παιχνίδι κλπ.). Ο µαθητής καλείπος.
ται να ανακαλύψει τα κρυµµένα πράγµατα
και να τα τοποθετήσει σε δύο διαφορετικά
καλάθια ανάλογα µε την κατηγορία τους
(Μαθηµατικά).
6. Να ταυτίζει τις ανάγκες του µε τα αγαθά.

6.1. Ο εκπαιδευτικός παίζει µαζί µε το
µαθητή ένα παιχνίδι αντιστοίχησης, όπου
παρουσιάζονται εικόνες µε βασικές ανάγκες του ανθρώπου (π.χ. ένα παιδί κρυώνει) και εικόνες µε τα αγαθά που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες (π.χ. φωτιά,
τζάκι, ρούχα ζεστά) Ο µαθητής προσπαθεί να αντιστοιχήσει σωστά τις εικόνες
(Γλώσσα, Πληροφορική).

7. Να κατανοεί ότι
υπάρχουν αγαθά που
τα έχουµε άµεση ανάγκη και άλλα όχι.

7.1. Ο µαθητής µαζί µε τον εκπαιδευτικό
κατασκευάζει ένα φωτογραφικό κολάζ
(εικόνες από περιοδικά και διαφηµιστικά
έντυπα) µε δύο κατηγορίες προϊόντων,
αυτά που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και
αυτά µε τα οποία διασκεδάζει (π.χ.
τρόφιµα-παιχνίδια) (Εικαστικά).
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8. Να γνωρίζει πώς
παρασκευάζονται
κάποια προϊόντα (π.χ.
ψωµί).

8.1. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει
εικόνες µε τα στάδια παραγωγής ενός
προϊόντος (π.χ. χωράφι-σιτάρι µύλοςαλεύρι, ψωµί - αρτοποιείο ), ο µαθητής
προσπαθεί να τις βάλει στη σωστή σειρά
και να γράψει τίτλους, αν µπορεί, για
κάθε εικόνα µόνος του ή στον Η/Υ.
Επίσης αριθµεί τις εικόνες για να ελέγχει
πάντα τη σωστή σειρά (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Πληροφορική).
8.2. Ο εκπαιδευτικός µαζί µε το µαθητή
προσπαθούν να παρασκευάσουν στο
σχολείο διάφορα προϊόντα όπως ψωµί,
γιαούρτι, ακολουθώντας συγκεκριµένα
βήµατα που παρουσιάζονται σε εικόνες ή
γραπτές οδηγίες. Το προϊόν που παρασκευάζεται µοιράζεται- σερβίρεται από το
µαθητή στους υπόλοιπους συµµαθητές οι
οποίοι το δοκιµάζουν, αν θέλουν, όλοι
µαζί (Μαθηµατικά, Αυτοεξυπηρέτηση).

9. Να έρθει σε επαφή
µε επαγγέλµατα που
βοηθάνε στην κάλυψη
βασικών αναγκών.

9.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
επισκέψεις σε αγροκτήµατα, εργοστάσια
ή καταστήµατα για να γνωρίσει ο µαθητής
τον τρόπο παρασκευής διαφόρων προϊόντων (π.χ. αρτοποιείο, βιοµηχανία
γάλακτος κλπ.)Ο µαθητής παράλληλα
µπορεί να υπολογίσει το χρόνο της
διαδροµής, την απόσταση, να αγοράζει
συγκεκριµένες ποσότητες προϊόντων,
ώστε να προσφέρει σε οικεία πρόσωπα
κ.λ.π. (Μαθηµατικά, Αυτοεξυπηρέτηση)

10. Να κατανοεί ότι για
να καλύψουµε τις ανάγκες µας χρειάζεται να
ζούµε µαζί µε άλλους
ανθρώπους.

10.1. Ο µαθητής µαζί µε τον εκπαιδευτικό
προσπαθεί να αντιστοιχήσει εικόνες µε
αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, µε τις
ανάλογες εικόνες των επαγγελµατιών
που τα κατασκευάζουν ή τα πωλούν και
γράφει, αν µπορεί, τα ονόµατα των προϊόντων και των επαγγελµάτων.
Στη συνέχεια ο µαθητής µαζί µε τον
εκπαιδευτικό κατασκευάζει έναν πίνακα
µε τις βασικές ανάγκες του (Τι χρειάζοµαι
κάθε µέρα;) και τους ανθρώπους
(οικείους- επαγγελµατίες) που καλύπτουν
αυτές τις ανάγκες, ώστε να κατανοήσει το
γιατί οι άνθρωποι ζουν όλοι µαζί.
Οι µαθητές µε περισσότερες δυνατότητες
πραγµατοποιούν την εργασία και γραπτά
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(Γλώσσα, Εικαστικά, Πληροφορική).
11. Να γνωρίζει ότι ο
άνθρωπος µε τις ενέργειές του για παραγωγή προϊόντων προκαλεί αλλαγές και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ο πολιτισµός
του τόπου
µας –
Πολιτισµός
στην
ευρύτερη
περιοχή
Χώροι
πολιτισµού
(µουσεία,
θέατρα κλπ.)
Πολιτιστικές
εκδηλώσεις
(προβολές,
παραστάσεις
κλπ.)
Λαϊκή
παράδοση
(ήθη και έθιµα,
τραγούδια,
παροιµίες,
αινίγµατα,
ήρωες του
τόπου)

11.1. Ο µαθητής µέσα από εικόνες που
βρίσκει µαζί µε τον εκπαιδευτικό σε
περιοδικά ή εφηµερίδες κατανοεί τις
αλλαγές που προκαλεί στο περιβάλλον η
ανθρώπινη δραστηριότητα και τις συνέπειες της ρύπανσης στη ζωή του. Στη
συνέχεια κατασκευάζει µαζί µε τον εκπαιδευτικό φωτογραφικό κολάζ και γράφει,
αν µπορεί, κανόνες για την προστασία
του περιβάλλοντος, τους οποίους τοποθετεί σε έναν πίνακα στην τάξη (Γλώσσα,
Εικαστικά).

1. Να γνωρίζει χώρους 1.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει επισκέπολιτισµού του τόπου ψεις (µία κάθε φορά) σε µουσεία,
του.
κινηµατογράφους, θέατρα (Αυτοεξυπηρέτηση).
2. Να µάθει απλές
λαϊκές παραδόσεις και
ήθη και έθιµα του
τόπου.

2.1. Ο µαθητής µέσα από τον πίνακα
εποχών γνωρίζει τις βασικές γιορτές και
παραδόσεις (Εικαστικά).

3. Να γνωρίζει απλές
θρησκευτικές
παραδόσεις (ευκαιριακές ενότητες).

3.1. Ο εκπαιδευτικός ευκαιριακά (σε
γιορτή ή επέτειο) δείχνει στο µαθητή
βίντεο µε παραδόσεις ή ήθη και έθιµα του
τόπου (Πληροφορική).
3.2. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τη
συµµετοχή του µαθητή σε κάποια
εκδήλωση του σχολείου ή του τόπου
προκειµένου ο µαθητής να πάρει ενεργά
µέρος και να γνωρίσει παραδόσεις και
ήθη και έθιµα του τόπου.

4. Να γνωρίσει
κάποιον ήρωα της
περιοχής και τον
πολιούχο άγιο.

4.1. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει
επίσκεψη στην εκκλησία του πολιούχου
άγιου (πιθανά κατά την ηµέρα της
γιορτής), δείχνει στο µαθητή την εικόνα
του πολιούχου, συνδυάζει το όνοµα του
πολιούχου µε κάποιο οικείο πρόσωπο
(π.χ. το όνοµα του πατέρα ενός
συµµαθητή).
Παρόµοια επίσκεψη µπορεί να πραγµατοποιηθεί ευκαιριακά στο άγαλµα κάποιου ήρωα.

Θρησκευτικές
παραδόσεις
5. Να γνωρίζει το
λαϊκό πολιτισµό και
την παράδοση της
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ευρύτερης περιοχής.
Ο αθλητισµός
στο σχολείο
µας –
Αθλητισµός
και
ψυχαγωγία
Αθλητικές
δραστηριότητες στο
σχολείο
(οµαδικά
παιχνίδια,
γνωριµία µε
ολυµπιακά
αθλήµατα)
Κανόνες και
αθλήµατα

1. Να κατανοεί γιατί οι
άνθρωποι γυµνάζονται
και ότι η άσκηση βοηθάει στην υγεία τους.

1.1.Ο µαθητής µέσα από βίντεο και
φωτογραφίες γνωρίζει αθλητές και βλέπει
τις δυνατότητες και τις αντοχές τους.
Βλέπει αντίστοιχα βίντεο µε ανθρώπους
που δε γυµνάζονται και τις επιδόσεις
τους. Ο εκπαιδευτικός εντοπίζει αυτές τις
διαφορές και εξηγεί γιατί υπάρχουν.
Μέσα από αντίστοιχα βίντεο µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και τις κατάλληλες
ερωτήσεις ο µαθητής κατανοεί κανόνες
που τηρούνται κατά τη διάρκεια των
αθληµάτων και γνωρίζει τα βασικά
ολυµπιακά αθλήµατα (Γλώσσα, Πληροφορική).

2. Να τηρεί κανόνες
όταν συµµετέχει σε
οµαδικά αθλητικά
παιχνίδια.

2.1. Ο εκπαιδευτικός κατασκευάζει έναν
πίνακα µε φωτογραφίες –εικόνες ή
σύµβολα των βασικών κανόνων που
πρέπει να γνωρίζει ο µαθητής όταν
συµµετέχει σε οµαδικά αθλητικά παιχνίδια και διαγράφει όσες ενέργειες είναι
απαγορευµένες µε ένα "Χ".

3. Να γνωρίζει τα βασικά Ολυµπιακά
αθλήµατα.

3.1. Ο µαθητής συλλέγει φωτογραφίες µε
ολυµπιακά αθλήµατα και κατασκευάζει
ένα λεύκωµα (Εικαστικά).
3.2. Ο µαθητής ταυτίζει τα βασικά σύµβολα των αθληµάτων µε αντίστοιχες φωτογραφίες αθλητών την ώρα που πραγµατοποιούν το άθληµα.
3.3. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ζωγραφίζει ή κατασκευάζει
(πηλό, πλαστελίνη, κολάζ) τα ολυµπιακά
σύµβολα, τα σύµβολα των αθληµάτων…
(Εικαστικά, Πληροφορική).

1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και
ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του
πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

∆αχτυλοµπογιές

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις
και αξίες)

Στο µαθητή πρέπει να δίνονται
µαθησιακές ευκαιρίες ώστε:

Κραγιόνια
Κάρβουνα
Μαρκαδόροι
Χαρτί
Χαρτόνια
Ψαλίδι
Πηλός
Ζυµάρι

Να χρησιµοποιεί διαφορετικά υλικά
για να ζωγραφίσει και να σχεδιάσει.
Να µπορεί να σχίζει, να κόβει και να
κολλάει για να δηµιουργήσει εικαστικά
έργα.

Ενδεικτικές
θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης
Ύλη
Χρώµα
Μορφή
Χώρος
Χρόνος
Επικοινωνία
Οµοιότητα ∆ιαφορά

Να πλάθει και να µορφοποιεί
χρησιµοποιώντας µαλακά υλικά και
διαφορετικά εργαλεία.
Να χρησιµοποιεί φυσικά και
ανακυκλώσιµα υλικά για να φτιάξει
µικροαντικείµενα.

Πλαστελίνη
Φυσικά
ανακυκλώσιµα
υλικά.
Χρώµα
Γραµµή
Σχήµατα

Να χρωµατίζει επιφάνειες ή
συγκεκριµένα σχέδια µε ένα ή
περισσότερα χρώµατα.
Να αναγνωρίζει τα χρώµατα στο
περιβάλλον και στα έργα τέχνης.

Μορφές
Ύφή

Να σχεδιάζει διάφορα είδη γραµµών
και να ορίζει περιγράµµατα.
Να συνθέτει διάφορα σχήµατα και
µορφές.
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Ύλη
Χρώµα
Μορφή
Χώρος
Χρόνος
Επικοινωνία
Οµοιότητα ∆ιαφορά

Να συνθέτει και να ονοµάζει την
διαφορετική υφή ορισµένων
επιφανειών.
Θέµατα από
παρατήρηση του
περιβάλλοντος:
ζώα, φυτά,
οικογένεια
γιορτές, εποχές,
επαγγέλµατα

Να παρατηρεί το περιβάλλον και να
δηµιουργεί εικαστικά έργα µε
περιγραφική ακρίβεια ή
χρησιµοποιώντας στερεότυπα.

Θέµατα από
σχολικές
δραστηριότητες

Να κάνει διάφορες συλλογές.

Συλλογές
∆ιακοσµήσεις

Να αντλεί θέµατα για ζωγραφική από
σχολικές δραστηριότητες.

Να συµµετέχει ικανοποιητικά σε
διακοσµήσεις του περιβάλλοντος σε
παιχνίδια µε χρώµατα.

Ύλη
Χρώµα
Μορφή
Ισορροπία
Ιδέα
Πολιτισµός
Χώρος
Χρόνος
Επικοινωνία
Οµοιότητα –
∆ιαφορά

Να επεξεργάζεται εικόνες για να κάνει
συνθέσεις.

Επεξεργασίες–
παραλλαγές
Παιχνίδια µε
χρώµατα
Σχέδιο
Ζωγραφική
Χρωµάτισµα

Να σχεδιάζει να ζωγραφίζει να
χρωµατίζει και να χρησιµοποιεί
στένσιλς.
Να πλάθει απλές µορφές και να
υφαίνει.

Πηλοπλαστική
Υφαντική

Να χρησιµοποιεί διαφορετικά υλικά
για να δηµιουργήσει µικροκατασκευές,
µόµπιλς, τυπώµατα και κολάζ.

Μικροκατασκευές

Ύλη
Χρώµα
Μορφή
Ισορροπία
Ιδέα
Πολιτισµός
Χώρος
Χρόνος
Επικοινωνία
Οµοιότητα –
∆ιαφορά

Εµπεριχάραξη
Καρτεπικόλληση
Αιωρούµενα
αντικείµενα
Τυπώµατα
Ελληνική
παραδοσιακή

Να αναγνωρίζει και να ονοµάζει
ορισµένα είδη της παραδοσιακής
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Ύλη
Χρώµα

τέχνη

τέχνης.

Τοπική
παραδοσιακή
τέχνη

Να αναγνωρίζει και να ονοµάζει
ορισµένα είδη της τοπικής
παραδοσιακής τέχνης.

Μοντέρνα τέχνη

Να χρησιµοποιεί την τέχνη για να
συµπληρώσει άλλα µαθήµατα.

Μορφή
Ισορροπία
Ιδέα
Πολιτισµός
Χώρος
Χρόνος
Επικοινωνία
Οµοιότητα –
∆ιαφορά

Να αναγνωρίζει έργα αρχαίας ή
µοντέρνας τέχνης.
Να αναγνωρίζει βασικά εικαστικά
επαγγέλµατα.
Χρήση απλών
έργων τέχνης
Έκφραση
προτιµήσεων
Περιγραφή
έργων τέχνης

Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί στον
προφορικό του λόγο απλούς όρους
της τέχνης.
Να παρατηρεί να περιγράφει και να
εκφράζει προτιµήσεις για τα έργα
τέχνης.
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Ύλη
Χρώµα
Μορφή
Ισορροπία
Ιδέα
Πολιτισµός
Χώρος
Χρόνος
Επικοινωνία
Οµοιότητα –
∆ιαφορά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Εισαγωγή
Τα Εικαστικά είναι το αντικείµενο που κινητοποιεί τα παιδιά να
ανακαλύψουν την οµορφιά στη φύση και στο περιβάλλον. Ο σκοπός της
διδασκαλίας των Εικαστικών στη Γενική Αγωγή είναι η καλλιέργεια της
δηµιουργικότητας, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και γενικά η
συµµετοχή του παιδιού στις εικαστικές τέχνες. Ακόµη, επιµέρους στόχοι
είναι η παρατήρηση, η έρευνα, ο πειραµατισµός στο χειρισµό απλών
υλικών και µέσων για τη δηµιουργία εικαστικών έργων, οι τεχνικές και οι
τρόποι έκφρασης, η γνώση της ορολογίας και των συµβόλων, και τέλος, η
κατανόηση και απόλαυση της Τέχνης.
Η εικαστική αγωγή ενεργοποιεί τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία, που
είναι δύο από τους πιο σοβαρά διαταραγµένους και ελλειµµατικούς τοµείς
στην ανάπτυξη των παιδιών µε αυτισµό. Με τη χρήση διαφόρων υλικών,
µέσων και εργαλείων τα παιδιά αυτά (καθ)οδηγούνται σε µια αισθητηριακή
εξερεύνηση και κατανόηση του κόσµου. Αναπτύσσουν την αίσθηση της
προσωπικής δηµιουργίας σε ένα τοµέα όπου δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια
επιτυχίας και επίδοσης. Παράλληλα, η εικαστική αγωγή προσφέρει ένα
µοναδικό µέσο επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους άλλους, ανεξάρτητα
από το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας των µαθητών. Η εµπειρία της Grandin
(1995) για το θέµα αυτό είναι ενδιαφέρουσα:
«Μόνο ένα µάθηµα έκανε το σχολείο ανεκτό για µένα, τα τεχνικά
– το να δηµιουργώ κάτι εξαιρετικό από χαρτόνι, χρώµατα ή κόλλα.
Μου άρεσε να κατασκευάζω πράγµατα από τότε που ήµουν µικρό
κοριτσάκι. Εκείνη την εποχή δεν δινόταν καµία προσοχή στη
σφαιρική καλλιτεχνική πλευρά του εγκεφάλου ή στη γραµµική,
επακόλουθη γλωσσική πλευρά του. Προφανώς, όµως, ένα σχολικό
πρόγραµµα µε επίκεντρο την καλλιτεχνία θα µε είχε ενθαρρύνει να
µάθω.» (σελ. 47)
Κάποια παιδιά του φάσµατος του αυτισµού έχουν εξαιρετικές ικανότητες
στη ζωγραφική αντικειµένων, όπως τα κτίρια και τη νεκρή φύση. Αυτά τα
παιδιά έχουν πολύ αναπτυγµένη οπτική αντίληψη, η οποία τους επιτρέπει να
αναπαράγουν µε εκπληκτική λεπτοµέρεια ό,τι βλέπουν. Ωστόσο, τα
περισσότερα παιδιά µε αυτισµό µπορεί να λειτουργούν σε ένα αισθητηριακό
επίπεδο εξερεύνησης υλικών. Κάποια από αυτά µπορεί ακόµη να φοβούνται
να πιάσουν τα υλικά µε τα χέρια τους και να µη θέλουν να τα
χρησιµοποιήσουν, ενώ άλλα µπορεί να ελκύονται ιδιαίτερα από κάποια
χρώµατα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να προσφέρει ευκαιρίες στους µαθητές για
να εξερευνήσουν και να χρησιµοποιήσουν διαφορετικά υλικά ώστε να
κατανοήσουν τη χρήση τους. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να τηρείται ένα αρχείο
των εργασιών των µαθητών που θα διευκολύνει την κατανόηση των έργων
τους.
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Ο τρόπος που θα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός για να «µυήσει» τους
µαθητές µε αυτισµό στις Εικαστικές τέχνες πρέπει να ακολουθεί ορισµένες
αρχές:
Άµεση και διαρκής σύνδεση των γνώσεων µε την καθηµερινή
πραγµατικότητα και τις εµπειρίες των µαθητών της τάξης.
∆όµηση της σειράς των εικαστικών δραστηριοτήτων, και
Οπτικοποίηση του υλικού και των οδηγιών.
Παράλληλα ο εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει την εικαστική αγωγή
χρησιµοποιώντας στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων, προσαρµοσµένες στις
δυνατότητες των µαθητών. Οι στρατηγικές που βοηθούν στην ανάπτυξη
αυτών των δραστηριοτήτων, είναι οι ακόλουθες (Maddock, 1997):
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Ο εκπαιδευτικός
δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες ή τροποποιεί το υλικό ώστε να αναγκαστεί ο
µαθητής να αναζητήσει άλλες λύσεις. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός ζητά
από τον µαθητή να κάνει κολάζ αλλά του δίνει στεγνή κόλλα (θεµατική
ενότητα: καρτεπικόλληση).
Εσκεµµένο λάθος (error): Ο εκπαιδευτικός κάνει εσκεµµένα λάθη µε
σκοπό να αναγκάσει τον µαθητή να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις. Για
παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός ζητά από τον µαθητή να χρωµατίσει ένα µήλο µε
κόκκινο χρώµα, αλλά αφαιρεί από το κουτί τους κόκκινους µαρκαδόρους
(θεµατική ενότητα: χρωµάτισµα).
Παράλειψη (omission): Ο εκπαιδευτικός παραλείπει αντικείµενα από µια
οικεία για τον µαθητή δραστηριότητα ώστε ο µαθητής να αναζητήσει λύσεις
για να εκτελέσει τη δραστηριότητα. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός ζητά από
τον µαθητή να ζωγραφίσει στο καβαλέτο κάτι που του έκανε εντύπωση από
την εκδροµή της προηγούµενης µέρας, αλλά εξαφανίζει τα πινέλα (θεµατική
ενότητα: θέµατα από σχολικές εκδροµές)
Επιλογή (choice): Ο εκπαιδευτικός δίνει εναλλακτικές λύσεις στον µαθητή
και τον παροτρύνει να επιλέξει. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει
τον µαθητή να επιλέξει από πίνακα επιλογών τα πινέλα που χρειάζεται για να
χρωµατίσει µεγάλες επιφάνειες (θεµατική ενότητα: απλές τεχνικές για µικρά
παιδιά). Αρχικά οι επιλογές είναι περιορισµένες για να µην προκληθεί
σύγχυση και άγχος στον µαθητή.
Είναι φανερό ότι οι θεµελιώδεις περιοχές της επικοινωνίας και της
κοινωνικότητας διαχέονται στην διδασκαλία των εικαστικών και δεν
αναφέρονται ξεχωριστά ως προτεινόµενες διαθεµατικές δραστηριότητες.
Η διάρθρωση του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για τα
Εικαστικά για παιδιά µε αυτισµό ακολουθεί τη δοµή του Αναλυτικού
Προγράµµατος Σπουδών της Γενικής Αγωγής. Οι θεµατικές ενότητες
παραµένουν ίδιες αλλά οι στόχοι έχουν απλοποιηθεί και συνδεθεί µε τις
ιδιαιτερότητες των ατόµων µε αυτισµό. Η τέχνη έχει θεραπευτικά ωφέλη και
είναι µία διαδικασία που µπορεί να ωθήσει τα παιδιά µε αυτισµό σε µία
αλληλεπίδραση µε χρώµατα, σχήµατα και υλικά της καλλιτεχνικής
δηµιουργίας.
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Ενδεικτικές δραστηριότητες1

Θεµατικές
ενότητες

Στόχοι

Εξοικείωση µε
απλά υλικά,
µέσα, τεχνικές

Στον µαθητή πρέπει
να δίνονται
µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:

∆αχτυλοµπογιές
Κραγιόνια
Κάρβουνα
Μαρκαδόροι
Ξυλοµπογιές
Χαρτί,
χαρτόνια
Κουτιά

1. Να χρησιµοποιεί µε
ευχέρεια δύο – τρία
διαφορετικά υλικά για
να σχεδιάσει και να
ζωγραφίσει.

1.1. Ο µαθητής ενθαρρύνεται από τον
εκπαιδευτικό να χρησιµοποιήσει κατάλληλα υλικά, όπως: δαχτυλοµπογιές,
µαρκαδόρους, ξυλοµπογιές, κάρβουνα,
κραγιόνια, για να ζωγραφίσει (Μελέτη
Περιβάλλοντος).
1.2. Ενθαρρύνεται να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία για να εκτελέσει µια δραστηριότητα όπως: πινέλα και για να χρωµατίσει µεγάλες επιφάνειες, µολύβια χρωµατιστά για να σχεδιάσει, ψαλίδια για να
κόψει χαρτιά (Μελέτη Περιβάλλοντος).
1.3. Παροτρύνεται να δοκιµάζει διαφορετικές τεχνικές (π.χ. χρωµάτισµα µε όλη
την παλάµη µε τα δάχτυλα, ή µε πινέλα σε
µεγάλα χαρτιά, χρωµάτισµα µε µαρκαδόρους, τεχνική της µονοτυπίας µε πλαστικά
χρώµατα και χαρτιά…..) για διαφορετικές
δραστηριότητες (Μελέτη περιβάλλοντος).

2. Να εφαρµόζει
απλές τεχνικές
ζωγραφικής.

2.1 Ο µαθητής ενθαρρύνεται να
χρησιµοποιεί:
µεγάλα πινέλα για να χρωµατίσει
µεγάλες επιφάνειες.
µαρκαδόρους χονδρούς ή λεπτούς,
ανάλογα µε το σχέδιο που θέλει να
καλύψει.
νεροχρώµατα, να τα φυσά µε καλαµάκι
και να κάνει διάφορα σχέδια.
λαδοπαστέλ για να κάνει σχέδια πάνω
σε βελουτέ χαρτί.

Απλές
τεχνικές για
µικρά παιδιά.
Χαρτί
Ψαλίδι
Χαρτόνια
Χαρτιά, κόλλα
Πηλός,
ζυµάρι,
πλαστελίνη
Πειραµατισµοί
σε απλές
τεχνικές
Φυσικά υλικά,
ανακυκλώσιµα υλικά

3.1. Ο µαθητής µε την βοήθεια του
εκπαιδευτικού µαθαίνει αρχικά να σχίζει
χαρτιά χωρίς συγκεκριµένη µορφή και
στη συνέχεια να σχίζει λουρίδες.

3. Να σχίζει χαρτιά.

4. Να κάνει

4.1. Κάνει ψαλιδίσµατα µε ψαλίδι
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ψαλιδίσµατα στο
χαρτί.

χούφτας σε σκληρό χαρτί.

5. Να κόβει µε ψαλίδι
ευθείες γραµµές.

5.1. Κόβει αρχικά ίσιες γραµµές µε
ψαλίδι χούφτας και στη συνέχεια ίσιες
γραµµές µε κοινό ψαλίδι.

6. Να κόβει µε ψαλίδι
καµπύλες γραµµές.

6.1. Κόβει µεγάλες καµπυλωτές γραµµές
σε χαρτόνι και στη συνέχεια µικρότερες
καµπύλες σε λεπτότερα χαρτιά.

7. Να κόβει απλά
σχέδια στο χαρτί.

7.1. Κόβει στην αρχή απλά σχήµατα µε
βοήθεια και στην συνέχεια µόνος του
(Μαθηµατικά – Αυτοεξυπηρέτηση).

8. Να κόβει περίπλοκα σχέδια στο χαρτί

8.1. Κόβει σύνθετα σχήµατα
8.2. Κόβει χαρτιά διαφόρων ειδών.
8.3. Κόβει µεγάλα γράµµατα από
εφηµερίδες ή περιοδικά (Γλώσσα).
8.4. Κόβει διαφορετικά υλικά σε µικρά
κοµµατάκια: σπάγκο, σχοινάκι, ύφασµα.
8.5. Κόβει φωτογραφίες από εφηµερίδες
και περιοδικά (Μελέτη Περιβάλλοντος).

9. Να διπλώνει και να
ξεδιπλώνει χαρτιά.

9.1. Ξεδιπλώνει χαρτιά και ξετυλίγει
πακέτα.
9.2. ∆ιπλώνει χαρτιά διαφόρων µεγεθών
και χρωµάτων.
9.3. Κάνει χαρτοδιπλωτική: βάρκες,
αστέρια, λουλούδια.
9.4. Τυλίγει πακέτα.

10. Να απλώνει την
κόλλα .

10.1. Ο µαθητής αρχικά µαθαίνει να
απλώνει την κόλλα, υγρή ή στικ στο
σηµείο που θέλει να κολλήσει.

11. Να κολλάει
χαρτόνια.

11.1. Κολλά διαφορετικής υφής
χαρτόνια µεταξύ τους.

12. Να κολλάει διά12.1. Κολλά φανταχτερά χαρτιά επάνω
φορα είδη χαρτιών και σε χαρτόνι.
12.2. Κολλάει ανόµοια υλικά όπως:
υλικών.
γκοφρέ και χρωµατιστές ζελατίνες πάνω
σε χαρτόνι.
12.3. Ο µαθητής αρχικά µε φυσική
καθοδήγηση και στην συνέχεια µε τις
κατάλληλες οπτικές νύξεις κολλά µεγάλα
αντικείµενα όπως: κουτιά, πώµατα, φύλλα, κουµπιά, κορδέλες, νήµατα σε πλαίσιο. Στη συνέχεια κολλάει µικρά αντικεί-
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µενα όπως: φακές, ζυµαρικά, ξύσµατα,
πριονίδια, άµµο (Μελέτη Περιβάλλοντος).
13. Να πλάθει ελέγχοντας τον τρόπο
κίνησης των χεριών
του.

13.1. Ο µαθητής ενθαρρύνεται να περιεργαστεί το ζυµάρι σε ελεύθερο παιχνίδι
µε διάφορες κινήσεις όπως: τράβα,
σπρώξε, ζούλα, πίεσε, κάνε µπάλες,
κουλούρες, αυγά, φρούτα, χριστουγεννιάτικα στολίδια (Μελέτη Περιβάλλοντος).

14. Να πλάθει
χρησιµοποιώντας
διάφορα εργαλεία.

14. 1. Πλάθει κορδόνι ή πίτα και στη
συνέχεια ζυµώνει, και χαράζει µε τα
δάχτυλα ή µε διάφορα µικροαντικείµενα,
πλαστικά µαχαίρια, καρούλια συνδετήρες,
καλαµάκια (Αυτοεξυπηρέτηση).

15. Να µορφοποιεί
χρησιµοποιώντας
µαλακά υλικά.

15.1. Χρησιµοποιεί τον πλάστη για να
φτιάξει ένα επίπεδο κοµµάτι και στη συνέχεια κουλουράκια ή πίτα (Αυτοεξυπηρέτηση)
15.2. Συγκεκριµενοποιεί τα χαρακτηριστικά του σώµατος και δηµιουργεί
φιγούρες από µάζα (Μελέτη Περιβάλλοντος - Αυτοεξυπηρέτηση).
15.3. Ζυµώνει και απλώνει τον πηλό για
να φτιάξει µ’ αυτόν τρισδιάστατα αντικείµενα όπως: έπιπλα του σπιτιού, καλαθάκια και αυγά πασχαλινά, µιµούµενος τον
εκπαιδευτικό ή βλέποντας ένα αντικείµενο
– µοντέλο (Μελέτη Περιβάλλοντος).
15.4. Φτιάχνει κεραµικά πλακάκια µε
πηλό.

16. Να δοκιµάζει
απλές τεχνικές.

16.1. Πλάθει µε την προσθετική µέθοδο.
16.2. Ο µαθητής καλύπτει µια
επιφάνεια, που προηγουµένως
χρωµάτισε µε κηρο-µπογιές, µε µαύρο
πλαστικό χρώµα και αφού στεγνώσει
κάνει σχέδια µε οδοντο-γλυφίδα ή
καλαµάκι.

17. Να χρησιµοποιεί
µε παρότρυνση διάφορα υλικά για να
κατασκευάσει µικροαντικείµενα.
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17.1. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τον
µαθητή να χρησιµοποιεί φυσικά υλικά,
βότσαλα, φασόλια, φακές ζυµαρικά,
ξηρούς καρπούς, για να κάνει κολάζ
(Μελέτη Περιβάλλοντος).
17.2. Να χρησιµοποιεί άχρηστα υλικά,
κουτιά από συσκευασίες, φελλούς, χάρτινους κυλίνδρους για να κάνει παιχνίδια,

µε φυσική καθοδήγηση, ακολουθώντας
οπτικό πρόγραµµα ή µε την βοήθεια µοντέλου (Μελέτη Περιβάλλοντος –
Μαθηµατικά).
Απλά
µορφικά
στοιχεία

1. Να γεµίζει µε
χρώµα επιφάνειες
χωρίς πλαίσιο.

1.1. Ο µαθητής µε φυσική καθοδήγηση
από τον εκπαιδευτικό χτυπάει και κάνει
κυκλικές κινήσεις µε µια βούρτσα βαψίµατος.
1.2. Παρατηρεί το αποτέλεσµα της πράξης του µε ενδιαφέρον π.χ. βλέπει τα
σηµάδια που έκανε µε την µπογιά.
1.3. Ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτικό
να παίξει µε τα χρώµατα και να δοκιµάσει
ποικίλους τρόπους χρωµατισµού (Μελέτη
Περιβάλλοντος).
1.4. Χρωµατίζει µια επιφάνεια µε όλη την
παλάµη και ένα από τα βασικά χρώµατα,
στην συνέχεια δύο ή και περισσότερα.
1.5. Ζωγραφίζει µε τα δάχτυλα.

2. Να χρωµατίζει
συγκεκριµένα
αντικείµενα.

2.1. Παροτρύνεται από τον εκπαιδευτικό
να χρωµατίζει επιφάνειες ή συγκεκριµένα σχέδια µε διαφορετικά χρώµατα και
διαφορετικά υλικά (Μελέτη Περιβάλλοντος).

3. Να σχεδιάζει
διάφορα είδη γραµµών.

3.1. Σχεδιάζει, αρχικά µιµούµενος τον
εκπαιδευτικό, µονοκοντυλιές, ευθείες
γραµµές, τεθλασµένες, καµπύλες και στην
συνέχεια µόνος του (Μαθηµατικά).

4. Να ορίζει
περιγράµµατα.

4.1. Σχεδιάζει µε το µολύβι ή µε χοντρό
µαρκαδόρο το περίγραµµα του χεριού,
της παλάµης, του ποδιού, του παπουτσιού, ολόκληρου του σώµατος (Μελέτη
Περιβάλλοντος).

5. Να αναγνωρίζει τα
χρώµατα στο περιβάλλον.

5.1. Ο µαθητής παροτρύνεται να παίξει
µε τα χρώµατα και να δοκιµάσει ελεύθερα
ποικίλους τρόπους χρωµατισµού αντιγράφοντας χρώµατα του περιβάλλοντος
χώρου.
5.2 Αναµειγνύει τέµπερες, νεροχρώµατα
ή δαχτυλοµπογιές και δηµιουργεί ποικίλες αποχρώσεις.

6. Να αναγνωρίζει
χρώµατα στα έργα
τέχνης.

6.1. Χρησιµοποιεί όλα τα παραπάνω
χρώµατα για να κάνει µια ανοιξιάτικη ή
καλοκαιρινή εικόνα που βλέπει µπροστά

Χρώµα
Γραµµή
Σχήµατα
Παιχνίδια µε
χρώµατα και
άλλα υλικά
Μορφές
Υφή
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του (Μελέτη Περιβάλλοντος).

Θέµατα
Θέµατα από
παρατήρηση
του περιβάλλοντος:
ζώα, φυτά
οικογένεια,
γιορτές
εποχές
επαγγέλµατα

7. Να συµµετέχει σε
παιχνίδι µε χρώµατα.

7.1. Συµµετέχει σε παιχνίδι µε χρώµατα,
πολύχρωµα µπαλόνια, κορδέλες, µπάλες
στεφάνια…

8. Να συνθέτει διάφορα σχήµατα.

8.1. Αρχικά ο µαθητής σχεδιάζει µε φυσική καθοδήγηση ή µιµούµενος κάποιο
µοντέλο, απλά γεωµετρικά σχήµατα, σπίτια, µορφές ανθρώπων, ζώα, φυτά ή
φρούτα µε ατέλειες. Στη συνέχεια οι
ζωγραφιές του αποκτούν ευκρίνεια και
σχετική τελειότητα (Μελέτη περιβάλλοντος - Μαθηµατικά).

9. Να συνθέτει
µορφές.

9.1. Ενθαρρύνεται βλέποντας µια εικόνα
– µοντέλο, να συνθέσει µια δική του
εικόνα, χρησιµοποιώντας σπίτια,
αυτοκίνητα, λουλούδια, δρόµους, ουρανό
(Μελέτη περιβάλλοντος).

10. Να διακρίνει την
διαφορετική υφή
ορισµένων επιφανειών.

10.1. Ο µαθητής παροτρύνεται να διακρίνει την διαφορετική υφή διαφορετικών
υλικών, όπως χνουδωτό αρκουδάκι,
ύφασµα ψιλό και γυαλιστερό, λεπτό χαρτί,
απαλό γατάκι, σχήµατα από στρατσόχαρτο, αδρή επιφάνεια (Μελέτη
περιβάλλοντος).

11. Να ονοµάζει την
υφή ορισµένων επιφανειών.

11. 1. ∆είχνει ή ονοµάζει την υφή διαφορετικών υλικών που τοποθετεί ο εκπαιδευτικός µπροστά του όπως: χνουδωτό,
απαλό, άγριο, µεταξένιο, λεπτό, τραχύ….

1. Να παρατηρεί το
φυσικό περιβάλλον
και να αντιγράφει
απλά στερεότυπα
έργα.

1.1. Παρατηρεί το περιβάλλον και δείχνει
ή ονοµάζει αυτά που βλέπει (Μελέτη
Περιβάλλοντος).
1.2. Ζωγραφίζει στερεότυπα σχέδια από
το άµεσο περιβάλλον του: σπίτια, ανθρώπους, δένδρα, λουλούδια µε την βοήθεια
του αντίστοιχου µοντέλου (Μελέτη Περιβάλλοντος).

2. Να δηµιουργεί έργα
µε αυξάνουσες
λεπτοµέρειες.

2.1. Ενθαρρύνεται να ζωγραφίσει σπίτια
µε λεπτοµέρειες: παράθυρα πόρτες,
στέγη, σκάλες, βλέποντας ένα µοντέλο
που µπορεί να είναι πραγµατικό σπίτι ή
ανάλογη ζωγραφιά (Μελέτη Περιβάλλοντος).

Θέµατα από
διάφορες σχολικές δραστηριότητες
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Συλλογές

3. Να δηµιουργεί έργα
µε περιγραφική ακρίβεια.

∆ιακοσµήσεις
Επεξεργασίες, 4. Να αποδίδει
θέµατα χρησιµοποιπαραλλαγές
ώντας στερεότυπα
χρώµατα και σχήµατα.

3.1. Ζωγραφίζει ανθρώπους µε όλα τους
τα χαρακτηριστικά, ή λουλούδια, ανάλογα µε το µέγεθός τους και τα χρώµατά
τους (Μελέτη Περιβάλλοντος).
4.1. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τον
µαθητή να αντιγράψει αυτό που κάνει
χρησιµοποιώντας στερεότυπα στις
ζωγραφιές του, όπως κύκλο για τον
ήλιο, το πρόσωπο ή το λουλούδι, τετράγωνο για το σπίτι, τρίγωνο για την σκεπή,
κόκκινο για την φωτιά και την σκεπή,
πράσινο για το γρασίδι και τα φυτά, κίτρινο για τον ήλιο, γαλάζιο για τον ουρανό
και την θάλασσα (Μελέτη Περιβάλλοντος
- Μαθηµατικά).

5. Να αντλεί θέµατα
για ζωγραφική από
σχολικές δραστηριότητες.

5.1. Ο µαθητής παροτρύνεται να ζωγραφίσει κάτι που του έκανε εντύπωση από
την επίσκεψη που δέχθηκε το σχολείο
του, ή από την σχολική εκδροµή, την
παιδική χαρά, την βιβλιοθήκη που επισκέφτηκε η τάξη του, ή την εθνική γιορτή
και την παρέλαση (Μελέτη Περιβάλλοντος).

6. Να συλλέγει
εικόνες.

6.1. Ο µαθητής παρακινείται από τον
εκπαιδευτικό να κάνει ατοµικές συλλογές
µε εικόνες που τον ενδιαφέρουν π.χ
εικόνες από περιοδικά και εφηµερίδες,
όπως: µε κόκκινα αυτοκίνητα, µε φορτηγά, µε υπολογιστές, µε κινητά τηλέφωνα.

7. Να συλλέγει
κάρτες.

7.1. Συλλέγει κάρτες και τις οµαδοποιεί
ανάλογα µε το θέµα τους όπως: κάρτες
γενεθλίων, γάµου, βάφτισης (Μελέτη
Περιβάλλοντος).

8. Να συλλέγει
φωτογραφίες.

8.1. Συλλέγει φωτογραφίες και τις ταξινοµεί ανάλογα µε το µέγεθός τους ή το
θέµα τους (Μελέτη Περιβάλλοντος –
Μαθηµατικά).

9. Να συλλέγει διαφορετικά υλικά και
µικροαντικείµενα.

9.1. Κάνει συλλογές από:
παιχνίδια, αυτοκινητάκια, κουκλάκια,
τρενάκια, µπαλάκια.
γραµµατόσηµα, χαρτοπετσέτες ή
κέρµατα.
διαφορετικά υλικά: βότσαλα, µπουκα-
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λάκια, σπιρτόκουτα.
9.2. Με τον ίδιο τρόπο ο µαθητής
συµµετέχει σε οµαδικές συλλογές που
γίνονται σε επίπεδο τάξης (Μαθηµατικά
– Μελέτη περιβάλλοντος).

Μορφές
εικαστικών
τεχνών
Σχέδιο

10. Να διακοσµεί µε
χειροτεχνίες το περιβάλλον του.

10.1. Συµµετέχει ικανοποιητικά µετά από
παρότρυνση στη διακόσµηση της τάξης
στις σχολικές γιορτές και στις εθνικές
επετείους (Μελέτη Περιβάλλοντος –
Μαθηµατικά).

11. Να επεξεργάζεται
διάφορες εικόνες
επεµβαίνοντας δηµιουργικά.

11.1. Κόβει εικόνες από περιοδικά και τις
επανασυνδέει για να δηµιουργήσει ένα
κολάζ.
11.2. Ζωγραφίζει εικόνες, τις κόβει και τις
συναρµολογεί για να κάνει συνθέσεις.

12. Να συµµετέχει σε
παιχνίδι µε έργα τέχνης.

12.1. Συµµετέχει σε παιχνίδι ερωτήσεων
– απαντήσεων, π.χ. Ο εκπαιδευτικός
τοποθετεί µπροστά του δύο ή τρεις
εικόνες έργων τέχνης και του ζητά να
δείξει ή να ονοµάσει το πιο σκούρο πράσινο, το πιο φωτεινό κόκκινο, το χρώµα
του ήλιου (Γλώσσα).

1. Να σχεδιάζει
συγκεντρωµένος µε
αυξανόµενη χρονική
διάρκεια απασχόλησης διάφορα σχέδια.

1.1. Ο εκπαιδευτικός στην αρχή
παροτρύνει τον µαθητή να σύρει πάνω
στο χαρτί το µολύβι για να κάνει µια
µονοκοντυλιά.
1.2. Κάνει µια γραµµή και στη συνέχεια
µια µεγάλη γραµµή σε συγκεκριµένο
πλαίσιο.
1.3. Κάνει µια γραµµή που καλύπτει όλο
το χαρτί.
1.4. Χρησιµοποιεί γραµµές διαφόρων
ειδών για να φτιάξει µορφές (Μαθηµατικά).

2. Να σχεδιάζει
περιγράµµατα
ανθρώπων

2.1. Κάνει απλά σχήµατα – ανθρώπους
µε την κίνηση του πινέλου.
2.2. Ζωγραφίζει µια ανθρώπινη φιγούρα
µε κάποια λεπτοµέρεια.
2.3. Ζωγραφίζει µια µεγάλη ανθρώπινη
φιγούρα.
2.4. ∆ίνει σε ανθρώπινη φιγούρα
στοιχειώδη χρώµατα.
2.5. Παρατηρεί και ζωγραφίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου. (Μελέτη

Ζωγραφική
Χρωµάτισµα
Πηλοπλαστική
Υφαντική
Μικροκατασκευές
Εµπεριχάραξη
(στένσιλς)
Καρτεπικόλληση
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Αιωρούµενα
αντικείµενα
(µόµπιλς)

Περιβάλλοντος).
3. Να σχεδιάζει
περιγράµµατα ζώων.

3.1. Κάνει περίγραµµα από διαφορετικά
ζώα µε πινέλα, δάχτυλα ή µαρκαδόρους
µε την βοήθεια προτύπου (Μελέτη
Περιβάλλοντος).

4. Να σχεδιάζει περιγράµµατα φυτών.

4.1. Σχεδιάζει το περίγραµµα από διαφορετικά φυτά µε την βοήθεια προτύπου
(Μελέτη περιβάλλοντος).

5. Να σχεδιάζει περιγράµµατα σπιτιών.

5.1. Σχεδιάζει το περίγραµµα από σπίτια
διαφόρων ειδών και µεγεθών χρησιµοποιώντας αντίστοιχο πρότυπο (Μελέτη
περιβάλλοντος).

Τυπώµατα
(στάµπες)

6. Να σχεδιάζει όλα τα 6.1. Επαναλαµβάνει όλα τα σχέδια των
παραπάνω σε χαρτί.
παραπάνω δραστηριοτήτων σε ένα
µεγάλο χαρτί (Μελέτη περιβάλλοντος).
7. Να προσθέτει
συµπληρωµατικά
στοιχεία (πάνω
επίπεδο).

7.1. Προσθέτει στην παραπάνω ζωγραφιά τον ουρανό, τα σύννεφα, τον ήλιο, τα
πουλιά που πετούν, βλέποντας ένα πρότυπο (Μελέτη περιβάλλοντος).

8. Να προσθέτει το
έδαφος (κατώτερο
επίπεδο ζωγραφιάς).

8.1. Ο µαθητής βλέποντας πάντα το
πρωτότυπο προσθέτει στην παραπάνω
ζωγραφιά το έδαφος µε το χορτάρι, τα
λουλούδια, τα δένδρα (Μελέτη
περιβάλλοντος).

9. Να χρωµατίζει µε
προσοχή µεγάλες
επίπεδες επιφάνειες.

9.1. Χρωµατίζει ελεύθερα µε πινέλα.
9.2. Κάνει µεγάλες κινήσεις σε µεγάλες
επιφάνειες.
9.3. Ζωγραφίζει µε πινέλα µεγάλα και
µικρά

10. Να χρωµατίζει µε
ακρίβεια µικρότερες
επίπεδες επιφάνειες.

10.1. Κάνει µίξη χρωµάτων και χρωµατίζει µέσα σε πλαίσιο.
10.2. Χρωµατίζει αντικείµενα - κουτιά,
ρολά, άχρηστα υλικά - µε πινέλο ή µε τα
δάχτυλα (Μελέτη περιβάλλοντος).

11. Να πλάθει απλές
µορφές.

11.1. Ο µαθητής πλάθει φιγούρες µε τα
χέρια ή µε διάφορα εργαλεία όπως:
ειδικά πλαστικά ή ξύλινα µαχαιράκια,
κουταλάκια, ξυλάκια (Μελέτη περιβάλλοντος).
11.2. ∆ίνει στον πηλό το σχήµα που
επιθυµεί.
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12. Να πλάθει ένα –
ένα τα µέρη ενός
συνόλου που θέλει να
αποτυπώσει και να
προσέχει την σύνδεση
µεταξύ τους.

12.1. Πλάθει προσθετικά, χωριστά
κοµµάτια και στη συνέχεια τα συναρµολογεί, προσέχοντας τη σωστή σύνδεση
µεταξύ τους.
12.2. Ψήνει τις µορφές που σχηµάτισε µε
το πηλό, εάν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα.
12.3. Τέλος, για καλύτερα αποτελέσµατα
µπορεί να χρωµατίσει ή να επισµαλτώσει τις µορφές που έφτιαξε.

13. Να υφαίνει ένα
υφαντό σε µικρό
µέγεθος.

13.1. Υφαίνει µε λουρίδες χαρτιού: σε
παραλληλόγραµµο χαρτί 30Χ20, που
κόβουµε σε λουρίδες πάχους 2εκ. και
σταµατάµε 2 εκ. πριν από τις ελεύθερες
άκρες του χαρτιού.
13.2. Υφαίνει σε µικρό τελάρο µε
λουρίδες χαρτιού.
13.3. Υφαίνει σε µικρό τελάρο λουρίδες
ύφασµα.
13.4. Υφαίνει σε µικρό τελάρο χόρτο.
13.5. Υφαίνει σε µικρό τελάρο µαλλί ή
σπάγκο µε φυσική καθοδήγηση ή ακολουθώντας οπτικό πρόγραµµα (Αυτοεξυπηρέτηση).

14. Να κατασκευάζει
απλές µικροκατασκευές.

15. Να χρησιµοποιεί
στένσιλς για να φτιάξει διάφορα σχέδια.
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14.1. Ο µαθητής στην αρχή µε φυσική
καθοδήγηση και επίδειξη, και στη συνέχεια µε την βοήθεια προτύπου κολλά και
βάφει κουτιά διαφόρων µεγεθών για να
φτιάξει σπίτια, αυτοκίνητα, τρένα…
(Μελέτη περιβάλλοντος)
14.2. Με χαρτοπολτό µπορεί να φτιάξει
κούκλες και µάσκες.
14.3 Με καρπούς δένδρων µπορεί να
φτιάξει ζώα (Μελέτη περιβάλλοντος).
15.1. Χρωµατίζει φρούτα, λαχανικά, ζώα,
λουλούδια µέσα συγκοινωνίας, και άλλα
σχέδια από στένσιλ. Στην αρχή ο µαθητής
χρωµατίζει µε τα δάχτυλα και δαχτυλοµπογιές ή πλαστικά χρώµατα, στη συνέχεια χρησιµοποιεί πινέλα, µαρκαδόρους ή
ξυλοµπογιές ανάλογα µε τις δυνατότητές
του (Μελέτη περιβάλλοντος).
15.2. Με την βοήθεια στένσιλ χρωµατίζει
καπέλα, µάσκες, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ή πασχαλινά (Μελέτη Περιβάλλοντος).

16. Να κολλάει διαφορετικά υλικά για να
φτιάξει κολάζ.

16.1. Ο µαθητής κάνει επίπεδο κολάζ, µε
κόλλα στικ κατά προτίµηση, πάνω σε
χαρτί ή χαρτόνι, λευκό ή χρωµατιστό. Γι’
αυτό τον σκοπό, χρησιµοποιεί άχρηστα
υλικά που βρίσκει στο περιβάλλον του
π.χ. πριονίδια, άµµο, φτερά, χαρτιά από
καραµέλες, φύλλα δένδρων ή γραµµατόσηµα (Μελέτη περιβάλλοντος).
16.2. Κάνει κολάζ µε φωτογραφίες:
µαζεύει και κόβει εικόνες από περιοδικά
και τις συνθέτει µε τον τρόπο που θέλει.
16.3. Κάνει ανάγλυφο κολάζ: Πάνω σε
χαρτόνι ή κόντρα πλακέ στο οποίο ο
εκπαιδευτικός έχει κάνει το περίγραµµα
αυτού που θέλει να φτιάξει ο µαθητής,
κολλάει µε υγρή κόλλα σπίρτα, ζυµαρικά,
ξυλάκια, οδοντογλυφίδες, βαµβάκι, µαλλί,
κοµµάτια ύφασµα, φλούδες δένδρων,
ξερά φύλλα (Μελέτη περιβάλλοντος).

17. Να κατασκευάζει
µικρά αιωρούµενα
αντικείµενα (µόµπιλς).

17.1. Μ ε την βοήθεια φυσικής καθοδή-γησης και ανάλογου προτύπου, ο µαθητής ακολουθώντας οπτικές νύξεις, φτιάχνει ψαράκια από φελλό, τα βάφει και στη
συνέχεια τα δένει σε πετονιά ή κλωστή
και τα κρεµά ψηλά.
17.2. Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζει
από αφρώδες υλικό µόµπιλς µε
λουλούδια, ζωάκια, ή µικροαντικείµενα
(Μελέτη περι-βάλλοντος).

18. Να τυπώνει απλές
στάµπες.

18.1. Τυπώνει µε έτοιµες σφραγίδες και
µελάνι, πάνω σε απορροφητικό χαρτί
ζωάκια, λουλουδάκια, µέσα συγκοινωνίας…
18.2. Τυπώνει αριθµούς ή γράµµατα
(Γλώσσα – Μαθηµατικά).
18.3. Κάνει τυπώµατα από πατάτα,
φρούτα, λαχανικά ή φελλό που
προηγουµένως τα έχει κόψει στη µέση
και έχει σκαλίσει επάνω σχέδια.
Χρησιµοποιεί πλαστικά χρώµατα ή
µελάνι τυπογραφείου και απορροφητικό
χαρτί.
18.4. Τεχνική της µονοτυπίας:Πάνω σε
γυαλί ή πλεξιγκλάς, ο µαθητής ζωγραφίζει µε πλαστικά χρώµατα ή µελάνι τυπογραφείου. Στη συνέχεια τοποθετεί πάνω
απορροφητικό χαρτί και αποτυπώνεται
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ότι έχει ζωγραφίσει προηγουµένως.
18.5. Τύπωµα µε µελάνι τυπογραφείου
πάνω σε ύφασµα (Μελέτη περιβάλλοντος).
19. Να καλλιεργήσει
µε την επανάληψη
απλών σχεδίων την
αίσθηση του ρυθµού.
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19.1. Τυπώνει τα χέρια του σε µεγάλο
απορροφητικό χαρτί ή χαρτόνι αφού
προηγουµένως τα έχει βουτήξει σε µπογιά Επαναλαµβάνει πολλές φορές σε
σειρά το τύπωµα των χεριών του (Μαθηµατικά – Μουσική).
19.2. Τυπώνει µε επαναλαµβανόµενο
τρόπο στάµπες από λαχανικά κοµµένα
στη µέση (τα κουνουπίδια όταν κοπούν
στη µέση δίνουν στάµπες που µοιάζουν
µε δένδρα. Πολλά µαζί µπορούν να
σχηµατίσουν δάσος).
19.3. Τυπώνει µε επαναλαµβανόµενο
τρόπο φύλλα, φτερά, την παλάµη του
(Μελέτη περιβάλλοντος – Μαθηµατικά –
Μουσική).

Έργα τέχνης
Τοπική
παραδοσιακή
τέχνη

1. Να γνωρίζει και να
ονοµάζει ορισµένα
είδη της τοπικής τους
παραδοσιακής
τέχνης.

1.1. Ο µαθητής µπορεί να επισκεφθεί µαζί
µε τον εκπαιδευτικό τοπικό εργαστήρι
πηλοπλαστικής, ή ξυλογλυπτικής για να
γνωρίσει την τοπική παραδοσιακή τέχνη
(Μελέτη περιβάλλοντος).
1.2. Να δει και να πιάσει τα υλικά και
εργαλεία που χρησιµοποιεί ο καλλιτέχνης
για να κάνει την δουλειά του (Γλώσσα –
Μελέτη περιβάλλοντος – Αυτοεξυπηρέτηση).

2. Να γνωρίζει και να
ονοµάζει ορισµένα
είδη παραδοσιακής
τέχνης.

2.1. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τον
µαθητή να αναγνωρίσει ορισµένα είδη
παραδοσιακής τέχνης: δαντέλες, τσεβρέδες, κεραµικά, ξυλόγλυπτα.
2.2. Τον παροτρύνει να συνδέσει τα έργα
τέχνης µε ευχάριστες δραστηριότητες
όπως:
βάψιµο κεραµικών
επισκέψεις σε εργαστήρια καλλιτεχνών
(Μελέτη περιβάλλοντος – Αυτοεξυπηρέτηση).
2.3. Ενθαρρύνει τον µαθητή να συνδέσει
ορισµένα έργα παραδοσιακής τέχνης µε
ακρόαση παραδοσιακής µουσικής
(Μουσική).
2.4. Τον προτρέπει να παρακολουθήσει
βίντεο µε είδη παραδοσιακής τέχνης
άλλων περιοχών της Ελλάδας, που δεν
έχει την δυνατότητα να επισκεφθεί
(Γλώσσα – Μελέτη περιβάλλοντος).

3. Να γνωρίζει ορισµένα µνηµεία της
αρχαίας Ελληνικής
τέχνης.

3.1. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί µαζί
µε τον µαθητή ένα βίντεο που δείχνει τον
Παρθενώνα. Με κατάλληλες ερωτήσεις
του ζητά να περιγράψει αυτό που βλέπει
και στην συνέχεια να το ξεχωρίσει µέσα
από φωτογραφίες που δείχνουν διαφορετικά έργα. Τέλος του ζητά να ζωγραφίσει τον Παρθενώνα (Γλώσσα – Εικαστικά
– Μελέτη περιβάλλοντος).

4. Να αναγνωρίζει ως
µοντέρνα τέχνη
ορισµένα χαρακτηριστικά έργα.

4.1. Ο µαθητής όταν υπάρχει η δυνατότητα επισκέπτεται έκθεση ζωγραφικής και
γνωρίζει έργα γνωστών ζωγράφων στις
πραγµατικές τους διαστάσεις.
Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα
παρακολουθεί αντίστοιχο βίντεο.
Στη συνέχεια επιστρέφει στην τάξη και

Ελληνική
παραδοσιακή
τέχνη
Αρχαία
Ελληνική
τέχνη
Μοντέρνα
τέχνη
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παρακινείται από τον δάσκαλο να αναγνωρίσει και να δείξει ή να ονοµάσει τα
ίδια έργα σε εικόνες (Γλώσσα – Μελέτη
περιβάλλοντος).
Εισαγωγή
στην
καλαισθησία

1. Να παρατηρεί και
να εκφράζει αυτό που
βλέπει σε ένα έργο
τέχνης.

1.1. Ο µαθητής παρατηρεί ένα έργο
τέχνης και παροτρύνεται από τον εκπαιδευτικό να το περιγράψει. Αρχικά εστιάζεται σε µερικά σηµεία που τον εντυπωσιάζουν, σταδιακά όµως µαθαίνει να
παρατηρεί και να σχολιάζει µικρές
λεπτοµέρειες.
1.2. ∆ιακρίνει και δείχνει ή ονοµάζει το
επικρατέστερο χρώµα. (Γλώσσα).

2. Να γνωρίζει
απλούς όρους της
τέχνης.

2.1. Ο µαθητής µαθαίνει λέξεις και όρους
που συνδέονται µε την τέχνη: σχέδιο,
ζωγραφιά, ζωγράφος, στολίδι, µοντέρνα,
κλασσική (Γλώσσα – Μελέτη
περιβάλλοντος).

3. Να χρησιµοποιεί
στον προφορικό του
λόγο απλούς όρους
της τέχνης.

3.1. Ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτικό
να χρησιµοποιεί τους παραπάνω όρους
στον προφορικό του λόγο, υποβοηθούµενος από οπτικές νύξεις: π.χ. στην ερώτηση ποιος ζωγράφισε την ζωγραφιά να
µπορεί να πει ή να δείξει τον ζωγράφο,
στην πραγµατικότητα ή σε εικόνα (Γλώσσα).

4. Να εκφράζει
προτιµήσεις.

4.1. Ο µαθητής µε κατάλληλες ερωτήσεις
σχολιάζει τις ζωγραφιές του και τις ζωγραφιές των συµµαθητών του, και επιλέγει αυτές που προτιµά (Γλώσσα).
4.2. Ο εκπαιδευτικός έχοντας µπροστά
του έργα γνωστών ζωγράφων, ζητά από
τον µαθητή να επιλέξει αυτό που του αρέσει περισσότερο. Οι πλέον ικανοί µαθητές
µπορούν να δικαιολογήσουν προφορικά
αυτή τους την προτίµηση (Γλώσσα).

Περιγραφή
έργων τέχνης
Χρήση απλών
όρων τέχνης
Έκφραση
προτιµήσεων

1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και
ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του
πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Θεµατικές
ενότητες

Έλεγχος
ήχων µέσω
δεξιοτήτων
στο τραγούδι
και στο
παίξιµο
οργάνων
∆εξιότητες
εκτέλεσης

Γενικοί Στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες στάσεις και αξίες)

Στο µαθητή πρέπει να δίνονται
µαθησιακές ευκαιρίες ώστε:
Να ακούει και να ανταποκρίνεται µε
διάφορους τρόπους στους ήχους και σε
ρυθµικά πρότυπα.
Να διακρίνει και να αναγνωρίζει φωνές
ανθρώπων και ζώων.

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
Προσέγγισης
Επικοινωνία
Συνεργασία
Αλληλεπίδραση
Ήχος
Χρόνος
Μεταβολή
Πολιτισµός
Σύστηµα

Να συµµετέχει όταν ακούει απλά τραγούδια.
Να γνωρίζει και να χρησιµοποιεί απλά
κρουστά και πνευστά όργανα.
Επεξεργασία
και ανάπτυξη
µουσικών
ιδεών
∆ραστηριότητες µουσικής
δηµιουργίας

Ανταπόκριση
και
αναθεώρηση

Να επιλέγει και να ταξινοµεί ήχους από
διάφορες πηγές.
Να αποθηκεύει και να αναπαράγει
διάφορους ήχους και ήχους που παράγει ο
ίδιος µε ένα όργανο.
Να αποθηκεύει και να αναπαράγει µουσικές
ιδέες που «συνθέτει» χρησιµοποιώντας
διάφορα ηχογόνα σώµατα
Να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται στη
µουσική και στη σιωπή.
Να συνδέει τη µουσική µε το συναίσθηµα.

∆εξιότητες
αξιολόγησης

Επικοινωνία
Αλληλεπίδραση
Σύστηµα
Χρόνος-Χώρος
Ήχος
Συνεργασία
Πολιτισµός

Να αναγνωρίζει τους ήχους του
περιβάλλοντος και τους ήχους βασικών
µουσικών οργάνων.
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Επικοινωνία
Συνεργασία
Αλληλεπίδραση
Σύστηµα
Ήχος
Χρόνος-Χώρος
Μεταβολή
Πολιτισµός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Εισαγωγή
Ο κύριος σκοπός της διδασκαλίας της Μουσικής αφορά στην ανάπτυξη
και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση,
εκτέλεση και δηµιουργία µουσικής. Παράλληλα, είναι ένας τοµέας στον οποίο
τα παιδιά µπορούν να επιδείξουν και άλλες ικανότητες πέρα από τις
γλωσσικές, να βελτιώσουν τη συγκέντρωση και την προσοχή τους, να
αναπτύξουν τις µιµητικές τους ικανότητες, να πειραµατιστούν και να
δοκιµάσουν καινούριες ιδέες, και να καλλιεργήσουν την ανοχή και τη
συνεργασία. Κατά συνέπεια, η µουσική αποτελεί ένα εργαλείο για την
ανάπτυξη της επικοινωνίας σε διαφορετικά επίπεδα.
Τα παιδιά µε αυτισµό συνήθως ανταποκρίνονται πολύ καλά στην
επανάληψη ενός ρυθµού και σε οικείους τόνους, πράγµα που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να ενθαρρύνει το λόγο τους. Επίσης, µέσω της χρήσης
οργάνων µπορούν να διδαχτούν δεξιότητες όπως: «παίζουµε µε τη σειρά»,
«ακούω», «περιµένω», «προσέχω». Για τα παιδιά που οι στερεοτυπίες τους
εµποδίζουν την ισότιµη συµµετοχή τους στη ρουτίνα του σχολείου, ένα
κατάλληλα επιλεγµένο µουσικό θέµα µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στη
µείωση της συχνότητας των στερεοτυπιών και παράλληλα να δώσει νόηµα σε
δραστηριότητες που από τη φύση τους δεν είναι γοητευτικές (π.χ. καθαρίζωστρώνω το τραπέζι). Στα πλαίσια της οµαδικής εργασίας µέσα στην τάξη, ένα
µουσικό θέµα επιλεγµένο µε προσοχή µπορεί να ορίσει τον χώρο και τον
χρόνο µιας δραστηριότητας και να δώσει ρυθµό και ενδιαφέρον σε ένα
παιχνίδι στο οποίο συµµετέχουν όλοι.
Αναφέρει σχετικά η Therese Joliffe:
«Σε όλη µου τη ζωή, δυσκολευόµουν εξίσου όταν προσπαθούσα να
καταλάβω τους ήχους και τις λέξεις………» «….Παρόλα αυτά,
µπορώ να διαβάσω νότες και να παίξω µουσική και υπάρχουν
ορισµένα είδη µουσικής που αγαπώ. Στην πραγµατικότητα, όταν
έχω θυµώσει και απελπιστεί από τα πάντα γύρω µου, η µουσική
είναι το µόνο πράγµα που µε κάνει να αισθάνοµαι εσωτερική
ηρεµία.» (Peeters, 1992. σελ. 230).
Σε µερικά παιδιά µε αυτισµό η µουσική µπορεί να αποτελεί «νησίδα
δεξιοτήτων», δηλαδή χωρίς να έχουν συγκεκριµένες µουσικές γνώσεις, έχουν
ιδιαίτερες δεξιότητες στο παίξιµο οργάνων ή στη µουσική σύνθεση. Όµως, το
είδος της ακαµψίας της σκέψης των παιδιών µε αυτισµό είναι τέτοιο, που η
κύρια σχέση τους µε τη µουσική είναι η εκτέλεση – αναπαραγωγή µουσικών
θεµάτων και όχι η δηµιουργική παραγωγή µουσικών ιδεών. Στο άλλο άκρο
του φάσµατος βρίσκονται τα παιδιά µε αυτισµό που δεν αντέχουν κανενός
είδους ήχο και η έντασή του αποτελεί πραγµατικό µαρτύριο. Αναφέρει
χαρακτηριστικά η Temple Grandin (Peeters, 1992, σελ.229):
«Η ακοή µου είναι σαν να έχω ένα ακουστικό µε την ένταση
κολληµένη στο «διαπασών». Είναι σαν ένα ανοιχτό µικρόφωνο που
πιάνει τα πάντα. Έχω δυο επιλογές: να ανοίξω το µικρόφωνο και να
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κατακλυστώ από ήχους ή να το κλείσω. Η µητέρα µου έλεγε ότι
µερικές φορές συµπεριφερόµουν σαν να ήµουν κωφή. Οι
ακουολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η ακοή µου ήταν φυσιολογική.
∆εν µπορώ να «ρυθµίσω» τις εισερχόµενες ακουστικές
πληροφορίες. Πολλοί αυτιστικοί έχουν πρόβληµα µε τη «ρύθµιση»
των εισερχοµένων αισθητηριακών ερεθισµάτων».
Η προσπάθεια για την εξοικείωση αυτών των παιδιών µε τη µουσική είναι
πρόκληση για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό και οφείλει να γίνεται µε πολύ
προσοχή, σεβασµό και γνώση. Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός που θα
διδάξει στα παιδιά µε αυτισµό την επαφή µε τη µουσική, πρέπει να λάβει
υπόψη του τα εξής:
Την άµεση και διαρκή σύνδεση των γνώσεων µε την καθηµερινή
πραγµατικότητα και τις εµπειρίες των µαθητών της τάξης του.
Την ανάγκη για δόµηση της σειράς των µουσικών δραστηριοτήτων που
θα διδάξει.
Την ανάγκη για οπτικοποίηση των τραγουδιών.
Τα παιδιά µε αυτισµό είναι σκόπιµο να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης
προβληµάτων οι οποίες, ακόµα και αν δεν υπάρχουν, είναι χρήσιµο κάποιες
φορές να τα επινοεί ο εκπαιδευτικός (Maddock, 1997). Οι πιο χαρακτηριστικές
µορφές επίλυσης προβληµάτων είναι οι ακόλουθες:
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Ο εκπαιδευτικός
δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες ή τροποποιεί το υλικό έτσι, ώστε να
αναγκαστεί ο µαθητής να αναζητήσει άλλες λύσεις. Για παράδειγµα, ο
εκπαιδευτικός έχει καθορίσει µια – την ίδια πάντα – µουσική για διάφορες
δραστηριότητες της τάξης. Ο µαθητής αναγνωρίζει τη µουσική που ακούει
στην τάξη όταν: δουλεύει µόνος, τρώει, χαλαρώνει, δουλεύει µε τον
εκπαιδευτικό, δουλεύει οµαδικά. Ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή την κάρτα
από το πρόγραµµά του που του υποδεικνύει να πάει στον χώρο όπου
δουλεύει µόνος του, ενώ ακούγεται η µουσική της οµαδικής δουλειάς.
(Θεµατική ενότητα: Έλεγχος ήχων µέσω δεξιοτήτων στο τραγούδι και στο
παίξιµο οργάνων δεξιότητες εκτέλεσης. – Στόχος: 1 – ∆ραστηριότητα: 1.8.)
Εσκεµµένο λάθος (error): Ο εκπαιδευτικός δίνει λάθος αντικείµενα στο
µαθητή ώστε να του δηµιουργήσει ένα πρόβληµα που θα πρέπει να επιλύσει.
Για παράδειγµα, στην δραστηριότητα όπου ο µαθητής αναγνωρίζει ήχους της
φύσης, ο εκπαιδευτικός δίνει στον µαθητή φωτογραφία ενός σπιτιού και µιας
γαλήνιας θάλασσας και του ζητάει να δείξει το σωστό ενώ ακούει ήχους
βροντής. (Θεµατική ενότητα: Έλεγχος ήχων µέσω δεξιοτήτων στο τραγούδι
και στο παίξιµο οργάνων 0 δεξιότητες εκτέλεσης. – Στόχος: 1 –
∆ραστηριότητα: 1.5.)
Παράλειψη (οmission): Ο εκπαιδευτικός παραλείπει αντικείµενα από µια
οικεία στον µαθητή δραστηριότητα. Για παράδειγµα, ο µαθητής έχει ασκηθεί
στο να µιµείται τον εκπαιδευτικό όταν εκείνος φυσά απλά µοτίβα σε πνευστό
όργανο. Ο εκπαιδευτικός ακολουθεί όλη τη ρουτίνα της δραστηριότητας και
ζητά από τον µαθητή να τον µιµηθεί, αλλά δεν έχει τοποθετήσει στο
καθορισµένο σηµείο το πνευστό που του έδινε πάντα. (Θεµατική ενότητα:
Έλεγχος ήχων µέσω δεξιοτήτων στο τραγούδι και στο παίξιµο οργάνων 0
δεξιότητες εκτέλεσης. – Στόχος: 7 – ∆ραστηριότητα: 7.4.)
Επιλογή (choice): Ο εκπαιδευτικός δίνει εναλλακτικές λύσεις στον
µαθητή και τον παροτρύνει να επιλέξει. Για παράδειγµα, ο µαθητής επιλέγει
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µεταξύ τεσσάρων διαφορετικών οργάνων το σωστό για να εκτελέσει ένα
µουσικό θέµα µιµούµενος τον εκπαιδευτικό. (Θεµατική ενότητα:
∆ηµιουργώντας και αναπτύσσοντας µουσικές ιδέες – δραστηριότητες
µουσικής δηµιουργίας. – Στόχος: 2 – ∆ραστηριότητα:2.3.)
Η διάρθρωση του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για τη
Μουσική για παιδιά µε αυτισµό ακολουθεί τους τρεις άξονες του Αναλυτικού
Προγράµµατος Σπουδών της Γενικής Αγωγής για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου
και δανείζεται στοιχεία από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για την Α΄-Β΄
∆ηµοτικού, όπου αυτό βοηθάει στην ιεράρχησή του ανάλογα µε το βαθµό
δυσκολίας. Οι στόχοι είναι όσο γίνεται πιο συγκεκριµένοι και οι
δραστηριότητες τέτοιες, που να µπορούν να αναπτυχθούν µε εποπτικά µέσα
που ήδη υπάρχουν στα σχολεία, ή είναι πολύ εύκολο να αποκτηθούν.
Κάποιοι στόχοι του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών της Γενικής
Αγωγής κρίθηκε σκόπιµο να παραλειφθούν, όπως η έκφραση συναισθηµάτων
µέσω της µουσικής, ο έλεγχος του τονικού ύψους, του ρυθµού και της
ορθοφωνίας, η σύνθεση µε τη χρήση συµβόλων και σηµείων, η αναγνώριση
του παλµού, του ηχοχρώµατος και της δοµής, η χρήση της ορολογίας και η
αναγνώριση των διαφόρων στυλ και διαφορετικής κουλτούρας ακουσµάτων
θεωρήθηκε σκόπιµο να διδαχτούν από τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών
της Γενικής Αγωγής εφόσον ο µαθητής µε αυτισµό έχει ως προαπαιτούµενο
ένα ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας.
Εν κατακλείδι, η µουσική για τα παιδιά µε αυτισµό είναι ένα πολύτιµο µέσο
επικοινωνίας και κατανόησης του κόσµου επειδή µέσα από το ρυθµό
δηµιουργεί µια «κανονικότητα» και µια προβλεψιµότητα στο περιβάλλον,
στοιχεία απαραίτητα για την εκπαίδευσή τους.
1ος Άξονας: Εκτέλεση
Θεµατικές
ενότητες
Έλεγχος
ήχων µέσω
δεξιοτήτων
στο τραγούδι
και στο παίξιµο οργάνων –
∆εξιότητες
εκτέλεσης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες1

Στόχοι
Στο µαθητή πρέπει
να δίνονται
µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
1. Να ακούει και να
ανταποκρίνεται µε
διάφορους τρόπους σε
διαφορετικούς ήχους.

Εκφραστική
χρήση των
φωνών σε
τραγούδια και
ρίµες
Παίξιµο µελωδικών και ρυθ-

283

1.1. Ο µαθητής ανταποκρίνεται, αρχικά
µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, στην
κατεύθυνση του ήχου που προέρχεται
από διάφορες πηγές (ταµπουρίνο,
µαράκες, σχίσιµο χαρτιών, όσπρια σε
τάπερ, καραµέλες σε κουτί,) µε βλεµµατική επαφή, µε γύρισµα του κεφαλιού ή
των µατιών στη σωστή κατεύθυνση.
1.2. Ακούει ήχους και ρυθµούς από τον
περίγυρο: Εστιάζει την προσοχή του στο
κλείσιµο της πόρτας, τον ήχο του νερού
της βρύσης, τον ήχο που παράγει ένα

µικών οργάνων

κουτάλι αν το αφήσουµε µέσα σε ένα
ποτήρι κ.λ.π.
1.3. Ακούει -σε κύκλο µε τους συµµαθητές του- µεµονωµένα µουσικά όργανα και
διαφορετικού είδους µουσικά µοτίβα
(αρχικά για 2-3 λεπτά, αργότερα περισσότερο).
1.4. Μαθαίνει µια σειρά από λέξεις, που
αφορούν ήχους που παράγονται από
διάφορα υλικά (τρίψιµο, κροτάλισµα,
κούνηµα κ.λ.π.).
1.5. Αναγνωρίζει και ταυτίζει ήχους της
φύσης µε τις αντίστοιχες εικόνες: Επιλέγει
δείχνει ανάµεσα σε άλλες ι την εικόνα
µιας καταιγίδας όταν ακούει µαγνητοφωνηµένο τον ήχο της βροντής.

∆οκιµή και
εκτέλεση µαζί
µε άλλους
(π.χ. ταυτόχρονο σταµάτηµα και ξεκίνηµα, κράτηµα
σταθερού παλµού)

1.6. Περιεργάζεται και χειρίζεται
«µουσικά κουτιά».
1.7. Αναγνωρίζει ήχους που προέρχονται
από πηγές που δεν βλέπει: το κουδούνι
του σχολείου, ο θόρυβος της µηχανής
ενός αυτοκινήτου, η µπάλα των παιδιών
στην αυλή, δείχνοντας τις αντίστοιχες
εικόνες.
1.8. Ο εκπαιδευτικός έχει καθορίσει µια –
την ίδια πάντα – µουσική για διάφορες
δραστηριότητες της τάξης. Ο µαθητής
αναγνωρίζει τη µουσική που ακούει στην
τάξη όταν: δουλεύει µόνος, τρώει, χαλαρώνει, δουλεύει µε τον εκπαιδευτικό,
δουλεύει µαζί µε τους συµµαθητές του.
(Πηγαίνει στο τραπέζι όπου κάθονται όλοι
µαζί, όταν ακούγεται η αντίστοιχη µουσική για την οµαδική εργασία, χωρίς να
χρειάζεται να κοιτάξει το πρόγραµµά του).
2. Να ακούει και να
ανταποκρίνεται µε
διάφορους τρόπους σε
ρυθµικά πρότυπα.

2.1.Μιµείται τον εκπαιδευτικό χτυπώντας
τα χέρια του χωρίς συγκεκριµένο ρυθµό.
2.2. Μιµείται τον εκπαιδευτικό χτυπώντας
τα χέρια του σε απλό ρυθµό (1-2,1-2).
2.3. Μιµείται τον εκπαιδευτικό χτυπώντας
τα πόδια στο πάτωµα, τα χέρια στο
τραπέζι, τα χέρια στα γόνατα.

3. Να διακρίνει και να
αναγνωρίζει φωνές
ανθρώπων και ζώων.

3.1.Αναγνωρίζει τις φωνές οικείων ή
γνωστών ανθρώπων χωρίς να τους
βλέπει λέγοντας ποιος είναι ή δείχνοντας
τη φωτογραφία του.
3.2. ∆ιακρίνει τις χρήσεις της ανθρώπινης
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φωνής: οµιλία, ψίθυρο, γέλιο, κλάµα, τραγούδι, κραυγή: Μπορεί να πει (ή να δείξει
σε κάρτες µε πρόσωπα που συνοµιλούν
– τραγουδούν – κλαίνε - ψιθυρίζουν στο
αυτί - φωνάζουν) σε τι αντιστοιχεί αυτό
που ακούει από τον εκπαιδευτικό ή από
το κασετόφωνο.
3.3. Ακούει ηχογραφηµένες φωνές ζώων
και τις αναγνωρίζει λέγοντας ή δείχνοντας ποιο ζώο είναι.
4.. Να αναπτύξει τη
φωνητική του ικανότητα µε ποικίλες ασκήσεις.

4.1. Ανακαλύπτει, µιµούµενος τον εκπαιδευτικό, κινήσεις του στόµατος, της γλώσσας, των χειλιών.
4 2. Αναγνωρίζει γνωστές λέξεις (το όνοµά του, µαµά, νερό) όταν προφέρονται
χωρίς ήχο.
4.3.Αναπνέει συνειδητά αργά ή γρήγορα,
µιµούµενος τον εκπαιδευτικό.
4. 4. ∆οκιµάζει είδη εκπνοής φυσώντας
ένα κερί.

5. Να συµµετέχει όταν
τα ακούει, και να τραγουδά απλά τραγούδια.

5.1. Ακούει και µπορεί να επαναλάβει
στίχο σε δύο νότες (σολ-µι).
5.2. Τραγουδά σε δύο νότες (σολ-µι)
αυτοσχέδιες φράσεις µαζί µε τον εκπαιδευτικό.
5.3. Αποδίδει κινητικά τον στίχο είτε
χτυπώντας τα χέρια είτε µε πηδηµατάκια
επί τόπου.
5.4. Επαναλαµβάνει τραγουδώντας ένα
ηχογραφηµένο απλό µουσικό πρότυπο
µε δύο νότες.
5.5. Επαναλαµβάνει, µιµούµενος τον
εκπαιδευτικό, στίχους µε τρεις νότες (µιρε-ντο ή σι-λα-σολ).
5.6. Αυτοσχεδιάζει ρυθµικές φράσεις σε
τρεις νότες.
5.7.Τραγουδάει απλά µοτίβα δυνατά και
σιγά.
5.8. Συµµετέχει σε απλά τραγούδια
(«χαρωπά τα δυο µου χέρια τα χτυπώ»,
«βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά»)
χτυπώντας τα χέρια του τη σωστή στιγµή.
5.9. Εκτελεί ενέργειες σε τραγούδια που
περιλαµβάνουν απλές κινήσεις:
«σηκώνοµαι», «κάθοµαι».
5.10. Κάνει έντονες κινήσεις σε τραγούδια
µε υψηλή ένταση και ήσυχες κινήσεις σε
τραγούδια µε χαµηλή ένταση.
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5.11. Τραγουδά ή ακολουθεί το ρυθµό
χτυπώντας τα χέρια του στο τραγούδι
που έχει καθιερωθεί ως χαιρετισµός της
τάξης.
6. Να γνωρίσει και να
χρησιµοποιεί απλά
κρουστά όργανα.

6.1.Παρατηρεί οπτικά δύο-τρία κρουστά
όργανα (ταµπουρίνο, µαράκες, ξυλόφωνο, τύµπανο) και τα περιεργάζεται ελεύθερα.
6.2. Γνωρίζει, µιµούµενος τον εκπαιδευτικό, πώς να χτυπά, να γυρνά, να κουνά τα
κρουστά.
6.3. Ονοµάζει τα κρουστά όταν τα δείχνει
ο εκπαιδευτικός ή τα δείχνει όταν τα
ονοµάζει ο εκπαιδευτικός.
6.4. Λέει ρυθµικά ή χτυπά ρυθµικά τα
χέρια του στο όνοµα κάθε οργάνου.
6.5. Αναγνωρίζει τους ήχους των κρουστών χωρίς να τα βλέπει. Λέει ή δείχνει
σε φωτογραφία ποιο όργανο είναι αυτό
που ακούει.
6.6. Μιµείται απλό ρυθµό (ένα χτύπηµα –
παύση – δύο συνεχόµενα χτυπήµατα)
αρχικά χτυπώντας τα χέρια του και αργότερα τα κρουστά όργανα.
6.7. Χτυπάει ρυθµικά το ταµπουρίνο όταν
λέει ή όταν ακούει γνωστές λέξεις ή ονόµατα.
6.8.Κάνει κινητικές ασκήσεις σύµφωνα µε
τον ρυθµό (τρέχει όταν χτυπάει γρήγορα
το τύµπανο, περπατά όταν χτυπάει αργά,
σταµατά όταν δεν χτυπάει).

7. Να γνωρίζει και να
χρησιµοποιεί απλά
πνευστά όργανα.

7.1 Παρατηρεί και περιεργάζεται δύο –
τρία πνευστά όργανα (φλογέρα –
φυσαρµόνικα).
7.2. Λέει ρυθµικά ή χτυπά ρυθµικά τα
χέρια του στο όνοµα κάθε οργάνου.
7.3 Αναγνωρίζει τους ήχους των πνευστών που έµαθε, χωρίς να τα βλέπει.
Μπορεί να πει (ή να δείξει σε κάρτες µε
φωτογραφίες γνωστών πνευστών
οργάνων) ποιο όργανο είναι αυτό που
ακούει.
7.4. Μιµούµενος τον εκπαιδευτικό,
«φυσάει» στα πνευστά µε απλό ρυθµό
(ένα – παύση – δύο συνεχόµενα).
7.5. Κάνει κινητικές ασκήσεις σύµφωνα
µε την ένταση του πνευστού: Κινείται
ήρεµα όταν ακούει φλογέρα (φλάουτο –
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κλαρίνο) να παίζει σιγανά. Κινείται µε
γρήγορο ρυθµό όταν αυξάνεται η ένταση.
7.6. Αναγνωρίζει ένα πνευστό ή ένα
κρουστό ανάµεσα στους ήχους τριών
διαφορετικών οργάνων που χρησιµοποιεί
ο εκπαιδευτικός (φλογέρα, ταµπουρίνο,
κιθάρα) χωρίς να τα βλέπει.
7.7. Εξασκείται στο «σταµατώ»- «ξεκινώ»
όταν ακολουθεί ένα ρυθµό και στο
«παίζω δυνατά / σιγά»: Σταµατά να
κινείται όταν παύει η µουσική και συνεχίζει όταν ξαναρχίζει. Κατανοεί µετά από
πολλές επαναλήψεις ότι η ένταση αυξάνεται ανάλογα µε την δύναµη που
«φυσάει» το πνευστό.
8. Να µπορεί να
εκτελεί τις κατάλληλες
οδηγίες που σχετίζονται µε όσα έχει µάθει.

8.1.Με την προτροπή του εκπαιδευτικού,
επαναλαµβάνει τραγουδώντας ένα απλό
µαγνητοφωνηµένο µουσικό πρότυπο
τραγουδιού µε τρεις νότες.
8.2.Μιµούµενος αρχικά τον εκπαιδευτικό,«εκτελεί» την οδηγία: «χτύπα µια
φορά, σταµάτα, χτύπα δύο φορές» όταν
χρησιµοποιεί ένα κρουστό όργανο.
8.3. «Εκτελεί» την οδηγία «φύσα µια
φορά, σταµάτα, φύσα δύο φορές» όταν
χρησιµοποιεί ένα πνευστό όργανο.
8.4. Περπατά ή χτυπά τα χέρια του
ατοµικά και µε τους συµµαθητές του σε
δεδοµένο ρυθµό, αρχικά µε καθοδήγηση
και αργότερα µόνος του.
8.5. Εκτελεί, αρχικά µε βοήθεια, το µοτίβο
που έµαθε µπροστά σε κοινό.
(Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος,
Φυσική Αγωγή)

2ος Άξονας: Σύνθεση – ∆ηµιουργία
∆ηµιουργώντας και αναπτύσσοντας
µουσικές
ιδέες – ∆ραστηριότητες
µουσικής
δηµιουργίας

1. Να επιλέγει και να
ταξινοµεί ήχους από
διάφορες πηγές.

∆ηµιουργία
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1.1.Ανοίγει τη βρύση όταν ο
εκπαιδευτικός ζητήσει τον ήχο του νερού
που τρέχει, ενώ του δείχνει σε φωτογραφία µια καρέκλα, τη βρύση, το παράθυρο.
1.2. Ο µαθητής «παράγει» διαφορετικούς
ήχους µε ένα κοµµάτι χαρτί ( το κουνάει,
το τσαλακώνει, το σχίζει) όταν ο εκπαιδευτικός του ζητάει να κάνει µε το χαρτί
όσους περισσότερους ήχους µπορεί.
1.3.Επιλέγει το ταµπουρίνο (ή άλλο

µουσικών
προτύπων
Εξερεύνηση,
επιλογή και
οργάνωση
ήχων και
µουσικών
ιδεών

κρουστό όργανο) όταν ο εκπαιδευτικός
του ζητήσει ένα µουσικό όργανο που το
χτυπάµε.
1.4. Οµαδοποιεί τα µουσικά όργανα που
έµαθε σε αυτά που χτυπάµε, αυτά που
κουνάµε, αυτά στα οποία φυσάµε.
2. Να αποθηκεύει και
να αναπαράγει διάφορους ήχους και
ήχους που παράγει ο
ίδιος µε ένα όργανο.

2.1.Ηχογραφεί – µε ή χωρίς τη βοήθεια
του εκπαιδευτικού – ήχους από τη ζωή
του σχολείου (κουδούνι, φωνές στο
διάλειµµα, ήχοι στην αυλή) και τους
αναπαράγει.
2.2.Αναγνωρίζει τα αποτελέσµατα της
ηχογράφησης.
2.3. Επιλέγει ένα µουσικό όργανο και
παίζει (αρχικά µιµούµενος τον εκπαιδευτικό) µουσική δύο τόνων. Ηχογραφεί τη
«σύνθεσή» του και µπορεί να την αναγνωρίσει.

3. Να συνδυάζει ήχους
που παράγονται από
το σώµα του µε ήχους
που παράγονται από
τα µουσικά όργανα.

3.1.Αναγνωρίζει τους ήχους που µπορεί
να παράγει µε το σώµα του και τους
διακρίνει σε ήχους από «κρουστά» και
ήχους από «πνευστά» (φωνή – χτύπηµα
των χεριών µεταξύ τους – χτύπηµα των
ποδιών στο πάτωµα – χτύπηµα χεριών
στα πόδια κ.λ.π.).
3.2. Χρησιµοποιεί µαράκες ή κουδουνάκια παράλληλα µε τη φωνή του ή µε
χτύπηµα των ποδιών στο πάτωµα.

4. Να αποθηκεύει και
να παράγει µουσικές
ιδέες µε διαφορετικά
ηχογόνα σώµατα.

4.1.Επιλέγει µια σειρά ήχων που παράγονται από διάφορα υλικά (χτυπάω το
κουτάλι στο ποτήρι, κουνάω το κουτί µε
τα όσπρια, χτυπάω τα κουδουνάκια) και
τους ενώνει σε µια «σύνθεση». Μπορεί
να την επαναλάβει αµέσως µετά και σε
άλλη διδακτική ώρα.
4.2.Ηχογραφεί τη «σύνθεσή» του, την
αναπαράγει και την αναγνωρίζει.
4.3. «Συνθέτει» ένα απλό µουσικό θέµα
µε γρήγορο ρυθµό – αρχικά µιµούµενος
τον εκπαιδευτικό – µε όποιο από τα
γνωστά µουσικά όργανα προτιµά.
(Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος,
Φυσική Αγωγή)

3ος Άξονας: Αξιολόγηση
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Ανταπόκριση
και
αναθεώρηση
– ∆εξιότητες
αξιολόγησης

1. Να αναγνωρίζει και
να ανταποκρίνεται στη
µουσική και στη σιωπή.

1.1. Κινείται ελεύθερα µε έντονο ρυθµό
όταν η µουσική είναι γρήγορη. Σταµατά
στις παύσεις.
1.2. Κινείται ήρεµα και στις άκρες των
δακτύλων όταν η µουσική είναι αργή.
1.3. Συνδυάζει την µουσική µε τα συναισθήµατα (χαρά-µουσική που µπορεί να
τον ωθήσει σε έντονες κινήσεις, λύπη –
µουσική για ήρεµες κινήσεις). Συνηθίζει
να ακούει χαρούµενους ρυθµούς, που
επιλέγει ο εκπαιδευτικός, όταν είναι ικανοποιηµένος, και ρυθµούς για χαλάρωση
όταν είναι λυπηµένος ή αναστατωµένος.
Μετά από εύλογο χρονικό διάστηµα
(διαφορετικό για κάθε µαθητή), ζητά να
ακούσει (ή δείχνει το κασετόφωνο) τους
ίδιους ρυθµούς στις δύο αυτές
περιπτώσεις.

2. Να αναγνωρίζει
τους ήχους του
περιβάλλοντος και
τους ήχους βασικών
µουσικών οργάνων.

2.1. Αναγνωρίζει χωρίς βοήθεια τους
ήχους που παράγονται στο περιβάλλον
της τάξης και του σχολείου.
2.2. Αναγνωρίζει και χρησιµοποιεί 3-4
κρουστά όργανα και 1-2 πνευστά σε µουσικά µοτίβα µε δύο ή τρεις νότες.
2.3. «Συνθέτει» χρησιµοποιώντας 2-3
νότες σε διαφορετικά και ετερόκλητα
ηχογόνα σώµατα και επαναλαµβάνει τις
«συνθέσεις» του.

Εξερεύνηση
και έκφραση
ιδεών και
συναισθηµάτω
ν για τη
µουσική µε
χρησιµοποίησ
η της κίνησης,
του χορού, της
εκφραστικής
και µουσικής
γλώσσας
Πραγµατοποίη
ση
βελτιώσεων σε
δουλειά που
έχει προηγηθεί

(Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος,
Φυσική Αγωγή)
1

Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και
ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του
πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ

289

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Γνωριµία µε
τον
υπολογιστή

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)

Στο µαθητή πρέπει να δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
Να γνωρίσει τα βασικά και τα περιφερειακά
εργαλεία του Η.Υ και τη λειτουργία τους.

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
Προσέγγισης
Τεχνολογία
Σύστηµα
Συνεργασία
Πρόοδος
Επικοινωνία
Οργάνωση

Να κάθεται σωστά µπροστά στον Η.Υ.
Να µπορεί να µετακινεί τον κέρσορα µε το
ποντίκι.
Να µπορεί να κάνει µονό και διπλό κλικ για να
ανοίξει µια εφαρµογή.
Να µπορεί να κάνει κλικ και σύρσιµο για να
µεταφέρει εικονίδια.
Να ξεκινά και να τερµατίζει µε το σωστό τρόπο
την κεντρική µονάδα.
Να ξεκινά και να τερµατίζει σωστά ένα
πρόγραµµα.
Να ανοίγει, να µεγιστοποιεί, να ελαχιστοποιεί και
να κλείνει ένα παράθυρο.
Παιχνίδι και
ενηµέρωση

Λειτουργία
Πρόοδος
Επικοινωνία
Να παίζει απλά ή σύνθετα παιχνίδια.
Ταχύτητα
Να ακούει cd µε µουσική και να βλέπει ταινία σε Έκφραση
DVD στο αντίστοιχο πρόγραµµα.
∆ηµιουργία
Έκφραση
Να βρίσκει πληροφορίες σε ηλεκτρονικά λεξικά ή Χώρος –
εγκυκλοπαίδειες και να τα εκτυπώνει.
χρόνος
Οργάνωση
Να σαρώνει εικόνες και φωτογραφίες, να τα
Να χειρίζεται σωστά ένα cd-rom.
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αποθηκεύει σε φάκελο και να τα εκτυπώνει.
Γραφή και
ζωγραφική

Να ζωγραφίζει στο πρόγραµµα του Η.Υ., να
αποθηκεύει τις ζωγραφιές του και να τις
εκτυπώνει.
Να αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί σωστά όλα
τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.

∆ηµιουργία
Έκφραση
Επικοινωνία
Χώρος –
Χρόνος
Οργάνωση

Να γράφει χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή
κειµένου.
Να ανοίγει καινούριο φάκελο µε το όνοµά του,
και να αποθηκεύει τη δουλειά του.
Να ακολουθεί τη σωστή διαδικασία για να
δουλέψει πάνω σε δισκέτα και να µεταφέρει τη
δουλειά του.
Υπολογισµοί
και πίνακες

Να χρησιµοποιεί το πρόγραµµα εκτέλεσης
λογαριθµικών πράξεων του Η.Υ. για να κάνει
υπολογισµούς.
Να φτιάχνει απλούς πίνακες στο Excel
µορφοποιώντας κελιά.

Ηλεκτρονική
επικοινωνία

Να συνδέει και να αποσυνδέει σωστά τον Η.Υ.
στο διαδίκτυο.
Να πληκτρολογεί και να βρίσκει συγκεκριµένες
σελίδες στο διαδίκτυο.
Να αναζητά πληροφορίες χρησιµοποιώντας τις
µηχανές αναζήτησης.
Να επικοινωνεί µε άλλους ανθρώπους
χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
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∆ηµιουργία
Έκφραση
Επικοινωνία
Χώρος –
Χρόνος
Οργάνωση
Επικοινωνία
Χώρος –
Χρόνος
Τεχνολογία
Πρόοδος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισαγωγή
Η Πληροφορική είναι ένας νέος τοµέας εκπαίδευσης στα Αναλυτικά
Προγράµµατα Σπουδών της Γενικής Αγωγής. Η ανάγκη για τη διδασκαλία γνώσεων
και δεξιοτήτων για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως µέσο εκπαίδευσης και
ψυχαγωγίας των παιδιών µε ειδικές ανάγκες είναι αναγνωρισµένη. Ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής του µαθητή µε αυτισµό σε ένα
ελεγχόµενο περιβάλλον που είναι προβλέψιµο και δεν περιέχει κοινωνικά
ερεθίσµατα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βοηθά το µαθητή µε
αυτισµό να διατηρήσει την προσοχή και συγκέντρωση του σε µία δραστηριότητα.
Επίσης, µπορεί να προσφέρει στους πιο ικανούς µαθητές µε αυτισµό διόδους
«ασφαλέστερης» γραπτής επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους που βρίσκονται πολύ
µακριά τους. Όπως υποστηρίζουν οι Jordan & Powell (1997), «οποιοδήποτε άτοµο µε
αυτισµό, είτε παιδί είτε ενήλικας, µπορεί να αισθανθεί άνετα µε τους υπολογιστές και
µπορεί να αναπτύξει καλή σχέση µε κάποιον άλλο που δουλεύει στον υπολογιστή µαζί
του» (σελ.170-171).
Ειδικότερα, οι υπολογιστές θεωρούνται κατάλληλο µέσο για την διδασκαλία
ατόµων µε αυτισµό (Jordan & Powell, όπ.παρ., σελ. 172) γιατί:
• διαµορφώνουν οριοθετηµένες συνθήκες
• περιορίζουν τα αισθητηριακά ερεθίσµατα
• έχουν προβλέψιµη και «νοµοταγή» «συµπεριφορά» και άρα είναι ελέγξιµες
συσκευές
• δεν τιµωρούν τις λανθασµένες απαντήσεις
• είναι ένα εκπαιδευτικό µέσο που επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση
• δίνουν τη δυνατότητα µη-λεκτικής ή λεκτικής έκφρασης
Αξίζει να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει ώστε η
ενασχόληση µε τον υπολογιστή να µην µετατραπεί σε µία εµµονή. Για τον σκοπό
αυτό θα πρέπει να έχει σαφή χρονικά περιθώρια και εναλλαγή σειράς στη χρήση από
άλλους µαθητές. Ακόµη, ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιεί τον υπολογιστή
σαν µέσο επιβράβευσης µιας επιθυµητής συµπεριφοράς των µαθητών µε αυτισµό.
Για την εκπαίδευση του µαθητή µε αυτισµό είναι πιθανό να γίνουν προσαρµογές
των υπολογιστών που θα χρησιµοποιηθούν. Αν και τα παιδιά αυτά συνήθως δεν
παρουσιάζουν σοβαρά κινητικά προβλήµατα, ωστόσο µπορεί να απαιτούνται κάποιες
προσαρµογές για µερικά παιδιά: α) µείωση του ήχου, β) µείωση των στοιχείων της
οθόνης, γ) οθόνη αφής, δ) «ποντίκια» µεγαλύτερα σε µέγεθος από το συνηθισµένο, ε)
εξωτερικούς µεγάλους διακόπτες και στ) ρυθµίσεις στο λειτουργικό σύστηµα του
υπολογιστή (π.χ. ο εκπαιδευτικός να µπορεί να ρυθµίσει τον υπολογιστή ώστε να µην
χρειάζεται διπλό αλλά µονό «κλικ» για να ανοίγουν τα προγράµµατα).
Για τη διδασκαλία χειρισµού του υπολογιστή ο εκπαιδευτικός πρέπει, όσο το
δυνατόν, να χρησιµοποιήσει υλικό µε ρεαλιστικό χαρακτήρα, επιλέγοντας
δραστηριότητες που υλοποιούνται πρώτα στον χώρο της τάξης και µετά εµφανίζονται
στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό θα βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει ότι η οθόνη
του υπολογιστή και το περιεχόµενό της αφορά την απεικόνιση του πραγµατικού
κόσµου και όχι κάτι εξωπραγµατικό. Για την εκµάθηση της χρήσης των
προγραµµάτων και των προσφερόµενων εργαλείων τους, οι οπτικοποιηµένες οδηγίες
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µε τη µορφή βιβλίου ή πίνακα που θα βρίσκονται πάντα κοντά στο µαθητή, είναι
ιδιαίτερα βοηθητικές, αφού ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να τις συµβουλεύεται σε
κάθε στάδιο επαφής του µε τον υπολογιστή.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να σχεδιάζει κάθε φορά τις δραστηριότητες έτσι ώστε
να κινούν το ενδιαφέρον του µαθητή και να τον βοηθούν να γενικεύει τις
αποκτηµένες γνώσεις του. Για τον σκοπό αυτό, είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να
δίνει περιστασιακά στο µαθητή δραστηριότητες, που να εµπεριέχουν προβληµατικές
καταστάσεις (Maddock, 1997).
Τέχνασµα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage): Για παράδειγµα, ο µαθητής
που έχει γνωρίσει τα εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη λειτουργία
τους, κάθεται µπροστά στον υπολογιστή, πατάει το κουµπί εκκίνησης αλλά όταν
ξεκινά η λειτουργία του διαπιστώνει ότι η οθόνη εξακολουθεί να είναι σκοτεινή
και δεν λειτουργεί.
Εσκεµµένο λάθος (error): Για παράδειγµα, ο µαθητής κάθεται µπροστά στον
υπολογιστή, πατάει το κουµπί εκκίνησης αλλά όταν ξεκινά η λειτουργία του
διαπιστώνει ότι στη θέση του ποντικιού υπάρχει ένα αυτοκινητάκι που µπορεί να
κινηθεί πάνω στο τραπέζι αλλά δεν µπορεί να κινήσει τίποτα πάνω στην οθόνη.
Παράλειψη (omission): Για παράδειγµα, ο µαθητής ξεκινά τη λειτουργία του
υπολογιστή αλλά πάνω στην επιφάνεια εργασίας δεν βλέπει κανένα εικονίδιο.
Επιλογή (choice): Για παράδειγµα, ο µαθητής γράφει κείµενο µε τον
επεξεργαστή κειµένου και ο εκπαιδευτικός του ζητά να το αποθηκεύσει σε
υπάρχοντα φάκελο. Στο αρχείο βρίσκει δυο διαφορετικούς φακέλους. Ο ένας
γράφει το όνοµα του µαθητή και ο άλλος τον τίτλο του κειµένου. Ο µαθητής
καλείται να επιλέξει σε ποιον φάκελο προτιµά να τοποθετήσει στο κείµενό του.
Συνοψίζοντας, η εξοικείωση µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θεωρείται ένας
σηµαντικός τοµέας εκπαίδευσης ατόµων µε αυτισµό που µπορεί να αξιοποιηθεί ως
ψυχαγωγική δραστηριότητα ή και προεπαγγελµατική δεξιότητα. Οι στόχοι του
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για την Πληροφορική αφορούν την απόκτηση
δεξιοτήτων για το χειρισµό του υπολογιστή και παρουσιάζονται ακολουθώντας τη
γενική αρχή της Ειδικής Αγωγής από το «απλό στο σύνθετο». Ο εκπαιδευτικός δεν
είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει αυστηρά τη προτεινόµενη σειρά των στόχων. Η
ευελιξία του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι απαραίτητη, καθώς η µετάβαση από
τη µια θεµατική ενότητα στην άλλη δεν προϋποθέτει απαραίτητα την κατάκτηση της
προηγούµενης. Οι θεµατικές ενότητες του παρόντος Αναλυτικού Προγράµµατος
Σπουδών είναι:
• Γνωριµία µε τον υπολογιστή
• Παιχνίδι και ενηµέρωση
• Γραφή και ζωγραφική
• Υπολογισµοί και πίνακες
• Ηλεκτρονική επικοινωνία

Θεµατικές
Ενότητες

Γνωριµία µε
τον

Στόχοι

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

Στο µαθητή πρέπει να
δίνονται µαθησιακές
ευκαιρίες ώστε:
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υπολογιστή
1. Να εξοικειωθεί µε
τον Η.Υ.

2. Να γνωρίζει τα
βασικά µέρη του Η.Υ
(κεντρική µονάδα,
οθόνη, πληκτρολόγιο,
ποντίκι, ηχεία, εκτυπωτής) και τη
λειτουρ-γία τους.

1.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει το µαθητή
µπροστά στον υπολογιστή που είναι
σε λειτουργία και τον βοηθάει να
παίξει ένα πολύ απλό παιχνίδι που
του αρέσει και του κεντρίζει το
ενδιαφέρον (π.χ. αν του αρέσουν τα
χρώµατα να «σπάει» χρωµα-τιστά
µπαλόνια πατώντας ένα πλήκτρο σε
ειδικό πληκτρολόγιο ή το κουµπί ενός
µεγάλου ποντικιού, ή αν του
αρέσουν οι ήχοι να ακούει έναν
αστείο ήχο πατώντας ένα
οποιοδήποτε κουµπί του
πληκτρολογίου.
2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους
µαθητές µεγάλα τετράγωνα κουτιά
από φελιζόλ ή άλλο υλικό και τους
βοηθάει να φτιάξουν ένα τεράστιο
πληκτρολόγιο. Με χοντρούς
µαρκαδόρους γράφουν πάνω τα
γράµ-µατα, τους αριθµούς και τα άλλα
στοιχεία του πληκτρολογίου, το
καθένα στη σωστή θέση. Αν δεν
µπορούν να γράψουν ο
εκπαιδευτικός τους δίνει µεγάλα
αυτοκόλ-λητα µε τα στοιχεία που έχει
ετοιµάσει ο ίδιος από πριν. Τους
προτρέπει να συµβουλεύονται το
κανονικό πληκτρολό-γιο για το πού
θα γράψουν ή θα κολλή-σουν το κάθε
στοιχείο. Στη συνέχεια παίζουν και
εξασκούνται πάνω στο οµοί-ωµα. Στο
τέλος το στερεώνουν στον τοίχο
δίπλα στον Η.Υ (Εικαστικά).
2.2. Ο εκπαιδευτικός δίνει πλαστελίνη
στο µαθητή και του ζητά µε λεκτική
οδηγία ή µε οπτικό τρόπο να φτιάξει
µια οθόνη. Στη συνέχεια του ζητά να
προσθέσει ένα πληκτρολόγιο και τη
βασική µονάδα (Εικαστικά).
2.3. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει
φωτογρα-φίες/ εικόνες που
απεικονίζουν τη λει-τουργία κάθε
βασικού µέρους του Η.Υ. Ο µαθητής
κάθεται µπροστά στον υπολογι-στή
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και του ζητά να ταυτίσει τις φωτογραφίες/ εικόνες µε τις συσκευές. Για το
σκο-πό αυτό, ο εκπαιδευτικός έχει
τοποθετ-ήσει πάνω σε κάθε συσκευή
φωτογραφία ή εικόνα µε το σύµβολο
κάθεται ή το όνοµά της. (Γλώσσα,
µπροστά Μαθηµατικά)

3. Να γνωρίζει τα περιφερειακά µέρη του Η.Υ
(σαρωτή, κάµερα,κλπ)
και τη λειτουργία τους.
4.
Να
σωστά
στον Η.Υ.

3.1. Ο εκπαιδευτικός διευρύνει τις
προη-γούµενες δραστηριότητες,
προσθέτοντας και τα περιφερειακά
µέρη του υπολογι-στή.
4.1. Ο µαθητής βλέπει την εικόνα
ενός παιδιού που κάθεται µε ίσια
πλάτη µπροστά στην οθόνη ενός Η.Υ
και γράφει και την εικόνα ενός
παιδιού που κάθεται µακριά από την
οθόνη και µε την πλάτη
καµπουριασµένη. Ο εκπαιδευτικός
ζητάει από το µαθητή να µιµηθεί τα
παιδιά και των δυο εικόνων. Ο
εκπαιδευτικός δείχνει στο µαθητή την
εικόνα του παιδιού µε την πιο σωστή
και βολική στάση για να µπορεί να
δουλέψει στον Η.Υ. Κολλάει τη σωστή
εικόνα πάνω στο τραπέζι για να
µπορεί ο µαθητής να την βλέπει όταν
κάθεται µπροστά στον υπολογιστή
(Μελέτη Περιβάλλοντος).

5. Να µετακινεί τον
κέρσορα µε το
ποντίκι προς έναν
ορισµένο στόχο και
να τον παρακολουθεί στην
οθόνη.

5.1. Ο εκπαιδευτικός καλύπτει την
οθόνη µε πλαίσιο από χαρτόνι έτσι
ώστε να καλυφθούν τα εργαλεία του
προγράµ-µατος και ο µαθητής να
βλέπει µόνο τον κέρσορα πάνω σε
κενή οθόνη. Αφήνει το µαθητή να
παίξει µε το ποντίκι. Τον προτρέπει
να δει στην οθόνη τι συµβαίνει όταν
µετακινεί το ποντίκι. Στη συνέχεια ο
εκπαιδευτικός ανοίγει ένα έγγραφο
και «γράφει» δυο γράµµατα µε
απόσταση το ένα από το άλλο.
Τοποθετεί τον κέρσορα πάνω στο
ένα και µε φυσική καθοδήγη-ση
βοηθάει το µαθητή να οδηγήσει τον
κέρσορα πάνω στο άλλο.

6. Να ανοίξει µια
εφαρµογή.

6.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή ένα παιχνίδι µε µεγάλα
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κουµπιά πίεσης και τον αφήνει να το
πατήσει πολλές φορές. Στη συνέχεια
του δείχνει πως να το πατάει µόνο µε
το δείχτη του χεριού.
6.2. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή τα κουµπιά του ποντικιού και
τον αφήνει να τα δοκιµάσει. Στη
συνέχεια επιλέγει µια εφαρµογή που
ανοίγει µε ένα «κλικ» και ζητάει από
το µαθητή να οδηγήσει τον κέρσορα
εκεί. Με φυσική καθοδήγη-ση του
δείχνει τι συµβαίνει αν κάνει «κλικ»
πάνω της. Στη συνέχεια τον
προτρέπει να κάνει το ίδιο µόνος του.
(Αν ο µαθητής δυσκολεύεται να
ξεχωρίσει ποιο κουµπί πρέπει να
πατήσει, ο εκπαι-δευτικός µπορεί να
του δώσει ειδικό ποντίκι µε ένα µόνο
κουµπί).

7. Να ανοίξει ένα
εικονίδιο ή φάκελο.

7.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή ένα παιχνίδι µε µεγάλα
κουµπιά πίεσης. Του ζητάει να το
πατάει πολλές φορές και γρήγορα.
Στη συνέχεια του ζητάει να κάνει το
ίδιο µόνο µε τον δείκτη. Αφού το
κατακτήσει του ζητάει να πατάει το
κου-µπί δυο φορές γρήγορα και να
σταµα-τάει. Μεταφέρει την κίνηση
στο κουµπί του ποντικιού και του
δείχνει τι συµβαίνει όταν αυτό γίνεται
πάνω σε µια εφαρµογή. (Στην αρχή ο
εκπαιδευτικός µειώνει ή αυξάνει τον
χρόνο αντίδρασης του ποντι-κιού
από τον πίνακα ελέγχου του Η.Υ,
έτσι ώστε το ποντίκι να αντιδρά στο
διπλό κλικ σε χρόνο ανάλογο µε τις
ταχύτητα του µαθητή).

8. Να µεταφέρει
εικονί-δια και να
παρακολου-θεί την
διαδικασία στην
οθόνη.

9. Να ανοίξει µια
εφαρ-µογή κάνοντας
δεξί «κλικ».

8.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή ένα παιχνίδι µε µεγάλα
κουµπιά πίεσης. Του ζητάει να
πατήσει ένα κουµπί, να το κρατήσει
πατηµένο και να σύρει το παι-χνίδι
πάνω στο τραπέζι προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. Στη συνέχεια
κάνει το ίδιο µε το ποντίκι σέρνοντας
ένα ει-κονίδιο πάνω στην επιφάνεια
εργασίας.

10. Να ξεκινά την
κεντρική µονάδα.
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9.1. Ο εκπαιδευτικός αρχικά δείχνει
στο µαθητή τι συµβαίνει όταν πατάει
το δεξί κουµπί του ποντικιού πάνω
σε µια εφαρ-µογή. Τον βοηθάει να το
κάνει και ο ίδιος. Του δείχνει πώς να
σύρει τον κέρσορα πάνω στην
πρώτη επιλογή του µενού που είναι
το άνοιγµα και να κάνει «κλικ».
Χρησιµοποιεί αρχικά φυσική καθοδήγηση.

11. Να τερµατίζει την
κεντρική µονάδα.
12. Να ξεκινά ένα
πρό-γραµµα.
13. Να τερµατίζει ένα
πρόγραµµα.

14. Να ξέρει πώς να
ανοίγει, να µεγιστοποιεί, να
ελαχιστοποιεί και να
κλείνει ένα παράθυρο.

10.1. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει ένα
βιβλι-αράκι µε φωτογραφίες, σύµβολα
ή λέξεις, που δείχνει βήµα προς βήµα
την διαδι-κασία εκκίνησης του
υπολογιστή. Κοιτάζει τον οδηγό µε το
µαθητή και του εξηγεί τι συµβαίνει
κάθε φορά. Τον βάζει να καθί-σει
µπροστά στον υπολογιστή και του
ζητά να ακολουθήσει τα ίδια βήµατα.
(Γλώσσα)
11.1. Επαναλαµβάνει την
προηγούµενη διαδικασία για να
διδάξει στο µαθητή την διαδικασία
τερµατισµού.

15. Να θέτει σε λειτουργία τον
εκτυπωτή, τα ηχεία,
το σαρωτή.

12.1-13.1. Ο εκπαιδευτικός
απεικονίζει µε φωτογραφίες, σύµβολα
ή λέξεις τη διαδι-κασία για το άνοιγµα
και το κλείσιµο ενός προγράµµατος
που αρέσει πολύ στο µα-θητή π.χ.
πρόγραµµα ζωγραφικής, και διδάσκει
στο µαθητή να το ακολουθεί βήµα
προς βήµα.(Γλώσσα)
14.1. Ο εκπαιδευτικός ανοίγει το
παρά-θυρο ενός προγράµµατος στον
Η.Υ που αρέσει πολύ στο µαθητή και
του ζητάει να κάνει «κλικ» στα
κουτάκια πάνω δεξιά του παραθύρου
και να παρατηρήσει τι συµβαίνει. Του
εξηγεί τι µπορεί να κάνει µε αυτά.
Αργότερα του δίνει σαφείς εντο-λές:
π.χ. «Μίκρυνε το παράθυρο» και τον
προτρέπει να πατήσει στο σωστό
σηµείο.
15.1. Ο εκπαιδευτικός βάζει πάνω
στο κουµπί εκκίνησης κάθε συσκευής
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ένα κόκκινο τετραγωνάκι ή ένα
σύµβολο. Κάθε φορά που ο µαθητής
θέλει να χρησιµοποιήσει µια
συσκευή, ο εκπαι-δευτικός του
δείχνει το σηµάδι και τον προτρέπει
να πατήσει εκεί.
Παιχνίδι και
ενηµέρωση

1. Να τοποθετεί ένα
CD-ROM στην
ειδική θέση στην
κεντρική µονάδα

1.1. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει κάρτες
µε οπτικές οδηγίες βήµα προς βήµα
για να µπορεί ο µαθητής να
ακολουθεί τη διαδικασία.(Γλώσσα)

2. Να παίζει απλά ή
σύνθετα παιχνίδια
µόνος του τηρώντας
τους κανόνες που
ορίζει ο κατασκευαστής.

2.1. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει βιβλία
µε οπτικοποιηµένες τις οδηγίες που
δίνει ο κατασκευαστής για κάθε
παιχνίδι που θέλει να διδάξει στο
µαθητή και το τοπο-θετεί µπροστά
του. Τον καθοδηγεί για το πώς θα το
χρησιµοποιεί. Ακόµα και όταν ο
µαθητής µάθει να παίζει µόνος του, ο
εκπαιδευτικός αφήνει το βιβλίο
οδηγιών κοντά του για να µπορεί να
το συµβου-λεύεται όποτε χρειάζεται.
(Γλώσσα)

3. Να παίζει απλά ή
σύνθετα παιχνίδια µε
κάποιο σύντροφο
(συµµαθητή ή
ενήλικο) τηρώντας
τους κανό-νες και τη
σειρά.
4. Να ακούει CD µε
µουσική στο αντίστοιχο πρόγραµµα.

5. Να βλέπει ταινία
DVD στο αντίστοιχο
πρόγραµµα.
6. Να βρίσκει πληροφορίες σε
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3.1. Αρχικά ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τους µαθητές που παίζουν και
τους βοηθάει να τηρούν τη σειρά
δίνο-ντας κάθε φορά στο µαθητή που
έχει σειρά να παίξει µια χρωµατιστή
κάρτα. Σταδιακά τους προτρέπει να
δίνει ο ένας τη σειρά στον άλλον όταν
πρέπει.
4.1. Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα
cd µε µουσική που αρέσει στο µαθητή
και του δείχνει µε κάρτες, σύµβολα ή
λέξεις πώς µπορεί να τα ακούσει στον
Η.Υ. Αργότερα του δείχνει και τις
άλλες επιλο-γές που δίνει το
πρόγραµµα: να επιλέγει ένα
συγκεκριµένο τραγούδι ή να «τρέχει»
πιο γρήγορα τα τραγούδια µε τη
σειρά µέχρι να βρει αυτό που τον
ενδιαφέρει. (Γλώσσα, Μουσική)
5.1. Ακολουθεί την ίδια διαδικασία µε
την προηγούµενη δραστηριότητα.

ηλεκτρονικά λεξικά ή
εγκυκλο-παίδειες.

6.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
cd-rom εγκυκλοπαίδειας ή λεξικού και
µια κάρτα µε τη λέξη που θα πρέπει
να ανα-ζητήσει. Του δείχνει τη
διαδικασία ανοί-γµατος του cd-rom
και του ζητά να πλη-κτρολογήσει τη
λέξη της κάρτας στην ειδική θέση και
να πατήσει την αναζήτηση για να δει
τι θα συµβεί. Σταδιακά του δίνει
περισσότερες εντολές από το
πρόγραµµα και του ζητά να τις
εκτελέσει. Για παρά-δειγµα, να βρει
φωτογραφίες για ένα θέµα. Ο
εκπαιδευτικός µπορεί να φτιάξει
κάρτες όπου θα υπάρχει το σήµα
επιλο-γής του cd-rom (π.χ. εύρεση,
προηγούµε-νο – επόµενο λήµµα κλπ)
και η επεξήγη-σή του µε σύµβολο,
λέξη ή εικόνα, έτσι ώστε ο µαθητής να
τις συµβουλεύεται κάθε φορά που
θέλει να βρει και να εκτε-λέσει µια
εφαρµογή. (Γλώσσα, Μελέτη
Περιβάλλοντος)

7. Να εκτυπώνει τις
πληροφορίες που
βρίσκει στα λεξικά ή
στις ηλεκτρονικές
εγκυκλοπαίδειες.

7.1. Ο µαθητής βρίσκει το λήµµα που
τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια
συµβουλεύε-ται τις κάρτες
επεξήγησης που ετοίµασε ο
εκπαιδευτικός για να βρει τι πρέπει
να πατήσει για να εκτυπώσει τις
πληροφο-ρίες.
7.2. Ο µαθητής διαβάζει τις
πληροφορίες που δίνει το cd-rom για
το συγκεκριµένο λήµµα και αφού
εντοπίσει ποιες τον ενδι-αφέρουν
µαθαίνει να τις επιλέγει (µε κλικ και
σύρσιµο) πριν δώσει εντολή εκτύπωσης. (Γλώσσα)

8. Να σαρώνει
εικόνες και
φωτογραφίες.

9. Να εκτυπώνει τις
εικόνες που έχει σαρώσει.

8.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει µια
φωτογρα-φία που αρέσει πολύ στο
µαθητή και του δείχνει πώς µπορεί
να την περάσει στην οθόνη του Η.Υ
µε τη βοήθεια του σαρω-τή.
9.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από το
µαθητή να ζωγραφίσει κάτι που του
αρέσει και του δείχνει τη διαδικασία
λειτουργίας του σαρωτή για να την

10. Να αποθηκεύει
τις εικόνες που έχει
σα-ρώσει.
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αναπαράγει, να την εκτυπώσει και να
τη µοιράσει στους συµ-µαθητές του ή
στους άλλους εκπαιδευτι-κούς του
σχολείου. (Εικαστικά)
10.1. Όταν ο µαθητής τελειώσει την
εργασία του και θελήσει να κλείσει το
πρόγραµµα ο εκπαιδευτικός δείχνει
στο µαθητή τι πρέπει να κάνει για να
11. Να µορφοποιεί τις απόθηκεύσει τις εικόνες του για να
εικόνες που έχει σαµπο-ρέσει να τις ξαναβρεί την
ρώσει.
επόµενη φορά που θα τις χρειαστεί.
(Ο εκπαιδευτικός έχει ανοίξει φάκελο
από πριν και δείχνει στο µαθητή πώς
να αποθηκεύει την εικόνα του στο
φάκελο έτσι ώστε να µπορεί να την
ανακτήσει εύκολα).
11.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από το
µαθη-τή να σαρώσει µια φωτογραφία
ενός προσώπου. Στη συνέχεια του
δείχνει πώς να κάνει τη φωτογραφία
ασπρό-µαυρη, να αλλάξει χρώµα στα
µαλλιά ή στα µάτια, να µικρύνει ή να
µεγαλώσει τη φωτογραφία. Γενικά του
δείχνει τι αλλα-γές µπορεί να κάνει.
Φτιάχνει έναν οδηγό επεξήγησης των
επιλογών που δίνει το πρόγραµµα
ώστε να µπορεί να τον συµβουλεύεται ο µαθητής κάθε φορά που
θέλει να κάνει αλλαγές στις εικόνες
του. (Γλώσσα, Μελέτη
Περιβάλλοντος, Εικαστικά)
Γραφή και
ζωγραφική

1. Να ζωγραφίζει µε
το πρόγραµµα του
Η.Υ.

1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή πώς να εντοπίζει το εικονίδιο
του προ-γράµµατος της ζωγραφικής
και να κάνει διπλό κλικ πάνω του για
να το ανοίξει. Του διδάσκει πώς να
χρησιµοποιεί τα προσφερόµενα
εργαλεία του προγράµ-µατος και τις
δυνατότητες που αυτά του δίνουν.
Μπορεί να φτιάξει ένα πίνακα
επεξήγησης των συµβόλων του προγράµµατος ώστε να µπορεί ο µαθητής
να τον συµβουλεύεται κάθε φορά που
δυ-σκολεύεται να βρει αυτό που
χρειάζεται. (Γλώσσα, Εικαστικά)

2. Να αποθηκεύει τη

2.1. Όταν ο µαθητής κλείνει το πρό-
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γραµµα, ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µα-θητή τι θα συµβεί αν απαντήσει
«όχι» στην ερώτηση αποθήκευσης
και τι αν απαντήσει «ναι». Του
µαθαίνει έτσι πώς να αποθηκεύει την
ζωγραφιά του και στη συνέχεια του
δείχνει πώς να την ανακτά και να
δουλεύει πάλι πάνω της. Ο εκπαιδευτικός ανοίγει φάκελο µε το όνοµα
του µαθητή και του δείχνει πώς να
µεταφέρει εκεί τις ζωγραφιές του και
να τις αναζητά όταν θέλει να τις
ανοίξει και πάλι.

δουλειά του.

3. Να εκτυπώνει τη
δουλειά του.

3.1. Αφού τελειώσει ο µαθητής τη
ζωγρα-φιά του ο εκπαιδευτικός του
διδάσκει πώς να την εκτυπώσει για
να την αναρτήσει στον πίνακα
ανακοινώσεων της τάξης. Του ζητά
να σηµειώσει στο τετράδιό του τη
διαδικασία ή του δίνει ο ίδιος τη διαδικασία µε σύµβολα, εικόνες ή λέξεις
4. Να αναγνωρίζει και για να τη συµβουλεύεται όποτε
να χρησιµοποιεί τα
χρειάζεται. (Γλώσσα, Εικαστικά)
γράµµατα στο πληκτρολόγιο.
4.1. Ο εκπαιδευτικός καλύπτει µε
ειδικά διαµορφωµένο χαρτόνι το
πληκτρολόγιο και αφήνει να φαίνονται
µόνο δυο ή τρία πλήκτρα. Στη
συνέχεια δίνει λεκτικές εντολές ή
οπτικές ενδείξεις στο µαθητή για να
βρίσκει και να πατάει τα ανοιχτά
πλήκτρα π.χ. «Πάτησε το Α». Ο
εκπαι-δευτικός προτρέπει το µαθητή
να παρα-κολουθεί στην οθόνη τι
συµβαίνει κάθε φορά που πατάει ένα
πλήκτρο. (Γλώσσα)
4.2. Ο εκπαιδευτικός ανοίγει ένα
έγγραφο στον επεξεργαστή κειµένου.
∆είχνει στο µαθητή κάρτα µε ένα
γράµµα και του ζητά να βρει το
κουµπί που το απεικονίζει, να το
πατήσει και να κοιτάξει στην οθόνη τι
συµβαίνει. Κάνει το ίδιο µε όλα τα
γράµ-µατα. Αρχικά µπορεί να
5. Να αναγνωρίζει και κολλήσει πάνω στα πλήκτρα
να χρησιµοποιεί τους αυτοκόλλητα που να δεί-χνουν και τα
αριθµούς στο
µικρά και τα κεφαλαία γράµ-µατα για
πληκτρολόγιο.
να µπορεί να εντοπίζει ο µαθη-τής
πιο εύκολα το γράµµα που του ζητάει
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ο εκπαιδευτικός. (Γλώσσα)
5.1. Ο εκπαιδευτικός καλύπτει µε
χαρτόνι ειδικά διαµορφωµένο το
πληκτρολόγιο, αφήνοντας να
6. Να αναγνωρίζει και φαίνονται µόνο οι αριθµοί. Ετοιµάζει
να χρησιµοποιεί τα
από πριν δραστηριότητα. ∆είχνει στο
ειδικά πλήκτρα του
µαθητή τις εικόνες δυο, τριών,
κενού, της διαγραφής τεσσάρων ή περισσότερων ζώων και
και του enter/return.
του ζητά δίπλα σε κάθε σύνολο, στο
ειδικό πλαίσιο που υπάρχει να
πληκτρολογήσει τον αντίστοιχο
αριθµό. (Μαθηµατικά)
6.1. Όταν ο εκπαιδευτικός
διαπιστώσει ότι ο µαθητής γνωρίζει
τη θέση των γραµµάτων και τα
βρίσκει µε σχετική ευκολία, του ζητά
να πατήσει τα πλήκτρα του κενού, και
του enter και να παρακο-λουθήσει
στην οθόνη τι θα συµβεί κάθε φορά.
Κάθε φορά που κάνει κάποιο λάθος
του ζητά να πατήσει τα πλήκτρα της
διαγραφής για να το διορθώσει.

7. Να γράφει ή να
αντιγράφει χρησιµοποιώντας κεφαλαία
και πεζά γράµµατα.

8. Να δουλεύει στο
πρόγραµµα αντιγράφοντας ή γράφοντας αυτόνοµα γράµµατα, λέξεις,
αριθµούς, µικρές
προτάσεις.

9. Να γράφει ή να
αντιγράφει ολοκληρωµένο κείµενο.
10. Να µορφοποιεί το
κείµενό του.
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7.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει απλές και
σταδιακά σύνθετες λέξεις στο µαθητή
και του ζητά να βρει τα γράµµατα και
να τις πληκτρολογήσει στον Η.Υ. Του
υπενθυ-µίζει να ελέγχει στην οθόνη
την πορεία της δουλειάς του και να
διορθώνει τα λάθη του. Του δείχνει
πώς αλλάζουν τα γράµµατα σε πεζά
και κεφαλαία και ση-µειώνει τις λέξεις
που απαιτούν κεφαλαία µε άλλο
χρώµα από αυτές που απαιτούν
µικρά ώστε ο µαθητής να θυµάται την
αλλαγή που πρέπει να κάνει.
Γλώσσα)
8.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει ασκήσεις
αντιγραφής στο µαθητή. Ετοιµάζει
από πριν στον Η.Υ ένα φύλλο
εργασίας όπου του ζητά να
αντιγράψει λέξεις, αριθµούς, φράσεις
που βλέπει. Του δείχνει πώς να
τονίζει τις λέξεις. Αρχικά πάνω σε
κάθε λέξη που του δίνει µαρκάρει
έντονα τον τόνο για να θυµάται ο
µαθητής ότι θα πρέπει να πατήσει το

πλήκτρο του τόνου πριν από το
γράµµα. Αν ο µαθητής δυσκολεύεται
να βρει το πλήκτρο του τόνου, ο
εκπαιδευτικός τοποθετεί οπτική νύξη.
(Γλώσσα)
9.1. Ως δραστηριότητα στο µάθηµα
της Γλώσσας ο εκπαιδευτικός ζητά
από το µαθητή να αντιγράψει το
µάθηµα της ηµέρας στον Η.Υ.
(Γλώσσα)

11. Να εκτυπώνει το
κείµενό του.

12. Να αποθηκεύει το
κείµενό του.

13. Να επανακτεί ένα
αποθηκευµένο κείµενο.
14. Να ανοίγει
καινού-ριο φάκελο.

15. Να ταξινοµεί τα
έγγραφά του σε
φάκε-λο.

10.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο
µαθητή ένα πίνακα µε τα σύµβολα
των εργαλείων µορφοποίησης και µε
την επεξήγηση του τι κάνει το καθένα.
Στη συνέχεια του ζητά να αντιγράψει
ένα µικρό κείµενο και να το
µορφοποιήσει ακολουθώντας συγκεκριµένες εντολές (π.χ. «Κάνε τα
γράµ-µατα bold, τη γραµµατοσειρά
Arial, κλπ»). (Γλώσσα)
11.1. Ο εκπαιδευτικός σηµειώνει µε
εικόνες, σύµβολα ή λέξεις τη
διαδικασία εκτύπωσης κειµένου, σε
ένα πίνακα και το στερεώνει πάνω
στον εκτυπωτή. Ζητάει από το µαθητή
να γράψει το ατο-µικό ηµερήσιο
πρόγραµµά του στον Η.Υ. να το
εκτυπώσει και να το πάρει στο σπίτι
του. (Γλώσσα)
12.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή τι θα συµβεί αν απαντήσει
«όχι» όταν κλείσει το κείµενό του,
στην ερώτηση αποθήκευσης και τι αν
απαντήσει «ναι»..
13.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή πού θα βρει το κείµενο που
δούλευε την προηγούµενη µέρα και
πώς θα το ανοίξει για να κάνει
προσθήκες ή διορθώσεις.
14.1. Ο εκπαιδευτικός ανοίγει ένα
καινού-ριο φάκελο και ζητά από το
µαθητή να ακολουθήσει την ίδια
διαδικασία για να ανοίξει κι αυτός ένα
δικό του.
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16. Να γράφει ένα
όνοµα στο φάκελο µε
τα έγγραφά του.

17. Να τοποθετεί µια
δισκέτα στην ειδική
θέση, να ανοίγει τη
δισκέτα, να δουλεύει
σε αυτή και να
τελειώ-νει τη δουλειά
του µε το σωστό
τρόπο.

15.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα
µεγάλο κίτρινο φάκελο στο µαθητή
του και ζητά να βάλει µέσα όσες
ζωγραφιές του βρίσκο-νται σκόρπιες
στην τάξη. Στη συνέχεια του εξηγεί
ότι θα κάνουν το ίδιο και µε τα δικά
του κείµενα και ζωγραφιές που
υπάρχουν σκόρπια µέσα στον Η.Υ. Ο
εκπαιδευτικός ζητά από το µαθητή να
πάρει όλα τα δικά του έγγραφα ή τις
εικόνες του, µε κλικ και σύρσιµο και
να τα βάλει µέσα στο δικό του
φάκελο. Στη συνέχεια του ζητά να
κάνει διπλό κλικ πάνω στο φάκελό
του για να ελέγξει αν τηρήθηκε
σωστά η διαδικασία και αν όλα του τα
έγγραφα βρίσκονται µέσα στο
φάκελό του. Του ζητά να πει τι
υπάρχει στον κίτρινο φάκελο που
κρατά στα χέρια και τι στο φάκελο
που άνοιξε στον Η.Υ.
16.1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από το
µαθητή να γράψει πάνω στον κίτρινο
φάκελο το όνοµά του και στη
συνέχεια του λέει ότι θα κάνουν το
ίδιο και στο φάκελο που άνοιξε στον
Η.Υ. Του ζητά να κάνει δεξί κλικ
πάνω στο φάκελό του, να σύρει τον
κέρσορα πάνω στο µενού που
εµφανίζεται και να πατήσει µετονοµασία για να δώσει το δικό του όνοµα
στο φάκελο µε τα έγγραφά του. Στη
συνέχεια ο µαθητής πληκτρολογεί το
όνοµά του στο ειδικό πλαίσιο.
(Γλώσσα)
17.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή τη διαδικασία εργασίας πάνω
στη δισκέ-τα. Τον αφήνει να δουλέψει
πάνω σε αυτήν και πριν
ολοκληρώσει του ζητάει να την
κλείσει και να συνεχίσει τη δουλειά
του στο σπίτι ή σε κάποιον άλλο Η.Υ
του σχολείου.

Υπολογισµοί
και πίνακες

1. Να χρησιµοποιεί 1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
το
πρόγραµµα µαθητή πώς ανοίγει το
πρόγραµµα των λογαρι-θµικών
εκτέλεσης

304

λογαριθµικών
πράξε-ων του Η.Υ.
για
να
κάνει
υπολογισµούς.

2. Να φτιάχνει
απλούς πίνακες στο
excel
µορφοποιώντας
κελιά.

πράξεων και πώς λειτουργεί και
του δίνει αριθµητικές πράξεις
ανάλογες µε το επίπεδό του στα
µαθηµατικά. Του ζητά να τις
εκτελέσει και να γράψει τα αποτελέσµατα. (Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να γνωρίζει ο µαθητής και να
έχει εξα-σκηθεί σε µια άλλη
µηχανή εκτέλεσης λογαριθµικών
πράξεων.) (Μαθηµατικά)
2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή
ένα πίνακα µε οπτικοποιηµένες
επεξηγήσεις των εργαλείων του Excel
και του δείχνει πώς να φτιάχνει
πίνακες. Στη συνέχεια τον βοηθά να
φτιάξουν σε πίνακα το εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα της τάξης. (Γλώσσα,
Μαθηµατικά)
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Ηλεκτρονική
Επικοινωνία

1. Να συνδέει τον 1.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
Η.Υ.
µε
το µαθητή πώς να κάνει «κλικ» στο
εικονίδιο «σύνδεση» και να πατάει το
διαδίκτυο.
κουµπί της κλήσης στο διαδίκτυο.
Του δίνει τη διαδι-κασία σε πίνακα µε
φωτογραφίες για να µπορεί να τον
συµβουλεύεται όποτε το χρειάζεται.
2.1. Ο εκπαιδευτικός δίνει
διευθύνσεις σελίδων µε παιχνίδια για
παιδιά και καλεί το µαθητή να τις
πληκτρολογήσει στη σωστή θέση και
να τις επισκεφτεί.

1. Να βρίσκει
συγκε-κριµένες
ιστοσελίδες.

3.1. Την ώρα του µαθήµατος ο εκπαι2. Να αναζητά πλη- δευτικός εντοπίζει θέµατα για
ροφορίες χρησιµοαναζήτηση πληροφοριών και καλεί το
ποιώντας τις
µαθητή να συνδέσει τον Η.Υ. στο
µηχανές
διαδίκτυο, να επισκεφτεί σελίδα για
αναζήτησης.
αναζήτηση και να πληκτρολογήσει τις
λέξεις – κλειδιά στη σωστή θέση για
να βρει πληροφορίες. Στη συνέχεια
τον βοηθά να επιλέξει αυτές που θα
εκτυπώσει. (Γλώσσα)
4.1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στο
µαθητή πώς να κλείνει τη σύνδεση
στο διαδίκτυο. Του δίνει τη διαδικασία
σε πίνακα µε φω-τογραφίες για να
µπορεί να τον συµβου-λεύεται όποτε
το χρειάζεται.

3. Να τερµατίζει
σωστά τη σύνδεση
στο διαδίκτυο.

5. Να επικοινωνεί µε
e-mail µε άλλους
ανθρώπους.

5.1. Ο εκπαιδευτικός ανοίγει ένα
λογα-ριασµό επικοινωνίας σε κάποια
σελίδα του διαδικτύου και δείχνει στο
µαθητή πώς να ελέγχει την
αλληλογραφία του και πώς να στέλνει
νέα µηνύµατα πληκτρο-λογώντας το
κείµενό του και τη διεύθυνση αυτού
στον οποίο απευθύνεται. Ο εκπαιδευτικός βρίσκει διευθύνσεις παιδιών
που θέλουν να αλληλογραφήσουν µε
το µαθη-τή του και τον ενθαρρύνει να
συνεχίσει την επικοινωνία µαζί τους.
(Γλώσσα)
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Εισαγωγή

Για τους µαθητές µε αυτισµό, είτε βρίσκονται στη γενική είτε στην ειδική
εκπαίδευση, είναι σηµαντικό να εφαρµόζεται ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα
διδασκαλίας που να τους βοηθά να δεχθούν και να αφοµοιώσουν τα
ερεθίσµατα που παρέχει το µάθηµα της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής
(ΠΦΑ). Σε ένα προσαρµοσµένο πρόγραµµα φυσικής αγωγής, κάθε µαθητής
αξιολογείται ως προς τις φυσικές ικανότητες, τις κινητικές του δεξιότητες, το
ατοµικό ιατρικό και εκπαιδευτικό ιστορικό, µε βάση τα οποία σχεδιάζεται ένα
εξατοµικευµένο πρόγραµµα φυσικής αγωγής. Στο σχεδιασµό του
εξατοµικευµένου προγράµµατος συνεκτιµάται και η ψυχολογική κατάσταση
του µαθητή, καθώς και οι στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στην αναπηρία
του αλλά και το πρόγραµµα. Έτσι δηµιουργούνται προσωπικοί και οµαδικοί
στόχοι
(ένταξη),
που
διακρίνονται
σε
βραχυπρόθεσµους
και
µακροπρόθεσµους (ετήσιους) (Winnick, 1995). Εφόσον ο µαθητής µε αυτισµό
παρακολουθεί το πρόγραµµα των τάξεων της γενικής εκπαίδευσης, ο ΚΦΑ
καλείται να συντάξει ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα για το συγκεκριµένο
µαθητή που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες του, µε
βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους και τις κατάλληλες
προσαρµογές του αναλυτικού προγράµµατος (Κουτσούκη, 1992˙ Winnick,
1995). Η πρόοδος των µαθητών µε αυτισµό είναι πολύ αργή, κάτι που πρέπει
να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό του εξατοµικευµένου
προγράµµατος διδασκαλίας, στον προγραµµατισµό των εκπαιδευτικών
στόχων και στις κατάλληλες προσαρµογές.
Οι µαθητές µε αυτισµό παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια, ως προς τις κινητικές δεξιότητες,
τις κινητικές δυσκολίες και τις ανάγκες τους στο µάθηµα της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής
(ΠΦΑ). Για το λόγο αυτό ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιµοποιήσει διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας για να καλύψει τις ανάγκες των µαθητών
αυτών και να επιτύχει τον εκπαιδευτικό στόχο που έχει θέσει. Κάποιες από αυτές τις µεθόδους
που θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες στον ΚΦΑ είναι οι εξής:

•
•

•
•

•

H άµεσh διδασκαλία (direct instruction) που χρησιµοποιείται για τους
µαθητές µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα.
Η ανάλυση έργου (task analysis) µε τη χρήση «καρτών δραστηριοτήτων»
(task cards). Ο µαθητής καλείται να εκτελέσει µια συγκεκριµένη
δραστηριότητα ή µια σειρά δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται µε τη
µορφή καρτών δραστηριοτήτων. Η ανάλυση έργου µπορεί να είναι µερική
ή ολική. Με τη µέθοδο της ανάλυσης έργου κάθε µαθητής εργάζεται στον
ατοµικό του ρυθµό. Κάθε δραστηριότητα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις
ικανότητες των µαθητών, έτσι ώστε οι προσπάθειες να είναι επιτυχηµένες
και να εξασφαλίζεται η οµαδικότητα.
Η µίµηση προτύπου (τρόπος µάθησης µε τη µορφή της παραδειγµατικής
διδασκαλίας / χρήση προτύπων επίδειξης και αναπαράστασης).
Η καθοδηγούµενη ανακάλυψη (guided discovery style-έµµεση µέθοδος)
διδασκαλίας. Είναι αποτελεσµατική σε µαθητές µε µέτρια νοητική
ικανότητα. Ο ΚΦΑ παρέχει στο µαθητή σειρά από βήµατα ή ερωτήσεις που
τον καθοδηγούν στην ανακάλυψη της κίνησης.
Η διαδικασία επίλυσης κινητικών προβληµάτων (problem solving styleέµµεση µέθοδος διδασκαλίας). Είναι αποτελεσµατική σε µαθητές που
µαθαίνουν µέσω της µίµησης και σε άτοµα µε µικρή κινητική εµπειρία.
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•

Η µέθοδος του πολύπλευρου ερεθισµού (cross modality-multisensory).

Για τους µαθητές µε αυτισµό, η δόµηση του περιβάλλοντος έχει
πρωταρχική σηµασία, ώστε να κατανοούν τις δραστηριότητες της
προσαρµοσµένης φυσικής αγωγής. Ακόµη, η ενθάρρυνση παίζει επίσης
σηµαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να δίνεται µε µέτρο (Sherrill, 1986).Η εφαρµογή
των κατάλληλων προσαρµογών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των
στόχων της ΠΦΑ για παιδιά µε αυτισµό. Οι προσαρµογές αυτές είναι οι εξής
(Αrnheim, Auxter & Crowe, 1973˙ Jansma & French, 1994˙ Steadward,
Wheeler & Watkinson, 2003):
∆ηµιουργία µιας καθορισµένης ακολουθίας γεγονότων σε κάθε µάθηµα,
π.χ. προσέλευση στο µάθηµα από µια συγκεκριµένη (πάντα ίδια)
διαδροµή.
Αποµάκρυνση από το χώρο αντικειµένων που αποσπούν την προσοχή ή
ενοχλούν το µαθητή.
Χωρισµός του µαθήµατος σε περιόδους µε αρκετά διαλείµµατα ώστε να
διατηρείται η προσοχή του µαθητή.
Οµαλή µετάβαση από τη µια δραστηριότητα σε µια άλλη.
Ενηµέρωση του µαθητή για το πρόγραµµα δραστηριοτήτων φυσικής
αγωγής.
Χρήση οπτικών οδηγιών.
Χρήση της αφής (για τους µαθητές που το δέχονται τη σωµατική επαφή)
για την εκµάθηση νέων κινητικών δεξιοτήτων.
Η αξιολόγηση στην Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή κινείται σε δύο
βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας, αφορά στο εξατοµικευµένο πρόγραµµα
και την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων που
είχαν τεθεί για το συγκεκριµένο µαθητή. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης σε
αυτήν την περίπτωση θα καθορίσουν και το σχεδιασµό του επόµενου
εξατοµικευµένου προγράµµατος. Η τελική αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε
αξιόπιστες διαδικασίες που εξασφαλίζουν αντικειµενική εκτίµηση της κινητικής
κατάστασης του µαθητή κατά την διάρκεια και στο τέλος του ετήσιου
προγράµµατος ΠΦΑ. Εξίσου σηµαντικές είναι επίσης και οι διαπιστώσεις και
προσωπικές παρατηρήσεις του καθηγητή φυσικής αγωγής. Τέτοιες
παρατηρήσεις αφορούν στην αποτελεσµατικότητα των διδακτικών µεθόδων
που χρησιµοποίησε για τον συγκεκριµένο µαθητή, στις προσαρµογές που
επέλεξε για την διδασκαλία, κ.ά. Ο δεύτερος άξονας περιλαµβανει την
αξιολόγηση της προσπάθειας του µαθητή, του ενδιαφέροντος, της
συνεργασίας στο µάθηµα, της κατανόησης και της αφοµοίωσης εννοιών
σχετικών µε την ΠΦΑ. Ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο το σηµαντικότερο στοιχείο
είναι η συµµετοχή το µαθητή στη διδασκαλία της ΠΦΑ.
Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

Περιεχόµενο / Ενδεικτικές διαθεµατικές
δραστηριότητες

Στους µαθητές
πρέπει να δίνονται
µαθησιακές ευκαιρίες
ώστε:
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Θεµελιώδεις
Έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης

Να αναπτύξουν
την αδρή
κινητικότητά

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε
παιχνίδια οµαδικά, ατοµικά, παραδοσιακά,
ελεύθερα και οργανωµένα στην αυλή και στην
τάξη του Νηπιαγωγείου και να βιώνουν θετικά τη
συµµετοχή τους (Φυσική Αγωγή, Γλώσσα,
Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος, ∆ραµατική
Τέχνη, Πληροφορική).

Να
ψυχαγωγηθούν
µε διάφορα
κινητικά
παιχνίδια

Να παίρνουν µέρος σε ασκήσεις ρυθµικής
γυµναστικής, ενόργανης γυµναστικής, σε
αθλοπαιδειές και άλλες κινητικές δραστηριότητες
(π.χ. να σκαρφαλώνουν, να πηδούν, να
χορεύουν, να τρέχουν, κ.ά.), (Φυσική Αγωγή,
Μελέτη Περιβάλλοντος, ∆ραµατική Τέχνη).

Να αποκτήσουν
σωµατογνωσία

Να εκτελούν βασικές κινήσεις µε ολόκληρο το
σώµα τους (π.χ. να κάνουν µονόζυγο, να
αναρριχώνται, να εξερευνούν τρόπους, για να
µετακινούν το βάρος του σώµατός τους από το
ένα µέρος στο άλλο κ.ά.).
Να ανακαλύπτουν τρόπους, µε τους οποίους
µπορεί να κινείται το σώµα τους στο χώρο (π.χ.
να κινούνται σε σχέση µε τους άλλους και να
αντιλαµβάνονται τον προσωπικό τους χώρο και
το χώρο των άλλων). Να ανακαλύπτουν
τρόπους, µε τους οποίους το σώµα µπορεί να
παίρνει διάφορα σχήµατα (π.χ. δηµιουργούν
διαφορετικά σχήµατα µε το σώµα σε σχέση µε
το έδαφος, ακουµπώντας και τα δύο χέρια στο
έδαφος, το ένα χέρι και το κεφάλι, όλο το σώµα,
κ.ά.) (Φυσική Αγωγή, Μαθηµατικά, Μελέτη
Περιβάλλοντος).

Να αναπτύξουν
τη λεπτή
κινητικότητά
τους

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε
δραστηριότητες, όπου ενεργοποιούνται µικρές
µυϊκές οµάδες, καθώς και ο συντονισµός µατιού
– χεριού. (π.χ. να βάλουν µικρά νοµίσµατα σε
κουµπαρά, να περάσουν χάντρες σε κορδόνι, να
ζωγραφίσουν ένα σχέδιο µέσα σε πλαίσιο χωρίς
να περάσουν τα όρια των γραµµών, να ρίξουν
ένα µικρό µπαλάκι σε συγκεκριµένο στόχο,
κ.λ.π.).

Να αναπτύξουν
και να
κατακτήσουν τα
θεµελιώδη
κινητικά
πρότυπα

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε
κινήσεις, που εξυπηρετούν τη µετακίνηση του
σώµατος (βάδισµα, τρέξιµο, άλµατα,
αναπηδήσεις, κ.ά.).
Ενθαρρύνονται για συµµετοχή σε κινήσεις
χειρισµού, ρίψης και σύλληψης της µπάλας ή
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Αλληλεπίδραση
(συνεργασία)
Αλληλεπίδραση
(ενέργεια)
∆ιάσταση
(χώρος)

άλλων αντικειµένων, και λακτίσµατος.
Επίσης, ενθαρρύνεται η συµµετοχή τους σε
κινήσεις ισορροπίας, στατικές (π.χ. ισορροπία
στο ένα σκέλος) και δυναµικές (π.χ. η εκτέλεση
µιας ρουτίνας πάνω στη δοκό ισορροπίας ή
προσαρµοσµένα πάνω σε µία χαραγµένη ευθεία
µε κιµωλία ή ένα µεγάλο µαντήλι τοποθετηµένο
στο πάτωµα σε ευθεία γραµµή).
Να αναπτύξουν
τις δεξιότητες:
Μετακίνησης
Προσανατολισµού
Χειρισµού
Αντικειµένων

Να ανταποκρίνονται µε την κίνηση σε ένα
ερέθισµα (π.χ. να κινούνται στο ρυθµό της
µουσικής, να χορεύουν µιµούµενα τις κινήσεις
των άλλων, να επαναλαµβάνουν απλές
συνθέσεις κινήσεων, κ.ά.) να επιδεικνύουν
βασικές κινητικές δεξιότητες, όταν παίζουν (π.χ.
να τρέχουν, να πηδούν και να περπατούν σε
διάφορους ρυθµούς, κ.ά.). Να επιδεικνύουν
βασικές δεξιότητες, όταν χρησιµοποιούν και
µοιράζονται το υλικό, όπως µπάλες, σκοινιά,
στεφάνια, κ.ά. (π.χ. να τρέχουν, να πηδούν και
να χοροπηδούν στο ένα πόδι, κρατώντας ένα
σκοινί ή µια µεγάλη µπάλα, να κινούν και να
σταµατούν µια µπάλα µε τα χέρια ή τα πόδια, να
την κλωτσούν, να την κυλούν, να την πετούν,
κ.ά.).

Να αναπτύξουν
τη σωµατική
τους έκφραση
και
δηµιουργικότητα

Αλληλεπίδραση
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν µε
διαφορετικές κινήσεις του σώµατος µια ιδέα (π.χ. (εξάρτηση)
µε αυτοσχεδιασµούς, µουσικοκινητική κ.ά.) και
να χρησιµοποιούν το υλικό µε πολλούς τρόπους
(π.χ. κυλούν τα στεφάνια, πηδούν µέσα και έξω,
κάνουν χούλα χουπ, χρησιµοποιούν τις κορίνες
για να ορίζουν αποστάσεις ή τις τοποθετούν στη
σειρά και τις στοχεύουν µε τη µπάλα κ.ά.).

Να κατανοούν
προφορικές
οδηγίες και να
αναπτύξουν το
λεξιλόγιό τους
σε σχέση µε την
κίνηση

Ασκούνται στο να αντιλαµβάνονται τις οδηγίες
που τους δίνονται, καθώς και τη γλώσσα, που
χρησιµοποιείται στα παιχνίδια (π.χ. κυνήγι,
µοίρασµα της µπάλας κ.ά.).
Να αναγνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα
παιχνίδια και σπορ, υλικό και εξοπλισµό
(µπάσκετ, βόλεϊ, σκυταλοδροµία, κολύµπι,
ακόντιο κ.λ.π.).
Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν πώς οι
σωµατικές δραστηριότητες επιδρούν στο σώµα
(π.χ. λαχανιάζουν, ζεσταίνονται κ.ά.), καθώς και
να κατανοούν τους τρόπους µε τους οποίους το
σώµα µπορεί να επανέλθει στο φυσιολογικό του
ρυθµό µετά την άσκηση (π.χ. χαλάρωση,
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Να αποδέχονται
την τήρηση
ορισµένων
κανόνων
ασφαλείας και
να χειρίζονται
κατάλληλα το
εκπαιδευτικό
υλικό

Να
αναπτύσσουν
σταδιακά
θετικές στάσεις
για συνεργασία
και
αλληλοαποδοχή
και υποστήριξη

ξεκούραση, διατροφή κ.ά.), (Φυσική Αγωγή,
Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος).
Να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν απλά µέτρα Αλληλεπίδραση
προστασίας από τυχόν ατυχήµατα και να (εξάρτηση)
αποφεύγουν πράξεις, που µπορεί να τα
βλάψουν (π.χ. υποδεικνύουν ασφαλή µέρη για
παιχνίδι, ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης του
υλικού, αποφεύγουν να πίνουν κρύο νερό µετά
την άσκηση ή να αθλούνται µε ακατάλληλα
ρούχα και παπούτσια κ.ά.).
Ενθαρρύνονται να ζητούν βοήθεια, όταν τη
χρειάζονται και να προσφέρουν τη δική τους,
όταν τη χρειάζονται οι άλλοι.
Ασκούνται στο να εκφράζουν τις ανάγκες και τις
επιθυµίες τους µε κατάλληλο τρόπο και να
προσπαθούν να ελέγχουν το θυµό τους. Να
τηρούν κανόνες και να ακολουθούν οδηγίες.
Να αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνεργάζονται
µε τους άλλους (π.χ. αποφασίζουν να
µοιράσουν το υλικό, το δώρο κ.ά.), (Φυσική
Αγωγή, Γλώσσα, Μουσική, Μελέτη
Περιβάλλοντος, ∆ραµατική Τέχνη,
Πληροφορική).
Να περιγράφουν τις ικανότητές τους και τις
ικανότητες των άλλων (π.χ. ο Γιάννης µπορεί να
πηδάει µακρύτερα, ενώ ο Νίκος πετάει τη µπάλα
ψηλότερα).

311

Αλληλεπίδραση
(συνεργασία)

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της ΠΦΑ

Ο σκοπός της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) είναι ίδιος µε
αυτόν της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση και συµβάλει
κατά προτεραιότητα στη σωµατική ανάπτυξη των µαθητών. Παράλληλα
βοηθάει στην ψυχική και πνευµατική τους καλλιέργεια, καθώς και στην
αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία (Μουντάκης, 1992; Arnheim, Auxter &
Crowe, 1973). Την πρωταρχική θέση έχει η ανάπτυξη των κινητικών
δεξιοτήτων των µαθητών και µέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους
δεξιοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής
προσέγγισης

ΤΑΞΗ

Α΄- Β΄

ΑΞΟΝΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(ΓΝΩΣΕΙΣ, ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ,
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΕΣ
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ψυχοκινητική:

Οι µαθητές επιδιώκεται:

Χώρος-Χρόνος

Αίσθηση του χώρου
και του χρόνου
Οπτικοκινητικός
συγχρονισµός και
συντονισµός
Ισορροπία στατικήδυναµική
Πλευρική κίνηση
Ορθοσωµατική
αγωγή
Αναπνευστική
αγωγή
Φαντασία και
δηµιουργικότητα

Να αναπτύξουν τις αντιληπτικές
τους ικανότητες:
την κιναισθητική αντίληψη, την
οπτική αντίληψη, την ακουστική
αντίληψη, την αντίληψη µέσω της
αφής, τις ικανότητες
συντονισµού.

Άτοµο-Σύνολο

Να αναπτύξουν απλές κινητικές
προσαρµοστικές δεξιότητες.
Να γνωρίσουν το σώµα τους
µέσα από την κίνηση.
Να ικανοποιήσουν την ανάγκη
τους για κίνηση.
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Οµοιότητα∆ιαφορά
Κίνηση

Μουσικοκινητική:

Να γνωρίσουν και να
καλλιεργήσουν στοιχεία ρυθµού
και κίνησης.

Τα στοιχεία του
ρυθµού, ένταση του
ήχου (τραγούδια µε Να αναπτύξουν τη µη λεκτική
ρυθµική και κινητική επικοινωνία: εκφραστική κίνηση,
δηµιουργική κίνηση.
συνοδεία)

Οµοιότητα∆ιαφορά
Ήχος
Μεταβολή

Να αναπτύξουν τη
δηµιουργικότητά τους.
Να εκφραστούν κινητικά
χρησιµοποιώντας το σώµα τους.
Προσαρµοσµένα
Παιχνίδια:

Να γνωρίσουν την έννοια του
ατόµου και της οµάδας.

Οµαδικά, Ατοµικά,
Ελεύθερα και
Οργανωµένα

Να µάθουν να τηρούν τους
κανόνες.

Χώρος-Χρόνος
Άτοµο-Σύνολο

Να αναπτύξουν την οµαδικότητα,
τη συνεργασία, την
αυτοπειθαρχία, το σεβασµό και
την επικοινωνία.

Οµοιότητα∆ιαφορά
ΕπικοινωνίαΠολιτισµός

Να γνωρίσουν παραδοσιακά
παιχνίδια (π.χ. τα µήλα,κ.ο.κ.).
Να αναπτύξουν απλές κινητικές
δεξιότητες.
Α΄- Β΄

Προσαρµοσµένοι
Ελληνικοί
Παραδοσιακοί
Χοροί:

Να µυηθούν στον παραδοσιακό
χορό, στη µουσική και στο
τραγούδι (σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο).

τοπικοί χοροί
Να αναπτύξουν αντιληπτικές
ικανότητες:
την κιναισθητική αντίληψη, την
οπτική αντίληψη, την ακουστική
αντίληψη, την αντίληψη µέσω της
αφής, τις ικανότητες
συντονισµού.
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ΠαράδοσηΠολιτισµός
Άτοµο-Σύνολο
ΕπικοινωνίαΑλληλεπίδραση

Προσαρµοσµένη
Κολύµβηση:
Εξοικείωση µε το
χώρο του
κολυµβητηρίου,
εξοικείωση µε το
νερό (παιχνίδια)

Να γνωρίσουν το χώρο και τους
στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας
του κολυµβητηρίου.

Χώρος-Κίνηση

Να αποκτήσουν θετική εµπειρία
στην επαφή τους µε το υγρό
στοιχείο.
Να εξοικειωθούν µε την αίσθηση
του σώµατός τους στο νερό.

Ψυχοκινητική:

Γ΄-∆΄

Κινητικές
δεξιότητες-Φυσικές
ικανότητες
Ορθοσωµατική
αγωγή

Προσπαθούµε αδρά να
αναπτύξουν τα παιδιά κοινωνικές
και ψυχικές αρετές όπως:
συνεργασία, οµαδικό πνεύµα,
αυτοπειθαρχία, θέληση,
υπευθυνότητα, υποµονή,
επιµονή και θάρρος.

Χώρος-Χρόνος

Να βελτιώσουν τις αντιληπτικές
τους ικανότητες:
την κιναισθητική, την οπτική, την
ακουστική αντίληψη, την
αντίληψη µέσω της αφής, τις
ικανότητες συντονισµού.

Οµοιότητα∆ιαφορά

Να αναπτύξουν απλές κινητικές
προσαρµοστικές δεξιότητες,
σύνθετες προσαρµοστικές
δεξιότητες.
Να βελτιώσουν τις φυσικές
σωµατικές ικανότητες:
Ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Να αναπτύξουν τη µη λεκτική
επικοινωνία:
εκφραστική κίνηση, δηµιουργική
κίνηση.
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Σύστηµα
Οργάνωση
(ισορροπία,
συµµετρία)

Μεταβολή
ΕξέλιξηΑνάπτυξη
Εκφραστική∆ηµιουργική
Κίνηση

Μουσικοκινητική:
Τραγούδια και
ασκήσεις µε τη
συνοδεία κρουστών
∆ιαφορετικού
ύφους κινήσεις µε
σωµατικές
αντιδράσεις
Ασκήσεις χώρου µε
ρυθµικά χτυπήµατα
Ρυθµικά µοτίβα
Κινησιολογικός
αυτοσχεδιασµός

Να καλλιεργήσουν, όσο
µπορούν, στοιχεία ρυθµού και
κίνησης.
Να εκφραστούν µε το τραγούδι
και την κίνηση.
Να διευρύνουν τις κινητικές τους
δυνατότητες.

Οµοιότητα∆ιαφορά
Ήχος
Μεταβολή
Αλληλεπίδραση

Να αναπτύξουν απλές κινητικές
προσαρµοστικές δεξιότητες.
Να αναπτύξουν τη µη λεκτική
επικοινωνία:
εκφραστική κίνηση, δηµιουργική
κίνηση.
Να αναπτύξουν τη
δηµιουργικότητά τους.
Να κατανοήσουν την αίσθηση
του χώρου χρησιµοποιώντας το
σώµα τους.

Γ΄-∆΄

Χώρος-Χρόνος

Να αυτοσχεδιάσουν κινητικά
χρησιµοποιώντας το σώµα τους.
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Επικοινωνία

Προσαρµοσµένα
Παιχνίδια:
Οµαδικά, ατοµικά,
παραδοσιακά,
ελεύθερα και
οργανωµένα

Να µάθουν να τηρούν και να
σέβονται τους κανονισµούς.
Να αναπτύξουν την οµαδικότητα,
τη συνεργασία, την
αυτοπειθαρχία, το σεβασµό και
την επικοινωνία.
Να αναγνωρίζουν τη συµµετοχή
όλων στο παιχνίδι.
Να γνωρίσουν παραδοσιακά
παιχνίδια.
Να γνωρίσουν παιχνίδια άλλων
χωρών και να τα συγκρίνουν µε
τα δικά µας.

Χώρος-Χρόνος
Σύστηµα
(οργάνωσηισορροπία)
Οµοιότητα∆ιαφορά
Άτοµο-Σύνολο
Μεταβολή
Αλληλεπίδραση
(συνεργασία,
συλλογικότητα,
εξάρτηση).

Να αναπτύξουν τη φαντασία
τους.
Να αναπτύξουν θετική στάση για
αρετές όπως τιµιότητα,
δικαιοσύνη, σεβασµός
αντιπάλων, συνετή αντιµετώπιση
της νίκης και της ήττας.
Να ενθαρρυνθούν να
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες.
Να βελτιώσουν τις φυσικές
σωµατικές τους ικανότητες:
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Μύηση στην
τεχνική
προσαρµοσµένων
αθλοπαιδιών και
στίβου:
Αθλοπαιδιές:
Ποδόσφαιρο,
Καλαθοσφαίριση,
Πετοσφαίριση,
Κλασικός
αθλητισµός:
∆ρόµοι ταχύτητας,
άλµατα

Να βελτιώσουν τις κινητικές τους
δεξιότητες.

Χώρος-Χρόνος
Άτοµο-Σύνολο

Να γνωρίσουν σε υποτηπώδη
µορφή τα αθλήµατα, τα οποία θα
διδαχθούν στις επόµενες τάξεις.
Να µάθουν να σέβονται τους
αντιπάλους τους.

Οµοιότητα∆ιαφορά
Μεταβολή
Αλληλεπίδραση
Επικοινωνία
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Προσαρµοσµένη
Κολύµβηση:
Ελεύθερο

Να αναπτύξουν δεξιότητες
µετακίνησης στο νερό.
Να αναπτύξουν τις ψυχοκικητικές
και τις φυσικές τους δεξιότητες.

Άνωση.
ΕπίπλευσηΒύθιση.
Οµοιότητα∆ιαφορά
Μεταβολή.

Προσαρµοσµένες
Αθλοπαιδιές:
Ε΄ΣΤ΄

Ποδόσφαιρο,
Καλαθοσφαίριση,
Πετοσφαίριση,
Χεροσφαίριση

Να αναπτύξουν σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες
κινητικές δεξιότητες.

Άτοµο-Σύνολο

Να αναπτύξουν τις φυσικές
σωµατικές ικανότητες:
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

Οργάνωση
(ισορροπίανόµος)

Να γνωρίσουν τους κανονισµούς
των διαφόρων αθληµάτων και
αγωνισµάτων.

Οµοιότητα∆ιαφορά

Σύστηµα

Ισότητα
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις
διατροφής, υγιεινής και πρώτων
βοηθειών.

Μεταβολή

Να αναπτύξουν θετική στάση για
κοινωνικές και ψυχικές αρετές,
όπως συνεργασία,
αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα,
υποµονή, επιµονή και θάρρος.

Συνεργασία
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Αλληλεπίδραση

Συλλογικότητα

Προσαρµοσµένος
Κλασικός
αθλητισµός:
Αγωνίσµατα στίβου
(δρόµοι, άλµατα,
ρίψεις)

Χώρος-Χρόνος
Να καλλιεργήσουν τις φυσικές
τους ικανότητες:
ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
Να αναπτύξουν την
αυτοπειθαρχία, την υποµονή, την
επιµονή, το θάρρος και τη
θέληση.

Οµοιότητα∆ιαφορά
Ισότητα
Αλληλεπίδραση
Συνεργασία

Να κατανοήσουν την έννοια του
αγώνα.
Να αναγνωρίσουν και να
σέβονται την προσπάθεια του
αντιπάλου.
Να αρχίσουν να
αντιλαµβάνονται
την έννοια της
Ολυµπιακής Ιδέας
και τη
σπουδαιότητα των
µεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων

Να έρχονται σε επαφή, µέσα από
διηγήσεις µύθων, ιστοριών ή από
επίκαιρα γεγονότα, µε την
ολυµπιακή ιδέα και την αθλητική
παράδοση. Να ενδιαφέρονται να
συµµετέχουν σε οµαδικά ή
ατοµικά παιχνίδια - αγώνες (π.χ.
αγώνες δρόµου, απλές
σκυταλοδροµίες από οµάδες δύο
παιδιών η κάθε µία κ.ά.) και να
προσπαθούν να νικήσουν. Να
ασκούνται στο να αποδέχονται
την ήττα, όταν χάνουν (π.χ. να
κατασκευάζουν και να δίνουν
µετάλλια για τους νικητές και
επαίνους για τους
συµµετέχοντες).
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Συλλογικότητα

Προσαρµοσµένη
Γυµναστική:
Ε΄ΣΤ΄

Ελεύθερη
γυµναστική

Να βελτιώσουν την κιναισθητική
αντίληψη, την οπτική αντίληψη,
την αντίληψη µέσω της αφής, τις
ικανότητες συντονισµού.
Να αναπτύξουν σύνθετες
κινητικές δεξιότητες, περίπλοκες
κινητικές δεξιότητες.

Προσαρµοσµένοι
Ελληνικοί
παραδοσιακοί
χοροί:

Χώρος-Χρόνος
Σύστηµα
(δοµή,
ταξινόµηση,
οργάνωση,
ισορροπία,
συµµετρία)

Να αναπτύξουν την
αυτοπειθαρχία, την υποµονή, την
επιµονή, το θάρρος και τη
θέληση.

Μεταβολή

Να αποκτήσουν γνώσεις που
σχετίζονται µε τους
παραδοσιακούς χορούς, τη
µουσική και το τραγούδια σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Παράδοση

Επικοινωνία

Πολιτισµός
Άτοµο-Σύνολο

Τοπικοί χοροί

Προσαρµοσµένη
Κολύµβηση:
Ελεύθερο, ύπτιο

Να καλλιεργήσουν στοιχεία
ρυθµού, κίνησης, µουσικής,
τραγουδιού.

Επικοινωνία

Να γνωρίσουν µε τις ανάλογες
προσαρµογές (π.χ. χρήση
σανίδας, κ.ο.κ.) την τεχνική
ελευθέρου και υπτίου.

Χώρος-Χρόνος.

Αλληλεπίδραση

Ρυθµός.
Μεταβολή.

Να µάθουν το ρυθµό αναπνοής
στην κολύµβηση.
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ΠολιτισµόςΥγεία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
Εισαγωγή

Για τους µαθητές µε αυτισµό, είτε βρίσκονται στη γενική είτε στην ειδική
εκπαίδευση, είναι σηµαντικό να εφαρµόζεται ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα
διδασκαλίας που να τους βοηθά να δεχθούν και να αφοµοιώσουν τα
ερεθίσµατα που παρέχει το µάθηµα της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής
(ΠΦΑ). Σε ένα προσαρµοσµένο πρόγραµµα φυσικής αγωγής, κάθε µαθητής
αξιολογείται ως προς τις φυσικές ικανότητες, τις κινητικές του δεξιότητες, το
ατοµικό ιατρικό και εκπαιδευτικό ιστορικό, µε βάση τα οποία σχεδιάζεται ένα
εξατοµικευµένο πρόγραµµα φυσικής αγωγής. Στο σχεδιασµό του
εξατοµικευµένου προγράµµατος συνεκτιµάται και η ψυχολογική κατάσταση
του µαθητή, καθώς και οι στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στην αναπηρία
του αλλά και το πρόγραµµα. Έτσι δηµιουργούνται προσωπικοί και οµαδικοί
στόχοι
(ένταξη),
που
διακρίνονται
σε
βραχυπρόθεσµους
και
µακροπρόθεσµους (ετήσιους) (Winnick, 1995). Εφόσον ο µαθητής µε αυτισµό
παρακολουθεί το πρόγραµµα των τάξεων της γενικής εκπαίδευσης, ο ΚΦΑ
καλείται να συντάξει ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα για το συγκεκριµένο
µαθητή που θα ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες του, µε
βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους και τις κατάλληλες
προσαρµογές του αναλυτικού προγράµµατος (Κουτσούκη, 1992˙ Winnick,
1995). Η πρόοδος των µαθητών µε αυτισµό είναι πολύ αργή, κάτι που πρέπει
να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό του εξατοµικευµένου
προγράµµατος διδασκαλίας, στον προγραµµατισµό των εκπαιδευτικών
στόχων και στις κατάλληλες προσαρµογές.
1. Ειδικοί σκοποί
Σωµατικός τοµέας (Ψυχοκινητικός)
•

Η ανάπτυξη των αντιληπτικοκινητικών λειτουργιών / ικανοτήτων και η αισθητηριακή
ολοκλήρωση (sensory integration): κιναισθητική αντίληψη (η αίσθηση του σώµατος
στο χώρο), οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη µέσω της αφής,
ικανότητες
συντονισµού,
δεξιότητες
προσανατολισµού
(χώρος,
χρόνος,
κατεύθυνση).

•

Η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων: η ανάπτυξη και βελτίωση των
θεµελιωδών κινητικών προτύπων (βάδισµα, τρέξιµο, ρίψεις, άλµατα,
λάκτισµα, σύλληψη µπάλας), που θα αποτελέσουν τα συστατικά
στοιχεία σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων (αθλητικών).
Η καλλιέργεια του ρυθµού.
Η γνωριµία µε την ελληνική κινητική παράδοση. Η καλλιέργεια της
ρυθµικής κινητικής έκφρασης και του ελληνικού παραδοσιακού
χορού.
Η ανάπτυξη των βασικών φυσικών ικανοτήτων: ταχύτητα, ευλυγισία,
ευκινησία και επιδεξιότητα. Η πρόληψη, βελτίωση και διόρθωση
µορφολογικών και λειτουργικών παρεκκλίσεων (ορθοπεδικών κ.α.).
Η προαγωγή της υγείας και ευεξίας: καρδιοαναπνευστική λειτουργία.
Η εξασφάλιση της υγείας µέσω της εξάσκησης των υποστηρικτικών
µυϊκών µαζών (κορµός, ραχιαίοι, κοιλιακοί), που βοηθούν στην
όρθια στάση και λειτουργία των οργάνων και συστηµάτων, που
βρίσκονται στις σωµατικές κοιλότητες (θώρακας, πύελος).

•
•
•
•
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Συναισθηµατικός τοµέας
α) Κοινωνικοί στόχοι.
•
Η ανάπτυξη των κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, οµαδικό
πνεύµα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υποµονή, επιµονή και θάρρος.
•
Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης µε τη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων, την
εκµάθηση κινητικών δεξιοτήτων και τη συµµετοχή σε προσαρµοσµένες αθλητικές
δραστηριότητες. Η απόκτηση αυτοπεποίθησης µε επίγνωση των ικανοτήτων και
των ορίων του σε σύγκριση µε τους άλλους και η καλλιέργεια ελεύθερης και
δηµοκρατικής έκφρασης.
•
Η µείωση του άγχους και της έντασης, καθώς ο µαθητής µε αυτισµό χρειάζεται να
µάθει να χαλαρώνει και να συγκεντρώνεται στους στόχους του.
•
Η δηµιουργία κινήτρων για την ενεργό και πρόθυµη συµµετοχή του στις κινητικές και
αθλητικές δραστηριότητες.
•
Η ενίσχυση της αντίληψης του σώµατός του (body image) και η ανάπτυξη θετικής
αυτοαντίληψης (self concept) µέσα από τη φυσική δραστηριότητα.
•
Η ανάπτυξη προσαρµοστικών συµπεριφορών και µηχανισµών έτσι ώστε ο µαθητής
να αναπληρώσει κινητικά και συναισθηµατικά την αναπηρία του.
•
Η ανάπτυξη αυτογνωσίας και η αποδοχή της κατάστασης του µαθητή και των
περιορισµών που επιβάλει η αναπηρία του.
β) Ηθικοί στόχοι.
•
Η ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως: τιµιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασµός
αντιπάλων, αυτοσεβασµός, µετριοφροσύνη, ευγενής άµιλλα και συναγωνισµός,
θετική στάση απέναντι στη νίκη και την ήττα.
Γνωστικός τοµέας
α) Γνωστικοί στόχοι.
•
Η ικανότητα µεταφοράς των γνωστικών στρατηγικών (cognitive strategies), που
αναπτύσσει ο µαθητής µε την εκµάθηση κινητικών δεξιοτήτων σε άλλα γνωστικά
αντικείµενα για την επίλυση προβληµάτων (problem solving).
•
Η απόκτηση γνωστικών-κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες χρησιµεύουν στην
αυτοεξυπηρέτηση και την ανεξάρτητη διαβίωση.
•
Κατανόηση εννοιών και απόκτηση γνώσεων σχετικών µε τη Φυσική Αγωγή και τον
αθλητισµό. Η γνώση στοιχείων που σχετίζονται µε το χορό, τη µουσική και το
τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
•
Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

•

Η έκφραση εννοιών, καθώς και συναισθηµάτων, µε την ανάπτυξη
αυθεντικών δηµιουργικών / εκφραστικών κινήσεων.

•
•

Ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητας.
Συνειδητοποίηση της ανάγκης για: «δια βίου» άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας
που προκύπτει από αυτή, καθώς και η απόκτηση αθλητικών συνηθειών για
ερασιτεχνική ενασχόληση µε τον αθλητισµό (hobbies).
•
Η ανάπτυξη της επικοινωνίας µέσα από τη συνεργασία και το συναγωνισµό µε τους
συνοµηλίκους.
β) Αισθητικοί στόχοι.
•
Εκτίµηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων (Jansma & French, 1994).
Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού
σχολείου. Προτεραιότητα όµως, έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και
µέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών ικανοτήτων και της υγείας τους.
Τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ)
στο σχολείο (γενικό, ειδικό, τάξη ένταξης) είναι: α) τα παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και οι
ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες µε ή χωρίς µουσική, β) τα αναγνωρισµένα στη χώρα µας
αθλήµατα και αγωνίσµατα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία, γ) οι
ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και δ) η κολύµβηση. Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της
κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής και παραγωγής ειδικού εκπαιδευτικού υλικού (εποπτικά
µέσα, αθλητικά όργανα, ειδικός τεχνολογικός εξοπλισµός).
Οι µαθητές µε αυτισµό παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια, ως προς τις κινητικές δεξιότητες,
τις κινητικές δυσκολίες και τις ανάγκες τους στο µάθηµα της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής
(ΠΦΑ). Για το λόγο αυτό ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιµοποιήσει διαφορετικές µεθόδους διδασκαλίας για να καλύψει τις ανάγκες των µαθητών
αυτών και να επιτύχει τον εκπαιδευτικό στόχο που έχει θέσει. Κάποιες από αυτές τις µεθόδους
που θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες στον ΚΦΑ είναι οι εξής:
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•
•

•
•

•
•

H άµεσh διδασκαλία (direct instruction) που χρησιµοποιείται για τους
µαθητές µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα.
Η ανάλυση έργου (task analysis) µε τη χρήση «καρτών δραστηριοτήτων»
(task cards). Ο µαθητής καλείται να εκτελέσει µια συγκεκριµένη
δραστηριότητα ή µια σειρά δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται µε τη
µορφή καρτών δραστηριοτήτων. Η ανάλυση έργου µπορεί να είναι µερική
ή ολική. Με τη µέθοδο της ανάλυσης έργου κάθε µαθητής εργάζεται στον
ατοµικό του ρυθµό. Κάθε δραστηριότητα προσαρµόζεται ανάλογα µε τις
ικανότητες των µαθητών, έτσι ώστε οι προσπάθειες να είναι επιτυχηµένες
και να εξασφαλίζεται η οµαδικότητα.
Η µίµηση προτύπου (τρόπος µάθησης µε τη µορφή της παραδειγµατικής
διδασκαλίας / χρήση προτύπων επίδειξης και αναπαράστασης).
Η καθοδηγούµενη ανακάλυψη (guided discovery style-έµµεση µέθοδος)
διδασκαλίας. Είναι αποτελεσµατική σε µαθητές µε µέτρια νοητική
ικανότητα. Ο ΚΦΑ παρέχει στο µαθητή σειρά από βήµατα ή ερωτήσεις που
τον καθοδηγούν στην ανακάλυψη της κίνησης.
Η διαδικασία επίλυσης κινητικών προβληµάτων (problem solving styleέµµεση µέθοδος διδασκαλίας). Είναι αποτελεσµατική σε µαθητές που
µαθαίνουν µέσω της µίµησης και σε άτοµα µε µικρή κινητική εµπειρία.
Η µέθοδος του πολύπλευρου ερεθισµού (cross modality-multisensory).

Για τους µαθητές µε αυτισµό, η δόµηση του περιβάλλοντος έχει πρωταρχική σηµασία, ώστε
να κατανοούν τις δραστηριότητες της προσαρµοσµένης φυσικής αγωγής. Ακόµη, η ενθάρρυνση
παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να δίνεται µε µέτρο (Sherrill, 1986).Η εφαρµογή των
κατάλληλων προσαρµογών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ΠΦΑ για παιδιά
µε αυτισµό. Οι προσαρµογές αυτές είναι οι εξής (Αrnheim, Auxter & Crowe, 1973˙ Jansma &
French, 1994˙ Steadward, Wheeler & Watkinson, 2003):

∆ηµιουργία µιας καθορισµένης ακολουθίας γεγονότων σε κάθε
µάθηµα, π.χ. προσέλευση στο µάθηµα από µια συγκεκριµένη
(πάντα ίδια) διαδροµή.
Αποµάκρυνση από το χώρο αντικειµένων που αποσπούν την
προσοχή ή ενοχλούν το µαθητή.
Χωρισµός του µαθήµατος σε περιόδους µε αρκετά διαλείµµατα ώστε
να διατηρείται η προσοχή του µαθητή.
Οµαλή µετάβαση από τη µια δραστηριότητα σε µια άλλη.
Ενηµέρωση του µαθητή για το πρόγραµµα δραστηριοτήτων
φυσικής αγωγής.
Χρήση οπτικών οδηγιών.
Χρήση της αφής (για τους µαθητές που το δέχονται τη σωµατική
επαφή) για την εκµάθηση νέων κινητικών δεξιοτήτων.
Ά και ΄Β τάξεις
Στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου για τα παιδιά µε αυτισµό, προγραµµατίζουµε κινητικές
δραστηριότητες που προάγουν την κινητική, τη σωµατική και την πνευµατική ανάπτυξη των µαθητών,
µέσω της οµαδικής ή εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Το παιχνίδι, ελεύθερο ή οργανωµένο, γεµίζει το
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το µέσο µε το οποίο γνωρίζει τον εαυτό
του, αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του, τις δυνατότητες και τα όρια του και συµβάλλει στην
κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά µε το παιχνίδι µαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαµβάνουν ευθύνες
και ρόλους, µαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες. Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων
του παιχνιδιού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να βοηθά τους µαθητές µε συναισθηµατικές διαταραχές ή
αυτισµό, να αποκοµίζουν θετικές και ευχάριστες εµπειρίες από αυτό.

Είναι ανάγκη το παιδί στις µικρές τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου να
κινείται πολύ και ελεύθερα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσφέρουµε στα
παιδιά ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες λαµβάνοντας υπόψη τις
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ανάγκες και τις δυνατότητες τους. Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλοι οι
κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή ατυχηµάτων. Για την διδασκαλία του
χορού πρέπει να εξασφαλίζεται η δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος καθώς και
η δυνατότητα χρησιµοποίησης της κατάλληλης µουσικής.
Γ΄ και ∆΄ τάξεις
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι περισσότερο ώριµα, σωµατικά και
πνευµατικά και έτοιµα για να κατακτήσουν νέες κινητικές δεξιότητες. Ο
προγραµµατισµός κινητικών δεξιοτήτων που προάγουν την ολόπλευρη σωµατική,
συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού, συνεχίζεται και σε αυτές τις
τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Εισάγουµε επίσης τους µαθητές σε βασικές κινητικές
δεξιότητες διαφόρων αθληµάτων, τα οποία προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες
των µαθητών µε συναισθηµατικές διαταραχές ή αυτισµό. ∆ηµιουργούµε ευκαιρίες για
τα παιδιά να παίζουν µόνα τους, ανά δύο ή να συµµετέχουν σε µικρές οµάδες.
Το παιχνίδι και σε αυτήν την ηλικία γεµίζει το µεγαλύτερο µέρος της
ζωής του παιδιού και µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων των παιδιών µε συναισθηµατικές διαταραχές, εφόσον
διαµορφώνεται µε τον κατάλληλο τρόπο. Είναι το µέσο µε το οποίο ο µαθητής
γνωρίζει τον εαυτό του, µαθαίνει για τους ανθρώπους και τον κόσµο γύρω
του, αντιλαµβάνεται τις δυνατότητες και τα όρια του και συµβάλλει στην
κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά µε το παιχνίδι µαθαίνουν να συνεργάζονται,
να αναλαµβάνουν ευθύνες και ρόλους, µαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται
κανόνες.
Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την
αποφυγή ατυχηµάτων. Για τη διδασκαλία του χορού πρέπει να εξασφαλίζεται
η δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος, καθώς και η δυνατότητα χρησιµοποίησης
της κατάλληλης µουσικής.
Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ
Στις τάξεις αυτές του δηµοτικού σχολείου, οι µαθητές µε αυτισµό, αφού
έχουν βελτιώσει τις φυσικές τους ικανότητες και έχουν αποκτήσει ποικίλες
κινητικές δεξιότητες, είναι έτοιµοι να διδαχθούν πιο δύσκολες κινητικές
δεξιότητες και βασικά στοιχεία τεχνικής διαφόρων προσαρµοσµένων
αθληµάτων και αγωνισµάτων. Είναι πολύ σηµαντικό για τους µαθητές µε
αυτισµό να αποκτούν θετικές κινητικές εµπειρίες.
Η αξιολόγηση στην Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή κινείται σε δύο
βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας, αφορά στο εξατοµικευµένο πρόγραµµα
και την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων που
είχαν τεθεί για το συγκεκριµένο µαθητή. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης σε
αυτήν την περίπτωση θα καθορίσουν και το σχεδιασµό του επόµενου
εξατοµικευµένου προγράµµατος. Η τελική αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε
αξιόπιστες διαδικασίες που εξασφαλίζουν αντικειµενική εκτίµηση της κινητικής
κατάστασης του µαθητή κατά την διάρκεια και στο τέλος του ετήσιου
προγράµµατος ΠΦΑ. Εξίσου σηµαντικές είναι επίσης και οι διαπιστώσεις και
προσωπικές παρατηρήσεις του καθηγητή φυσικής αγωγής. Τέτοιες
παρατηρήσεις αφορούν στην αποτελεσµατικότητα των διδακτικών µεθόδων
που χρησιµοποίησε για τον συγκεκριµένο µαθητή, στις προσαρµογές που
επέλεξε για την διδασκαλία, κ.ά. Ο δεύτερος άξονας περιλαµβανει την
αξιολόγηση της προσπάθειας του µαθητή, του ενδιαφέροντος, της
συνεργασίας στο µάθηµα, της κατανόησης και της αφοµοίωσης εννοιών
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σχετικών µε την ΠΦΑ. Ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο το σηµαντικότερο στοιχείο
είναι η συµµετοχή το µαθητή στη διδασκαλία της ΠΦΑ.
Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού
Στην Α και Β ∆ηµοτικού οι µαθητές θα αξιολογούνται µε βάση τα
παρακάτω:
Βελτίωση της κινητικής απόδοσης και την επίτευξη των αρχικών στόχων,
που τέθηκαν στο εξατοµικευµένο πρόγραµµα διδασκαλίας, σε σχέση µε
την τελική επίδοση στο τέλος κάθε βραχυπρόθεσµης περιόδου, καθώς και
το τέλος της σχολικής χρόνιάς.
Το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν και κυρίως την ενεργή συµµετοχή τους
στις κινητικές δραστηριότητες.
Την προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί (είτε
αφορούν στην φυσική κατάσταση, είτε στις κινητικές ικανότητες και
δεξιότητες).
Την ικανότητα να ακολουθούν τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες.
Την πρόθυµη συµµετοχή και συνεργασία τους σε κινητικές
δραστηριότητες µικρών οµάδων.
Την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν για δραστηριότητες που τους έχουν
ανατεθεί, όπως π.χ. τη µεταφορά διδακτικού υλικού.
Την κοινωνική τους συµπεριφορά.
Το βαθµό αφοµοίωσης των κινητικών δεξιοτήτων.
Το επίπεδο βελτίωσης της αδρής και λεπτής κινητικότητας.
Το επίπεδο βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, που συνδέεται µε την
υγεία (σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά, καρδιοαναπνευστική αντοχή,
µυϊκή δύναµη κ.α.).
Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού
Οι µαθητές θα αξιολογούνται µε βάση τα παρακάτω:
Την αφοµοίωση του περιεχοµένου του µαθήµατος και της εκµάθησης των
κινητικών δεξιοτήτων.
Την προσπάθεια και το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα.
Την φυσικής τους κατάσταση.
Το επίπεδο βελτίωσης της αδρής και λεπτής κινητικότητας.
Την ικανότητα να ακολουθούν κατευθύνσεις-οδηγίες.
Την πρόθυµη συµµετοχή και συνεργασία τους σε κινητικές
δραστηριότητες µικρών οµάδων.
Την υπευθυνότητα.
Την κοινωνική συµπεριφορά και την ικανότητα συνεργασίας.
Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού
Οι µαθητές θα αξιολογούνται µε βάση τα παρακάτω:
Την αφοµοίωση του περιεχοµένου του µαθήµατος και της εκµάθησης
αθλητικών δεξιοτήτων.
Την προσπάθεια και το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα.
Την φυσική κατάσταση.
Τη επίπεδο βελτίωσης των κινητικών δεξιοτήτων: ευκινησία, ισορροπία,
κινητικός συντονισµός, κινητικός έλεγχος, χρόνος αντίδρασης, ταχύτητα,
άλµα, ρίψη κ.α.
Το επίπεδο βελτίωσης της αδρής και λεπτής κινητικότητας.
Την ικανότητα να ακολουθούν κατευθύνσεις και οδηγίες.
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Την πρόθυµη συµµετοχή και συνεργασία σε κινητικές δραστηριότητες
µικρών οµάδων.
Την κοινωνική συµπεριφορά και την ικανότητα συνεργασίας.
Την τήρηση των κανονισµών του παιχνιδιού ή της κινητικής
δραστηριότητας.
Προτεινόµενες πρόσθετες συνθετικές δραστηριότητες και διαθεµατικά σχέδια
εργασίας
ΤΑΞΕΙΣ Α΄ και Β΄
Θέµα: Ελληνικά Παραδοσιακά παιχνίδια. Οργάνωση ατοµικών εργασιών
µε καθήκον την εικαστική αποτύπωση των παραδοσιακών παιχνιδιών, τις
κατασκευές παραδοσιακών παιχνιδών (µπάλας από χαρτί, κουδουνίστρας
κ.α.) τη συλλογή εικόνων, την παρουσίαση παιχνιδών ανάλογα µε τις
δυνατότητες των παιδιών. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος,
χρόνος, πολιτισµός, παράδοση συνεργασία, επικοινωνία, οµαδικότητα.
Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή (Εικαστικά , Μουσική) Εµείς και ο
κόσµος).
ΤΑΞΕΙΣ Γ΄ και ∆΄
Θέµα: Οµαδικά παιχνίδια, προσαρµοσµένα αθλήµατα. Οργάνωση
οµαδικών εργασιών µε αντικείµενο τη συλλογή πληροφοριών για σύγχρονα
παιχνίδια της Ελλάδας και άλλων χωρών, τη συλλογή πληροφοριών µε θέµα
τα γνωστότερα οµαδικά αθλήµατα, προσαρµοσµένα αθλήµατα, το κολάζ, της
κατασκευής µακέτας η οποία απεικονίζει το γήπεδο ενός οµαδικού
αθλήµατος, τη συλλογή φωτογραφιών µε παιχνίδια οµαδικά που παίζονται
στην αυλή του σχολείου ή στο πάρκο της γειτονιάς, την καταγραφή βασικών
κανονισµών αθληµάτων, την παρουσίαση αθληµάτων και παιχνιδιών τα οποία
έχουν µελετήσει οι µαθητές. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος,
χρόνος, πολιτισµός, συνεργασία, επικοινωνία, οµαδικότητα, τήρηση κανόνων.
Προεκτάσεις στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά , Μουσική), Εµείς και ο
κόσµος.
ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ και ΣΤ΄
Θέµα: Προσαρµοσµένοι Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Εκπόνηση
οµαδικών και ατοµικών εργασιών µε αντικείµενο τη συλλογή πληροφοριών για
τους χορούς και τα τραγούδια της Ελλάδας, την συγκέντρωση φωτογραφικού
υλικού που απεικονίζουν παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές. Θεµελιώδεις
διαθεµατικές έννοιες: Χώρος, χρόνος, πολιτισµός, παράδοση, ήχος,
συµµετρία, ισορροπία, συνεργασία, επικοινωνία, οµαδικότητα, ισορροπία,
συµβολισµός, ταξινόµηση, δοµή, αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις στην
Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική) Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία,
Γλώσσα.
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισαγωγή
Ο προβληµατισµός για την αναγκαιότητα της καθιέρωσης νέων προγραµµάτων
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε στόχο την εφαρµογή της
διεπιστηµονικής προσέγγισης, οδήγησε στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση
αξιόλογων Σχεδίων Εργασίας σε πολλά δηµοτικά σχολεία της χώρας. Τα ∆ιαθεµατικά
Σχέδια Εργασίας έχουν σκοπό να ωθήσουν τους µαθητές στην ολόπλευρη γνωριµία
µε το θέµα που εξετάζουν, αλλά και την εξοικείωσή τους µε την συλλογή και
αξιολόγηση πληροφοριών. Η παιδαγωγική αξία της διαθεµατικής προσέγγισης
έγκειται στο ότι «οι δραστηριότητες των διαθεµατικών σχεδίων εργασίας
κινητοποιούν µε γνήσιο τρόπο τα ενδιαφέροντα των µαθητών, τους εµπλέκουν ενεργά
στην πορεία της προσωπικής τους µάθησης και διδάσκουν όποιες και όσες γνώσεις
και δεξιότητες είναι αναγκαίες και χρήσιµες για τη µελέτη πραγµατικών
καταστάσεων και γνήσιων προσωπικών ερωτηµάτων» (Ματσαγγούρας, 2002,
σελ.14).
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός διαθεµατικού σχεδίου εργασίας
αποτελεί αναγκαίο και εφικτό στόχο και για τους µαθητές µε αυτισµό. Αν και ο
εκπαιδευτικός συχνά αφιερώνει περισσότερο χρόνο στη διδασκαλία «ένας
προς έναν», τα οφέλη των οµαδικών δραστηριοτήτων έχουν αναγνωριστεί τα
τελευταία χρόνια. Μέσα στην οµάδα οι µαθητές βρίσκουν περισσότερες
ευκαιρίες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Σύµφωνα µε τους Powell και
Jordan (1997), οι µαθητές µε αυτισµό δουλεύοντας οµαδικά γίνονται λιγότερα
ευαίσθητοι στην σωµατική εγγύτητα (κάποιοι έχουν ιδιαίτερη δυσκολία σε
αυτό), αποκτούν ενσυναίσθηση και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Τα σχέδια
εργασίας προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας,
της επικοινωνίας και της οµαδικότητας για τα άτοµα µε αυτισµό που
χαρακτηρίζονται από διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση και
επικοινωνία. Επιπλέον, τα σχέδια εργασίας δίνουν την ευκαιρία για
πολύπλευρη επεξεργασία ενός θέµατος, η οποία µπορεί να βοηθήσει τους
µαθητές µε αυτισµό να αναπτύξουν ένα πιο δηµιουργικό και ευέλικτο τρόπο
σκέψης.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της διαθεµατικής είναι ότι «κάθε θέµα
ανήκει και εκφράζει πρωτίστως ένα επιστηµονικό κλάδο και δευτερευόντως
συναφείς και εµπλεκόµενους κλάδους» (Ματσαγγούρας, 2002, σελ.230). Γι’
αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσέξει πόσο θα διευρύνει τους στόχους
του και αφού µελετήσει το αναλυτικό πρόγραµµα να αποφασίσει σε ποιους
τοµείς θα επεκταθεί και από ποιους τοµείς θα αντλήσει ιδέες για το σχεδιασµό
των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιάζονται µε βάση
την αρχή της οπτικοποίησης έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητές από τους
µαθητές µε αυτισµό. Επίσης, οι περιοχές διδασκαλίας της τάξης µπορούν να
αξιοποιηθούν για την διδασκαλία των επιµέρους στόχων (βλέπε κεφάλαιο
«∆ιδακτική Μεθοδολογία»).
Επιπλέον ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να χρησιµοποιεί όσο γίνεται
περισσότερο πραγµατικό υλικό και φωτογραφίες, να αξιοποιεί την τεχνολογία
και να θέτει τους µαθητές µπροστά σε πραγµατικές καταστάσεις δράσης. Γι’
αυτό και οι επισκέψεις σε χώρους της κοινότητας που έχουν άµεση σχέση µε
το θέµα, είναι πολύ σηµαντικές εµπειρίες αφού διευκολύνουν τη σύνδεση της
αποκτηθείσας γνώσης µε το περιβάλλον. Η υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας
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προϋποθέτει συστηµατική προετοιµασία σε κάθε στάδιο: τον προσδιορισµό
των στόχων, τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, την συγκέντρωση και
οργάνωση του υλικού. Η διαµόρφωση ενός χρονοδιαγράµµατος για την
εκπόνηση του σχεδίου εργασίας θα πρέπει να είναι ευέλικτη και µε έµφαση
στην ολοκλήρωση της ενότητας.
Γενικότερα, η υλοποίηση των σχεδίων εργασίας είναι δύσκολη και
χρονοβόρα. Ωστόσο οι γνώσεις και οι εµπειρίες που µπορούν να προσφέρουν
σε µαθητές µε αυτισµό είναι πολύτιµες για την κατανόηση του περιβάλλοντος
και την αυτονοµία τους.
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Η ∆ιατροφή µου»

Εισαγωγή
Η διατροφή αφορά όλους τους ζώντες οργανισµούς του πλανήτη. Τα
τελευταία χρόνια αποτελεί µία σηµαντική περιοχή της γενικής εκπαίδευσης
(αγωγή υγείας). Ένας από τους στόχους του σχολείου είναι να διδάξει στους
µαθητές κατάλληλες γνώσεις για την υγιεινή διατροφή ώστε να προστατεύουν
την υγεία τους.
Η κατάλληλη διατροφή είναι ένα σηµαντικό θέµα και για την εκπαίδευση
µαθητών µε αυτισµό. Γνωρίζουµε ότι τα άτοµα αυτά έχουν ιδιαίτερες
αισθητηριακές προτιµήσεις (ως προς τη γεύση, την όσφρηση και την αφή) και
δύσκολες συµπεριφορές σε σχέση µε το φαγητό. Η απόλαυση ή η αποφυγή
του φαγητού µπορεί να είναι µία εµµονή. Επιπλέον, συχνά τα παιδιά µε
αυτισµό δεν κατανοούν και δεν ακολουθούν κανόνες διατροφής µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να προβλέπουν τις συνέπειες των επιλογών
τους (π.χ. παχυσαρκία, κακή κατάσταση των δοντιών, απώλεια βάρους).
Όπως εύστοχα εξηγεί η Wing (2000), «Ένας σπουδαίος λόγος για τα
προβλήµατα διατροφής ξεκινά από την αντίσταση των παιδιών στην αλλαγή
και την τάση να προσκολλώνται σε ορισµένες ρουτίνες» (σελ. 158). Μία άλλη
πλευρά του θέµατος «διατροφή» που συνδέεται άµεσα µε τις δυσκολίες των
ατόµων µε αυτισµό είναι οι συνήθειες τους κατά την ώρα του φαγητού. Η
δραστηριότητα
του
φαγητού
προσφέρει
ποικίλες
ευκαιρίες
για
κοινωνικοποίηση του µαθητή που θα βοηθήσει την αποδοχή του από το
οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Συνεπώς, η διατροφή είναι ένα ζωτικό θέµα της εκπαίδευσης παιδιών
µε αυτισµό που προσφέρει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να το συνδέσει
µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα αναπτύσσοντας πολλές και διαφορετικές
δεξιότητες στα παιδιά.

Γενικοί σκοποί
Ο µαθητής µε αυτισµό πρέπει:
Να γνωρίσει «τι τρώµε»
Να µάθει γιατί τρώµε
Να γνωρίσει ποιες τροφές πρέπει να τρώµε
Να έρθει σε επαφή µε τον χώρο της κουζίνας στο σχολείο
Να µάθει να προετοιµάζει ένα γεύµα
Να έρθει σε επαφή µε τα επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε τη διατροφή
Να γνωρίσει χώρους της κοινότητας (π.χ. τη λαϊκή αγορά και τα µαγαζιά)
που έχουν σχέση µε τη διατροφή
Οργάνωση του Σχεδίου Εργασίας
Στο πρώτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός προετοιµάζει τις θεµατικές ενότητες που θα
επεξεργαστεί µε τους µαθητές του. Σε κάθε ενότητα, προσδιορίζει και καταγράφει
τους επιµέρους στόχους και σχεδιάζει τις δραστηριότητες. Είναι σηµαντικό να
εξετάσει το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για να κάνει τις απαραίτητες
διασυνδέσεις ως προς τους στόχους και τις δραστηριότητες. Στο δεύτερο στάδιο,
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αποφασίζει για τις προσαρµογές στο χώρο της τάξης, ώστε οι µαθητές να διδάσκονται
διαφορετικές δεξιότητες σε κάθε περιοχή. Έτσι κατανέµει τις δραστηριότητες που
επέλεξε σε περιοχές διδασκαλίας: περιοχή για οµαδική διδασκαλία, περιοχή για
διδασκαλία ένας προς έναν και περιοχή για ατοµική/αυτόνοµη εργασία. Στο τρίτο
στάδιο, προετοιµάζει και οργανώνει τα διδακτικά υλικά. Συγκεντρώνει πληροφορίες
για το θέµα από βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο. Οργανώνει το
υλικό αυτό σύµφωνα µε τις αρχές της οπτικοποίησης και της οπτικής οργάνωσης
(βλέπε Οδηγό Εφαρµογών) για κάθε περιοχή διδασκαλίας. Ακόµη, προετοιµάζει τις
εξόδους στη λαϊκή και στα µαγαζιά συζητώντας µε τους επαγγελµατίες και οργανώνει
την κουζίνα στο σχολείο, έτσι ώστε οι µαθητές να έχουν εύκολη πρόσβαση στις
συσκευές και στα υλικά. Στο τέταρτο στάδιο, ενσωµατώνει τις διδακτικές
δραστηριότητες στο εξατοµικευµένο ηµερήσιο πρόγραµµα των µαθητών. Στο πέµπτο
στάδιο, ξεκινάει την διδακτική υλοποίηση του διαθεµατικού σχεδίου εργασίας. Στο
έκτο και τελευταίο στάδιο, αξιολογεί τους στόχους και τις δραστηριότητες που
χρησιµοποιήθηκαν.
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Τι τρώµε»
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στο µαθητή µαθησιακές
ευκαιρίες, ώστε :
Να εκφράσει τις προτιµήσεις του και να γνωρίσει τις προτιµήσεις των
άλλων ανθρώπων.
Να µάθει ότι τρώµε σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας διαφορετικά
γεύµατα.
Να κατανοήσει ότι οι άνθρωποι σε κάθε χώρα έχουν διαφορετικές
διατροφικές συνήθειες.
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει λίγο πριν την ώρα του ελαφρού γεύµατος τα
φαγητά που έχουν φέρει τα παιδιά και µε βάση τις προτιµήσεις τους ετοιµάζει
έναν πίνακα επιλογών µε τις αντίστοιχες οπτικές ενδείξεις (π.χ. αντικείµενα,
φωτογραφίες, εικόνες, ή κάρτες µε λέξεις). Αφού οι µαθητές καθίσουν στο
τραπέζι σε κυκλική διάταξη, παρουσιάζει τον πίνακα και ζητά από το κάθε παιδί
να διαλέξει αυτό που θα φάει. Ο µαθητής προτρέπεται να ξεκολλήσει/ να πιάσει/
να δείξει ή να πει αυτό που θέλει να φάει. Αµέσως µόλις ο µαθητής κάνει την
επιλογή του, ο εκπαιδευτικός του δίνει το φαγητό που διάλεξε. (ΑνάγνωσηΕπικοινωνία- Αυτοεξυπηρέτηση- Μελέτη Περιβάλλοντος)
2. Σε µια παραλλαγή αυτής της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός αναθέτει σε ένα
µαθητή µε αυτισµό να δείχνει τον πίνακα µε τις επιλογές ή να δίνει στα άλλα
παιδιά τα φαγητά. Κρατώντας ένα αυτοσχέδιο σηµειωµατάριο µπορεί να γράφει ή
να κολλά τη φωτογραφία του φαγητού που διαλέγει ο κάθε µαθητής και στη
συνέχεια να τοποθετεί σε δίσκο και να µοιράζει σε καθένα συµµαθητή του το
φαγητό που του ζήτησε. (Ανάγνωση- Επικοινωνία- Αυτοεξυπηρέτηση- Μελέτη
Περιβάλλοντος- Παιχνίδι)
3. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους µαθητές αντικείµενα ή κάρτες µε
φωτογραφίες/εικόνες φαγητών που τρώµε το µεσηµέρι και ζητάει από κάθε
µαθητή να πει ή να δείξει ποια φαγητά του αρέσουν περισσότερο. Μετά µπορεί να
φτιάξει ένα πίνακα που θα αναρτήσει σε κάποιο σηµείο της τάξης (ίσως κοντά
στην περιοχή του ελαφρού γεύµατος). Σε κάθε στήλη του πίνακα υπάρχει η
φωτογραφία ή το όνοµα του µαθητή µαζί µε οπτικές αναπαραστάσεις των
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4.

5.

6.
7.

φαγητών που ο καθένας προτιµάει να τρώει στο σπίτι και στο σχολείο.
(Ανάγνωση- Επικοινωνία- Αυτοεξυπηρέτηση- Μαθηµατικά)
Ο εκπαιδευτικός δείχνει αντικείµενα/φωτογραφίες/εικόνες διάφορων φαγητών
στους µαθητές και ζητάει από τον καθένα, αφού παρατηρήσει τον πίνακα µε τις
διατροφικές προτιµήσεις (παραπάνω δραστηριότητα) να πει ή να δείξει ποια
φαγητά προτιµάει ο κάθε συµµαθητής. (Ανάγνωση- Επικοινωνία- Μελέτη
Περιβάλλοντος)
Ο εκπαιδευτικός φέρνει στο σχολείο χαρακτηριστικά φαγητά άλλων χωρών π.χ.
κινέζικο, ινδικό, ισπανικό, ιταλικό και σε κάθε πιάτο βάζει τη σηµαία της χώρας
προέλευσης. Ζητά από τα παιδιά να δοκιµάσουν το κάθε πιάτο.
(Αυτοεξυπηρέτηση)
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να κολλήσουν τη φωτογραφία του κάθε
φαγητού πάνω στη χώρα προέλευσής του στο γεωγραφικό χάρτη της τάξης.
(Ανάγνωση- Μελέτη Περιβάλλοντος)
Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί τον υπολογιστή (cd-rom ή δικτυακοί τόποι) για να
δείξει εικόνες της κάθε χώρας και των φαγητών της. (Πληροφορική- Μελέτη
Περιβάλλοντος)

∆ραστηριότητες για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή τρεις φωτογραφίες (πρωινού, µεσηµεριανού
και βραδινού γεύµατος) καθώς και ένα πίνακα µε εικόνες που δείχνουν
χαρακτηριστικές ρουτίνες του κύκλου της ηµέρας που συνδέονται µε τα γεύµατα.
Για παράδειγµα, στην πρώτη κάρτα φαίνεται ένα παιδάκι που ξυπνάει, στην
δεύτερη κάρτα φαίνεται το σχολείο, στην τρίτη κάρτα το παιδάκι που φτάνει σπίτι
του, στην τέταρτη κάρτα το παιδάκι που παίζει, στην πέµπτη κάρτα το παιδάκι
που τρώει, στην έκτη κάρτα το παιδάκι που κοιµάται. Ο αριθµός των εικόνων που
παρουσιάζονται στο µαθητή είναι ανάλογος µε το επίπεδο του µαθητή. Στη
συνέχεια του ζητάει να κολλήσει τα γεύµατα κάτω από τα σωστά σηµεία.
(Ανάγνωση- Επικοινωνία- Αυτοεξυπηρέτηση- Μαθηµατικά)
∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γιατί τρώµε
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στο µαθητή µαθησιακές ευκαιρίες,
ώστε :
Να κατανοήσει ότι µε το φαγητό αναπτύσσεται ο άνθρωπος
Να κατανοήσει ότι αν δεν τρώµε σωστά θα έχουµε προβλήµατα υγείας
∆ραστηριότητες για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού φτιάχνει λεύκωµα ή πίνακα µε δικές
του φωτογραφίες σε διαφορετικές σηµαντικές στιγµές της ζωής του (π.χ. γέννηση,
βάπτιση, παλιά και πρόσφατα γενέθλια). Το ίδιο λεύκωµα ή πίνακα φτιάχνει και
για άλλα µέλη της οικογένειάς του (π.χ. της αδελφής/ του αδελφού). Στο επόµενο
στάδιο ο εκπαιδευτικός δείχνει εικόνες µε διαφορετικά τρόφιµα (π.χ. βρεφικό
γάλα και στερεές τροφές) συνδέοντας τις φωτογραφίες µε τις εικόνες. (ΓλώσσαΕπικοινωνία- Μελέτη Περιβάλλοντος)
2. Ο εκπαιδευτικός δείχνει την ανάπτυξη ενός παιδιού σε βίντεο και εξηγεί τα
στάδια της ανάπτυξης. (Τεχνολογία)
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Οι µαθητές µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού µελετούν ο ένας το λεύκωµα ή τον
πίνακα για την ανάπτυξη του άλλου. Ο καθένας λέει το όνοµα του παιδιού που
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βλέπει στις φωτογραφίες και εκφράζει τις διαπιστώσεις του σχετικά µε τις
αλλαγές από ηλικία σε ηλικία. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός υπενθυµίζει στο
µαθητή να βρει τις διατροφικές προτιµήσεις του συγκεκριµένου συµµαθητή του
στον οµαδικό πίνακα (βλέπε δραστηριότητα προηγούµενης ενότητας). (ΓλώσσαΕπικοινωνία- Μελέτη Περιβάλλοντος)
2. Ο εκπαιδευτικός φέρνει στην τάξη υγιεινές τροφές (όπως γάλα, φρούτα,
δηµητριακά κλπ), και ανθυγιεινές τροφές (π.χ. σοκολάτες, πατατάκια, γλυκά).
Ακόµη, φέρνει δύο φωτογραφίες/εικόνες παιδιών, όπου η µια δείχνει ένα υγιές
δυνατό παιδάκι που αθλείται και η άλλη ένα παιδάκι άρρωστο στο κρεβάτι του.
Εξηγεί στους µαθητές ότι το πρώτο παιδάκι τρώει αυτές τις υγιεινές τροφές ενώ
το άλλο όχι. Συµβουλεύονται όλοι µαζί τον πίνακα προτιµήσεων που έχουν
φτιάξει και εντοπίζουν ποια παιδιά της τάξης τρώνε συχνά αυτές τις τροφές.
(Γλώσσα, Επικοινωνία)
3. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µια ιστορία για ένα παιδί που έτρωγε πολλά γλυκά και
χάλασαν τα δόντια του και πήγε στον οδοντίατρο. Καθώς διαβάζει ζητά από τα
παιδιά να πουν ποια είναι τα τρόφιµα που πρέπει να τρώµε συχνά και ποια όχι.
(Γλώσσα- Μελέτη Περιβάλλοντος)
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ποιες τροφές πρέπει να τρώµε
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στο µαθητή µαθησιακές
ευκαιρίες, ώστε :
Να µάθει ποιες τροφές πρέπει να τρώµε συχνά (φρούτα, λαχανικά) και
ποιες
σπάνια ή καθόλου (γλυκά, πατατάκια, ζαχαρωτά) και για ποιους λόγους.
Να γνωρίσει τις µεγάλες οικογένειες τροφίµων (κρέας, γαλακτοκοµικά,
φρούτα και
λαχανικά, όσπρια).
Να µάθει ποια είναι τα τρόφιµα και ποιες οι επικίνδυνες ουσίες
(δηλητήρια, απορρυπαντικά) που πρέπει να αποφεύγουµε.
Να µάθει σε ποιους χώρους αποθηκεύουµε τα τρόφιµα µέσα στο σπίτι.
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους µαθητές να οµαδοποιήσουν πραγµατικά ή
οµοιώµατα τροφίµων από διαφορετικές οικογένειες (γαλακτοκοµικά, φρούτα,
λαχανικά, κρέας, όσπρια) σε διαφορετικά καλάθια. Για τον σκοπό αυτό, τους δίνει
να τοποθετήσουν ένα αντικείµενο ή φωτογραφία ή εικόνα ή λέξη µε το όνοµα σε
κάθε καλάθι ώστε οι µαθητές να κατανοήσουν τις πέντε κατηγορίες τροφίµων.
(Μελέτη Περιβάλλοντος- Γλώσσα- Μαθηµατικά)
2. Οι µαθητές βρίσκουν και κόβουν φωτογραφίες τροφίµων από περιοδικά και
δηµιουργούν κολλάζ σε µεγάλα χαρτόνια, ένα για κάθε οικογένεια τροφίµων,
κολλώντας ο καθένας µε τη σειρά του µια εικόνα. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους
µαθητές να καταλάβουν ποιος έχει σειρά µε λεκτική προτροπή και χειρονοµία ή
µε οπτικές ενδείξεις (δίνει µια κάρτα σε όποιον έχει σειρά). (ΕικαστικάΚοινωνικές ∆εξιότητες)
3. Ο εκπαιδευτικός φέρνει στη τάξη διαφορετικά προϊόντα επικίνδυνα και µη (π.χ.
υγρό καθαρισµού για πιάτα, οινόπνευµα, υγρό καθαρισµού για τζάµια, γάλα,
χυµό, νερό) και ζητάει από τους µαθητές να βάλουν µόνο τα επικίνδυνα προϊόντα
στο καλάθι µε το σύµβολο που δηλώνει απαγόρευση (
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ή

). Το ίδιο

σύµβολο µπορεί να σηµατοδοτήσει όλα τα επικίνδυνα προϊόντα στο χώρο του
σχολείου αλλά και του σπιτιού. (Μελέτη Περιβάλλοντος- Αυτοεξυπηρέτηση)
4. Οι µαθητές επισκέπτονται την κουζίνα µε τον εκπαιδευτικό, εξερευνούν τα
ντουλάπια, το ψυγείο και τα ράφια και εξετάζουν ποια τρόφιµα αποθηκεύουµε σε
κάθε χώρο. Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα τρόφιµα στο τραπέζι και τους
ζητάει να τα τακτοποιήσουν ξανά στη θέση τους, ακολουθώντας οπτικές οδηγίες
για την σωστή θέση τους. (Αυτοεξυπηρέτηση- Μαθηµατικά)
∆ραστηριότητες για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο εκπαιδευτικός πηγαίνει µε το µαθητή στην κουζίνα όπου έχει βάλει από πριν
ένα κοµµάτι κρέας στο ντουλάπι και τα δηµητριακά στο ψυγείο. Του ζητά να
ανοίξει το ντουλάπι και τον ρωτά τι βρήκε. Μετά τον ρωτά «τι λάθος υπάρχει
εδώ;». Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε την δηµητριακά. Στη συνέχεια του ζητά
να βάλει την κάθε τροφή στην σωστή θέση. (Αυτοεξυπηρέτηση)
Ατοµικές δραστηριότητες
1. Ο µαθητής παίρνει µπροστά του ένα φάκελο εργασίας µε φωτογραφίες/εικόνες
από τρόφιµα που ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες και καλείται να τις
οµαδοποιήσει µε βάση οπτικές οδηγίες που περιέχονται στο φάκελο εργασίας.
(Μαθηµατικά)
2. Ο µαθητής παίρνει µπροστά του ένα φάκελο εργασίας µε φωτογραφίες/εικόνες,
σύµβολα ή λέξεις από τρόφιµα και επικίνδυνα προϊόντα και καλείται να τα
οµαδοποιήσει µε βάση οπτικές οδηγίες που περιέχονται στο φάκελο εργασίας.
(Μαθηµατικά)
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωριµία µε την κουζίνα
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στο µαθητή µαθησιακές ευκαιρίες,
ώστε :

Να εξοικειωθεί µε τον χώρο της κουζίνας στο σχολείο.
Να συνδέσει τις συσκευές µε τη χρησιµότητά τους.
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους µαθητές πλαστελίνες, πλάστες και καλούπια και τους
προτρέπει να φτιάξουν οµοιώµατα σκευών µαγειρέµατος και φαγητών. Οι
µαθητές συµβουλεύονται φωτογραφίες που απεικονίζουν τα βήµατα της κάθε
δραστηριότητας. Ακόµη, µπορούν να συνεργαστούν τηρώντας σειρά στην
κατασκευή του έργου τους. (Εικαστικά - Μελέτη Περιβάλλοντος)
2. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει κάρτες που απεικονίζουν τη λειτουργία των
ηλεκτρικών συσκευών. Στον χώρο της κουζίνας ζητά από τους µαθητές να
ταυτίσουν τις κάρτες µε την πραγµατική συσκευή. Για τον σκοπό αυτό, ο
εκπαιδευτικός έχει τοποθετήσει πάνω σε κάθε συσκευή εικόνα ή κάρτα µε το
σύµβολο ή το όνοµά της. (Αυτοεξυπηρέτηση- Γλώσσα- Μελέτη Περιβάλλοντος)
∆ραστηριότητα για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή φωτογραφίες από µια ηλεκτρική κουζίνα και
ένα ψυγείο καθώς και φωτογραφίες από µαγειρεµένα τρόφιµα και φρούτα και
του ζητά να πει ή να δείξει ποια από αυτά θα βρει στο ψυγείο και ποια στην
κατσαρόλα που βρίσκεται πάνω στην ηλεκτρική κουζίνα. (ΑυτοεξυπηρέτησηΜαθηµατικά)
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ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προετοιµασία γεύµατος
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στο µαθητή µαθησιακές
ευκαιρίες, ώστε :
Να επιλέγει τα σωστά υλικά για την ετοιµασία γευµάτων
Να ακολουθεί απλές συνταγές για να µαγειρέψει
Να µάθει να στρώνει σωστά το τραπέζι και να σερβίρει το φαγητό
Να µάθει να οργανώνει σωστά το µενού µιας ηµέρας ή µιας εβδοµάδας
Να έχει κατάλληλη συµπεριφορά κατά την ώρα του φαγητού.
∆ραστηριότητες για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο µαθητής έχει µπροστά του ένα κουτί µε πέντε πιάτα και πέντε πιρούνια. Ο
εκπαιδευτικός του ζητάει να αντιστοιχίσει τα πιάτα µε τα πιρούνια ένα προς ένα.
(Μαθηµατικά)
2. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ετοιµάζεται να φτιάξει χυµό.
Μπροστά του έχει τον αποχυµωτή, την φρουτιέρα µε τα φρούτα, και οπτικό
πρόγραµµα µε τα βήµατα που θα ακολουθήσει: Πλένω τα φρούτα, τα καθαρίζω,
τα κόβω σε κοµµάτια, τα τοποθετώ στον αποχυµωτή, πατάω το κουµπί για το
άλεσµα, ρυθµίζω το χρονόµετρο κουζίνας, πατάω το κουµπί για να παύσει η
λειτουργία, γεµίζω το ποτήρι µε χυµό. (Αυτοεξυπηρέτηση- Μαθηµατικά- Μελέτη
Περιβάλλοντος)
3. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει ένα βιβλίο για τα υλικά και τα βήµατα που χρειάζονται
για την παρασκευή τριών διαφορετικών φαγητών που είναι απλά και αρέσουν στα
παιδιά. Στο πάνω µέρος της κάθε σελίδας υπάρχει η εικόνα, το σύµβολο ή η λέξη
µε την ονοµασία του φαγητού και στο κάτω µέρος της σελίδας απεικονίζονται τα
υλικά για την παρασκευή του. Ο µαθητής επιλέγει ποια θέλει να εκτελέσει και ο
εκπαιδευτικός του ζητά να βρει και να συλλέξει τα υλικά που θα χρειαστεί.
(Αυτοεξυπηρέτηση)
4. Αφού συγκεντρώσει τα υλικά ο µαθητής επιλέγει την συνταγή του φαγητού που
θέλει να φτιάξει και ο εκπαιδευτικός τον βοηθά να ακολουθεί τις οπτικές οδηγίες.
(Αυτοεξυπηρέτηση- Γλώσσα)
5. Κατά τη διάρκεια του ελαφρού γεύµατος, ο εκπαιδευτικός προτρέπει και
καθοδηγεί το µαθητή να κάθεται στη θέση του, να τρώει µε αποδεκτό τρόπο το
φαγητό του, να µαζεύει το πιάτο του µόλις τελειώνει και να το πηγαίνει στην
κουζίνα. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί οπτικές ενδείξεις: περίγραµµα στο
τραπέζι µε τη φωτογραφία του µαθητή όπου βάζει το πιάτο του και φωτογραφία
που φαίνεται ότι µόλις αδειάσει το πιάτο θα πρέπει να το πάει στην κουζίνα.
(Κοινωνικές δεξιότητες-Αυτοεξυπηρέτηση)
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Οι µαθητές επιλέγουν και αποφασίζουν ποιο γεύµα θέλουν να ετοιµάσουν από τις
οπτικοποιηµένες συνταγές που έχει ετοιµάσει ο εκπαιδευτικός, πηγαίνουν στην
κουζίνα συγκεντρώνουν τα υλικά τους και συνεργάζονται για να µαγειρέψουν. Ο
εκπαιδευτικός παίζει συντονιστικό ρόλο έτσι ώστε να υπάρξει εναλλαγή σειράς
σε όλες τις δραστηριότητες της προετοιµασίας του γεύµατος. (ΑυτοεξυπηρέτησηΚοινωνικές ∆εξιότητες- Επικοινωνία)
2. Οι µαθητές µαθαίνουν να συνεργάζονται για να στρώσουν το τραπέζι για το
ελαφρύ γεύµα στο χώρο της τάξης ή του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει
διακριτούς ρόλους στον κάθε µαθητή. Για παράδειγµα, ένας µαθητής θα φέρει τα
πιάτα, τα µαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια και τις πετσέτες, άλλος θα τα τοποθετήσει
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στο τραπέζι και άλλος θα σερβίρει το φαγητό. (Αυτοεξυπηρέτηση- ΕπικοινωνίαΚοινωνικές ∆εξιότητες)
3. Οι µαθητές µαζί µε τον εκπαιδευτικό βλέπουν τον πίνακα µε τις οικογένειες
τροφίµων, τις τροφές που θα πρέπει να τρώνε συχνά και αυτές που θα πρέπει να
αποφεύγουν, τον πίνακα µε τις προτιµήσεις του κάθε µαθητή και φτιάχνουν ένα
µενού για την επόµενη ηµέρα. Ο εκπαιδευτικός τους βοηθά να ζωγραφίσουν, να
γράψουν ή να απεικονίσουν µε σύµβολα το µενού που συντάχθηκε και να το
δείξουν στους γονείς τους για να το ακολουθήσουν την επόµενη µέρα.
(Αυτοεξυπηρέτηση- Γλώσσα- Επικοινωνία)
ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε τη διατροφή
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στο µαθητή µαθησιακές
ευκαιρίες, ώστε :
Να µάθει να διακρίνει ποια τρόφιµα προέρχονται από τα ζώα και ποια από
τα φυτά.
Να µάθει ποιοι επαγγελµατίες ασχολούνται µε την παραγωγή τροφίµων.
Να γνωρίσει τους τρόπους συσκευασίας των τροφίµων (κονσέρβες,
κουτιά,
χάρτινες συσκευασίες, σακουλάκια).
Να συµµετέχει στη διαδικασία παρασκευής π.χ. του ψωµιού στον χώρο
παρασκευής του (φούρνο).
Να µάθει ποιοι επαγγελµατίες ασχολούνται µε την πώληση τροφίµων.
∆ραστηριότητες για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µία ιστορία µε θέµα τη διατροφή και χρησιµοποιεί
συγκεκριµένο υλικό κατά την αφήγηση. Έχει µπροστά του ένα καλάθι µε
πλαστικά φρούτα και λαχανικά που είναι σχετικά µε τους ήρωες της ιστορίας.
Κάθε φορά που στην ιστορία αναφέρεται ένα φρούτο ή λαχανικό, ο εκπαιδευτικός
σταµατάει και προτρέπει τον µαθητή να πάρει από το καλάθι το αντίστοιχο
αντικείµενο.
(Γλώσσα-ΕπικοινωνίαΚοινωνικές
∆εξιότητεςΜελέτη
Περιβάλλοντος)
3. Ο εκπαιδευτικός παίζει µε το µαθητή στον υπολογιστή ένα παιχνίδι τόµπολας µε
τα φυτά και τις τροφές που παράγουν. (Πληροφορική)
4. Ο εκπαιδευτικός κάθεται απέναντι από το µαθητή και του τραγουδάει µε
ενθουσιώδη φωνή, ένα παιδικό τραγουδάκι που µιλάει για το ποια φαγώσιµα
παίρνουµε από τα ζώα ή τα φυτά όπως π.χ «η καλή µας αγελάδα». Ταυτόχρονα
κάνει τις κινήσεις που συνοδεύουν το τραγούδι. Ενθαρρύνει το µαθητή να µιµηθεί
τις κινήσεις και τα λόγια. Σταµατάει σε κάθε στίχο του τραγουδιού και κάνει
ερωτήσεις. Π.χ. «τι θα κάνουµε το γάλα;» Ο µαθητής δίνει την απάντηση οπτικά.
Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει και οµαδικά. (Μουσική-Κοινωνικές
∆εξιότητες-Μελέτη Περιβάλλοντος)
5. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή τη φωτογραφία ενός οικείου θηλαστικού ζώου
(π.χ. αγελάδα, πρόβατο, κατσίκα) και ενός οπωροφόρου δέντρου και του ζητά να
εντοπίσει και να δείξει ανάµεσα από διάφορες φωτογραφίες τροφίµων, ποια
προέρχονται από το ζώο και ποια από το φυτό. (Μαθηµατικά- Μελέτη
Περιβάλλοντος)
6. Ο µαθητής σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό φτιάχνει πίνακες επαγγελµάτων µε
πραγµατικά αντικείµενα, φωτογραφίες, σύµβολα ή λέξεις. Στο κέντρο του κάθε
πίνακα υπάρχει η εικόνα του επαγγελµατία (π.χ. µανάβης) και ο µαθητής
οµαδοποιεί και αντιστοιχίζει τα εργαλεία-αντικείµενα δουλειάς (π.χ. τελάρα,
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ταµειακή µηχανή, χαρτοσακούλες, ζυγαριά), τα προϊόντα (φρούτα και λαχανικά)
και τις εικόνες από το χώρο εργασίας µε την κεντρική εικόνα. ( Μελέτη
Περιβάλλοντος- Εικαστικά)
7. Ο εκπαιδευτικός δίνει στο µαθητή διάφορα τρόφιµα σερβιρισµένα σε πιάτο και
δίπλα τις άδειες συσκευασίες τους και του ζητά να τα βάλει στα σωστά
σακουλάκια ή κουτιά. Ταυτόχρονα του ζητά να πει ή να δείξει τα λογότυπα που
αναγράφονται σε κάθε συσκευασία. (Γλώσσα- Αυτοεξυπηρέτηση-Μαθηµατικά)
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Ο εκπαιδευτικός δίνει στους µαθητές ανακατεµένες εικόνες µιας ιστορίας για τα
στάδια παραγωγής ψωµιού (από το χωράφι ως τα ράφια του φούρνου της
γειτονιάς). Στη συνέχεια, τους βοηθά να τις βάλουν στη σωστή σειρά και να
αφηγηθούν την ιστορία. (Γλώσσα- Επικοινωνία-Μελέτη Περιβάλλοντος)
2. Οι µαθητές επισκέπτονται το φούρνο της γειτονιάς και βλέπουν τη διαδικασία
παρασκευής ψωµιού, από το αλεύρι ως το ψήσιµο και την πώληση. Αν οι
συνθήκες το επιτρέπουν συµµετέχουν και οι ίδιοι. (Κοινωνικές ∆εξιότητεςΜελέτη Περιβάλλοντος-Επικοινωνία)
ΕΒ∆ΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαγαζιά και λαϊκή αγορά
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στο µαθητή µαθησιακές
ευκαιρίες, ώστε :
Να µάθει τα καταστήµατα που πωλούν συγκεκριµένα προϊόντα.
Να επισκεφτεί τη λαϊκή αγορά και τα µαγαζιά
Να µάθει να ψωνίζει µόνος του.
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Ο εκπαιδευτικός δείχνει σε φωτογραφίες την υπεραγορά της γειτονιάς και
φτιάχνει µια λίστα µαζί µε τους µαθητές για τα τρόφιµα που χρειάζεται να
αγοράσουν για να ετοιµάσουν ένα γεύµα. Η λίστα µπορεί να είναι φτιαγµένη µε
λέξεις, εικόνες ή σύµβολα. Την επόµενη µέρα οι µαθητές επισκέπτονται την
υπεραγορά και ψωνίζουν µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Παίρνουν καρότσι µε
τη σωστή διαδικασία και κινούνται σωστά στους διαδρόµους. Κοιτάζουν τη λίστα
µε τα ψώνια που έχουν ετοιµάσει. Μαθαίνουν να εντοπίζουν τις περιοχές
πώλησης (ψυγεία για τα γαλακτοκοµικά, κρεοπωλείο για τα κρέατα, µαναβική για
τα φρούτα και λαχανικά, ράφια για τα συσκευασµένα τρόφιµα). Βάζουν τα ψώνια
προσεκτικά στο καρότσι. Υπολογίζουν τα χρήµατά τους, πληρώνουν στο ταµείο,
βάζουν τα ψώνια σε σακούλες και επιστρέφουν το καρότσι. (ΑυτοεξυπηρέτησηΚοινωνικές ∆εξιότητες- Μαθηµατικά-Μελέτη Περιβάλλοντος)
2. Κατά τον ίδιο τρόπο επισκέπτονται τη λαϊκή αγορά, αφού µάθουν να εντοπίζουν
στο ηµερολόγιο την ηµέρα που γίνεται λαϊκή στην γειτονιά τους.
3. Οι µαθητές επισκέπτονται το κοντινό τους ταχυφαγείο. Ο εκπαιδευτικός
υπενθυµίζει λεκτικά και δίνει οπτικές ενδείξεις στο µαθητή για να περιµένει στη
σειρά για να παραγγείλει το φαγητό του, να πάρει το δίσκο του, να πληρώσει και
να καθίσει σε ένα άδειο τραπέζι. Για παράδειγµα, του εξηγεί ότι πρέπει να
στέκεται πίσω από τον κύριο/κυρία που βλέπει τελευταίο στην ουρά µόλις
µπαίνει. Οι οδηγίες µπορούν να δοθούν και µε φωτογραφίες. (ΑυτοεξυπηρέτησηΚοινωνικές ∆εξιότητες- Μαθηµατικά-Μελέτη Περιβάλλοντος)
4. Οι µαθητές δραµατοποιούν στην τάξη µε παιχνίδια και κατασκευές που τους δίνει
ο εκπαιδευτικός µια σκηνή αγοράς τροφίµων. Ένας µαθητής παριστάνει π.χ τον
µανάβη και οι άλλοι πηγαίνουν να αγοράσουν φρούτα. Οι «αγοραστές» διαλέγουν
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και βάζουν σε σακούλες τα φρούτα τους (πλαστικά ή αληθινά) και ο «µανάβης»
ζυγίζει τις σακούλες και χτυπά στην ταµειακή-παιχνίδι την τιµή. Οι «αγοραστές»
πληρώνουν µε ψεύτικα ή πραγµατικά χρήµατα, παίρνουν τη σακούλα τους και
φεύγουν. (Παιχνίδι-Γλώσσα- Κοινωνικές ∆εξιότητες- ΑυτοεξυπηρέτησηΜαθηµατικά)
Αξιολόγηση του Σχεδίου Εργασίας
Αξίζει να επισηµανθεί ότι ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις γνώσεις και τις
δεξιότητες του κάθε µαθητή πριν σχεδιάσει τις υποενότητες µε τους επιµέρους
στόχους. Ακόµη, παρατηρεί και καταγράφει τις διατροφικές συνήθειες και
προτιµήσεις των µαθητών στο χώρο του σχολείου, τις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησής
του στην κουζίνα και στα µαγαζιά. Επίσης, συµβουλεύεται και τους γονείς για τις
διατροφικές συνήθειες της οικογένειας στο σπίτι και τους εξηγεί τους στόχους του
προγράµµατος. Μετά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας, ο εκπαιδευτικός
αξιολογεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής. Ειδικότερα, καταγράφει το επίπεδο
κατάκτησης των στόχων για τον κάθε µαθητή και επαναπροσδιορίζει τους
διδακτικούς στόχους για το επόµενο Σχέδιο Εργασίας.
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∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επικοινωνία
•
Συνεργάζεται για να µαγειρέψει
•
Συνεργάζεται για να στρώσει το
τραπέζι
•
Συνεργάζεται για να
δραµατοποιήσει στην τάξη µε
τους συµµαθητές του ένα
µαγαζί

Εικαστικά
•
Φτιάχνει κολάζ µε τρόφιµα
•
Φτιάχνει οµοιώµατα
σκευών µαγειρικής και
τροφίµων µε πλαστελίνη

•
Κοινωνικές ∆εξιότητες
•
Τρώει µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο
•
Ακολουθεί στη σωστή διαδικασία για
να ψωνίσει
•
Ακολουθεί τη σωστή διαδικασία για να
φάει στο ταχυφαγείο

•

Πληροφορική
Γνωρίζει άλλες χώρες
µέσα από cd-rom

•
•
•
•
•
•

Μελέτη Περιβάλλοντος
•
Γνωρίζει τις διατροφικές συνήθειες
άλλων λαών
•
Μαθαίνει ότι ο άνθρωπος
αναπτύσσεται µε τη διατροφή
•
Μαθαίνει ότι η σωστή διατροφή
συνδέεται µε την υγεία
•
Μαθαίνει τις οικογένειες τροφίµων
•
Γνωρίζει τα επαγγέλµατα που
συνδέονται µε τη διατροφή
•
Μαθαίνει τη διαδικασία παραγωγής
ψωµιού
•
Συµµετέχει στη διαδικασία
παρασκευής ψωµιού

•
•

Η ∆ιατροφή

Αυτοεξυπηρέτηση
Μαθαίνει ότι τρώµε διαφορετικές
ώρες της ηµέρας διαφορετικά
φαγητά
Μαθαίνει να διαχωρίζει τα τρόφιµα
από τις επικίνδυνες ουσίες
Μαθαίνει τις ηλεκτρικές συσκευές
της κουζίνας και τη χρησιµότητά
τους
Μαθαίνει τους χώρους
αποθήκευσης των τροφίµων
Μαγειρεύει ακολουθώντας
συνταγές
Μαθαίνει να στρώνει σωστά το
τραπέζι
Μαθαίνει να φτιάχνει το µενού της
ηµέρας
Ψωνίζει στην υπεραγορά
Τρώει στο ταχυγφαγείο

Γλώσσα
•
Φτιάχνει πίνακα µε τις
προτιµήσεις φαγητών τις
δικές του και των
συµµαθητών του
•
∆ιαβάζει τα λογότυπα
στις συσκευασίες
τροφίµων
•
Συνθέτει ιστορία µε τα
στάδια παραγωγής του
ψωµιού
•

Μουσική
Τραγουδάει
τραγουδάκια
για το τι
παίρνουµε από
τα ζώα και από
τα φυτά

Μαθηµατικά
•
Κάνει αντιστοιχίσεις
•
Κάνει οµαδοποιήσεις
•
Χρησιµοποιεί χρήµατα
για να ψωνίσει
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Παιχνίδι
•
∆ραµατοποιεί στην
τάξη «το µανάβικο»
µε τους συµµαθητές
του

Τεχνολογία
•

Βλέπει βίντεο µε θέµα την
ανάπτυξη του ανθρώπου

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Ο εαυτός µου στον περιβάλλοντα χώρο»

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια ένας από τους στόχους της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι
να κατανοήσουν οι µαθητές πόσο σηµαντικός είναι ο χώρος στον οποίο ζουν και να
µάθουν να τον σέβονται και να τον προστατεύουν. Η εκπαίδευση αυτή είναι
απαραίτητη ώστε µε την ενηλικίωσή τους να γίνουν συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες
απέναντι στην οικογένειά τους, στην πόλη ή στο χωριό τους και στη φύση. Το µικρό
παιδί πρέπει να αισθανθεί τη µοναδικότητά του και να αποκτήσει επίγνωση της
αλληλεξάρτησης του µε το περιβάλλον.

Είναι σηµαντικό να εστιάσουµε στην κατανόηση αυτών των εννοιών και
σχέσεων και στα παιδιά µε διαταραχές στο φάσµα του αυτισµού. Αυτό έχει
µεγαλύτερη σπουδαιότητα αφού γνωρίζουµε ότι ένας βασικός τοµέας στον
οποίο µειονεκτούν είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση. Η Grandin (1995)
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάθε καινούριο περιβάλλον µε αναστάτωνε και δεν
ήµουν ευαίσθητη στις κοινωνικές χάρες. Ευτυχώς δεν συνειδητοποιούσα πόσο
διαφορετική ήµουν…Παρόλα τα δηµιουργικά ταλέντα που διέθετα, µου έλειπε
η ικανότητα να τα πηγαίνω καλά µε τους ανθρώπους» (σελ. 37,75). Η
διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι από τους πιο σηµαντικούς
παράγοντες που εµποδίζουν την κοινωνική ενσωµάτωση ατόµων µε αυτισµό
(Frith, 1999). Συνεπώς, είναι πρωταρχική η ανάγκη του εκπαιδευτικού να
σχεδιάσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που
θα βοηθήσει τους µαθητές µε αυτισµό να κατανοήσουν τη σχέση τους µε τους
άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Σχεδιασµός
Ένα διαθεµατικό σχέδιο εργασίας µε θέµα «Ο εαυτός µου στον
περιβάλλοντα χώρο» θα µπορούσε να περιλαµβάνει τρεις γενικούς
στόχους:
Την ανάλυση της έννοιας του «εαυτού», δηλαδή της µοναδικότητας του
καθενός και τη συνειδητοποίηση της ταυτότητας του.
Τη γνωριµία του µε τους άλλους και τη βαθύτερη γνώση των
οµοιοτήτων και των διαφορών των ανθρώπων µεταξύ τους.
Την ανάπτυξη σχέσεων µε το στενό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον
(σπίτι, σχολείο, γειτονιά, φύση).
Οργάνωση του Σχεδίου Εργασίας
Στο πρώτο στάδιο, ο εκπαιδευτικός προετοιµάζει τις θεµατικές ενότητες
που θα επεξεργαστεί µε τους µαθητές του. Σε κάθε ενότητα, προσδιορίζει και
καταγράφει τους επιµέρους στόχους και σχεδιάζει τις δραστηριότητες. Είναι
σηµαντικό να εξετάσει το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για να κάνει τις
απαραίτητες διασυνδέσεις ως προς τους στόχους και τις δραστηριότητες. Στο
δεύτερο στάδιο, αποφασίζει για τις προσαρµογές στο χώρο της τάξης.
Κατανέµει τις δραστηριότητες που σχεδίασε σε περιοχές διδασκαλίας: άλλες
για οµαδική διδασκαλία, άλλες για διδασκαλία ένας προς έναν και άλλες για
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ατοµική/αυτόνοµη εργασία, έτσι ώστε οι µαθητές να διδάσκονται διαφορετικές
δεξιότητες σε κάθε περιοχή. Στο τρίτο στάδιο, προετοιµάζει και οργανώνει τα
διδακτικά υλικά, έτσι ώστε να είναι κατανοητά και εύχρηστα. Συγκεντρώνει
πληροφορίες για το θέµα από βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και το
διαδίκτυο. Οργανώνει το υλικό που συγκέντρωσε και αποφάσισε να
χρησιµοποιήσει, σύµφωνα µε τις αρχές της οπτικοποίησης και της οπτικής
οργάνωσης (βλέπε το κεφάλαιο ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας) για κάθε περιοχή
διδασκαλίας. Ακόµη, προετοιµάζει τις εξόδους που προγραµµάτισε να γίνουν,
επισκεπτόµενος πρώτος αυτός τους χώρους και συζητώντας µε τους
επαγγελµατίες και τους ανθρώπους που πρόκειται να συναντήσουν τα παιδιά.
Στο τέταρτο στάδιο, ενσωµατώνει τις διδακτικές δραστηριότητες στο
ηµερήσιο πρόγραµµα των µαθητών. Στο πέµπτο στάδιο υλοποιεί τη
διδασκαλία του διαθεµατικού σχεδίου εργασίας. Στο έκτο στάδιο αξιολογεί
τους στόχους και τις δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν.
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωριµία µε τον εαυτό µας
Στο µαθητή δίνονται µαθησιακές ευκαιρίες ώστε:
Να γνωρίζει τα προσωπικά του στοιχεία (όνοµα, ηλικία, φύλο).
Να γνωρίζει το σώµα του.
Να αναγνωρίζει και να διακρίνει τις 5 αισθήσεις και τα ερεθίσµατα που
δέχεται η καθεµία.
Να περιγράφει τις αγαπηµένες συνήθειες-ενδιαφέροντα του.
Να αναγνωρίζει τα συναισθήµατα του.
∆ραστηριότητες για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί σε σειρά (από τα αριστερά προς τα δεξιά) τέσσερις
κάρτες: τρεις κάρτες µε προσωπικές ερωτήσεις (µία µόνο ερώτηση σε κάθε
κάρτα) για το µαθητή («Πώς σε λένε;», «Πού µένεις;», «Τι χρώµα είναι τα
µαλλιά/ µάτια σου;») και µια κάρτα µε αγαπηµένη δραστηριότητα στη σειρά, έτσι
ώστε ο µαθητής να κατανοήσει ότι για να πάρει αυτό που του αρέσει θα πρέπει να
τελειώσει µε όλες τις ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτικός παίρνει µία κάρτα κάθε φορά
και κάνει την αντίστοιχη ερώτηση στο µαθητή. Χρησιµοποιεί παράλληλα
νοήµατα, χειρονοµίες ή εικόνες ανάλογα µε το τι είναι απαραίτητο ώστε ο
µαθητής να κατανοήσει το περιεχόµενο της ερώτησης. Αν ο µαθητής δεν
ανταποκριθεί, τον προτρέπει κατάλληλα. Ο αριθµός των ερωτήσεων είναι
ανάλογος µε τις γνωστικές ικανότητες του µαθητή (Επικοινωνία- Γλώσσα).
2. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε το µαθητή φτιάχνουν ένα κολλάζ µε
φωτογραφίες των µελών της οικογένειας του µαθητή. Το κολλάζ αυτό µπορεί να
δείχνει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. Ο µαθητής καλείται να
τοποθετήσει τις φωτογραφίες των µελών της οικογένειας στην κατάλληλη θέση
(Μελέτη Περιβάλλοντος- Εικαστικά- Μαθηµατικά).
3. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού φτιάχνει µακέτα ή κολλάζ µε
φωτογραφίες που παρουσιάζουν τους χώρους του σπιτιού του και αντικείµενα του
δωµατίου του. Ο µαθητής τοποθετεί µόνος του τα έπιπλα στο σωστό χώρο. Μία
φωτογραφία του δωµατίου του µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός (Μελέτη
Περιβάλλοντος- Εικαστικά).
4. Ο εκπαιδευτικός δείχνει διάφορες φωτογραφίες φαγητών, δραστηριοτήτων,
παιχνιδιών και ζητά από το µαθητή να πει ή να δείξει ποια του αρέσουν. Φτιάχνει
ένα πίνακα όπου ο κάθε µαθητής κολλάει κάτω από τη δική του φωτογραφία τις
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φωτογραφίες που δείχνουν τα πράγµατα που τον ενδιαφέρουν και του προκαλούν
ευχαρίστηση. (Επικοινωνία-Γλώσσα)
5. Ο εκπαιδευτικός σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται ονοµάζει τα συναισθήµατα που
εκφράζει ο µαθητής (π.χ. την ώρα που κλαίει ο µαθητής του λέει: «Είσαι
λυπηµένος»). Αργότερα συνδέει τα συναισθήµατα που εµφανίζει ο µαθητής µε τις
κοινωνικές καταστάσεις στο πλαίσιο των οποίων εµφανίστηκαν (π.χ. την ώρα που
ο µαθητής φωνάζει θυµωµένα επειδή ο εκπαιδευτικός του πήρε ένα παιχνίδι, του
λέει: «Είσαι θυµωµένος γιατί σου πήρα το αυτοκινητάκι»). Αργότερα, ο
εκπαιδευτικός τον προτρέπει να εκφράσει ο ίδιος το συναίσθηµά του (π.χ. Είµαι
χαρούµενος γιατί θα πάω στην παιδική χαρά). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός σε κάθε
ευκαιρία προτρέπει το µαθητή να εκφράσει τα συναισθήµατά του µε κοινωνικά
αποδεκτό τρόπο, π.χ. όταν είναι θυµωµένος µε το συµµαθητή του που τον ενοχλεί
και ετοιµάζεται να τον χτυπήσει, θα πρέπει να του πει ή να του δείξει τη
χειρονοµία «φύγε» µε την κατάλληλη έκφραση προσώπου (Κοινωνικές
∆εξιότητες- Επικοινωνία).
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί οπτικό υλικό (βιβλία, παζλ, κούκλες, βιντεοταινίες)
για να συνδέσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα µέρη του σώµατος µε
τις λειτουργίες τους. (Κοινωνικές ∆εξιότητες- Μελέτη Περιβάλλοντος- ΠαιχνίδιΤεχνολογία)
2. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί παιχνιδο-τράγουδα µε τα µέρη του σώµατος και
του προσώπου και τραγουδάει δείχνοντας κάθε φορά το µέρος του σώµατος που
αναφέρεται στο τραγούδι. Προτρέπει τους µαθητές να τον µιµηθούν κινητικά.
(Μελέτη Περιβάλλοντος- Μουσική)
3. Οι µαθητές, ο καθένας µε την σειρά του, οµαδοποιούν φωτογραφίες µε βάση τα
δύο φύλα (αγόρια- κορίτσια). Κάθε φορά που είναι η σειρά ενός µαθητή αυτός
κρατάει µια κάρτα, λέει το φύλο του παιδιού που δείχνει η φωτογραφία και αν
ανήκει κι αυτός στο ίδιο φύλο, δείχνει τον εαυτό του. Στη συνέχεια τοποθετεί τη
φωτογραφία στην κατάλληλη κατηγορία (Μελέτη Περιβάλλοντος- Κοινωνικές
∆εξιότητες)
4. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει αισθητηριακά παιχνίδια µε κατάλληλα αντικείµενα
που οι µαθητές θα αντιστοιχίσουν µε µέρη του σώµατος και τις αισθήσεις. Κάθε
αντικείµενο συνδέεται µε ένα αισθητήριο όργανο, ώστε οι µαθητές να διακρίνουν
την αισθητηριακή εµπειρία που συνδέεται µε αυτό (π.χ. το µήλο συνδέεται µε το
στόµα και τη γεύση, το λουλούδι συνδέεται µε τη µύτη και την όσφρηση).
(Μελέτη Περιβάλλοντος- Κοινωνικές ∆εξιότητες)
∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωριµία µε τους άλλους
Στο µαθητή δίνονται µαθησιακές ευκαιρίες ώστε:
Να αναγνωρίζει τους ανθρώπους της οικογένειάς του, τους δασκάλους
και τους συµµαθητές του.
Να γνωρίζει τους χώρους που ζουν οι συµµαθητές του.
Να γνωρίζει τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντά τους.
Να βρίσκει οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στον εαυτό του και τους
συµµαθητές του.
Να αναγνωρίζει εκφράσεις συναισθηµάτων σε άλλους.
Οµαδικές δραστηριότητες
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1. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει δύο ίδια κουτιά µε όλες τις φωτογραφίες των µαθητών
της τάξης. Ο κάθε µαθητής έχει µπροστά του ένα χαρτονάκι µε το όνοµά του. Ο
εκπαιδευτικός λέει «Βρες την φωτογραφία του ….» και ο κάθε µαθητής µε την
σειρά θα πρέπει να ψάξει στο ένα κουτί για να βρει τη φωτογραφία του µαθητή
που ζητά ο δάσκαλος. Αν οι µαθητές έχουν φτωχή κατανόηση λόγου, τότε ο
εκπαιδευτικός κρατώντας την φωτογραφία ενός µαθητή λέει την ίδια φράση και ο
µαθητής καλείται να βρει την ίδια φωτογραφία (ταύτιση) από το άλλο κουτί. Στη
συνέχεια ο µαθητής τοποθετεί την κάθε φωτογραφία αντίστοιχα στην ειδική θέση
(χαρτόνι) µπροστά από κάθε συµµαθητή του. (Μελέτη Περιβάλλοντος- ΓλώσσαΜαθηµατικά)
2. Οι µαθητές µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κατασκευάζουν µακέτες ή κολάζ µε
φωτογραφίες που δείχνουν τους χώρους των δωµατίων τους. Κοιτάζουν τις
µακέτες όλοι µαζί και εντοπίζουν που είναι τοποθετηµένα τα έπιπλα στο δωµάτιο
του καθένα. Αργότερα ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε µαθητή να αναγνωρίσει
και να πει ή να δείξει το δωµάτιο του κάθε συµµαθητή του. Ο εκπαιδευτικός
κολλά τη φωτογραφία ή το όνοµα του κάθε µαθητή σε κάθε φωτογραφία του
χώρου για να διευκολύνει τους µαθητές στις απαντήσεις τους. (Μελέτη
Περιβάλλοντος - Εικαστικά)
3. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και καταγράφει τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα
του κάθε µαθητή. Φτιάχνει πίνακες επιλογών για το φαγητό, τον ελεύθερο χρόνο,
τις αθλητικές δραστηριότητες και ζητά από κάθε µαθητή να δείξει ή να
ξεκολλήσει ή να πει τις εικόνες µε τα φαγητά, τα παιχνίδια και τις αθλητικές
δραστηριότητες που προτιµάει. Μετά από κάποιες επαναλήψεις ζητά από κάθε
µαθητή να πει ή να δείξει, να ξεκολλήσει ή να πει τις εικόνες µε τις προτιµήσεις
των συµµαθητών. του (Μελέτη Περιβάλλοντος- Επικοινωνία)
4. Ο εκπαιδευτικός δείχνει µία –µία τις φωτογραφίες προσώπου όλων των παιδιών
της τάξης. Επιλέγει ένα χαρακτηριστικό για το κάθε µαθητή που το έχει
σηµατοδοτήσει (π.χ. κυκλώσει) στην φωτογραφία. Κάθε φορά που δείχνει τη
φωτογραφία ενός παιδιού λέει: «Ο/Η ……έχει …..» και κολλάει την αντίστοιχη
φωτογραφία σε ένα πίνακα. Μετά από πολλές επαναλήψεις λέει την ίδια φράση
«Ο/Η …. έχει …» και περιµένει από το µαθητή να περιγράψει το χαρακτηριστικό.
Αν ο µαθητής δεν αποκρίνεται τον προτρέπει κατάλληλα. Η διαδικασία
επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο πολλές φορές ενώ σταδιακά µειώνεται η
προτροπή. Όλοι µαζί φτιάχνουν ένα βιβλίο για κάθε µαθητή όπου σε κάθε σελίδα
περιγράφεται ένα χαρακτηριστικό του. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να γίνει και
µε φωτογραφίες προσώπων της οικογένειας του κάθε παιδιού. (Επικοινωνία Μελέτη Περιβάλλοντος - Γλώσσα)
5. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους µαθητές να χρησιµοποιούν φράσεις ή
χειρονοµίες που εκφράζουν συναισθήµατα προς τους συµµαθητές τους. Για
παράδειγµα, την ώρα του κύκλου όταν κάποιος συµµαθητής αναφέρει ότι πονάει
το πόδι του και το δείξει µε την έκφραση προσώπου του, ο εκπαιδευτικός
προτρέπει τον κάθε µαθητή να πει στο συµµαθητή του µία κατάλληλη φράση
όπως «περαστικά» ή να κάνει µία κατάλληλη χειρονοµία (π.χ. χαΐδεµα στην
πλάτη). (Κοινωνικές ∆εξιότητες- Επικοινωνία)
∆ραστηριότητα για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Αφού ο κάθε µαθητής εξοικειωθεί µε τα χαρακτηριστικά προσώπου των
συµµαθητών του, ο εκπαιδευτικός του δίνει τις φωτογραφίες τους και του ζητά
να τις οµαδοποιήσει µε βάση κάποιο χαρακτηριστικό (π.χ. το χρώµα µαλλιών).
(Μελέτη Περιβάλλοντος- Πληροφορική)
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2. Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει µία κασέτα µε τις φωνές προσώπων (π.χ. συµµαθητές,
εκπαιδευτικοί, γονείς, αδέρφια) οικείων στο µαθητή και τον καλεί να πει ή να
δείξει σε φωτογραφία το πρόσωπο που ακούει. (Μουσική - Μελέτη
Περιβάλλοντος)
3. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει το µαθητή να παρατηρήσει τα συναισθήµατα που
επιδεικνύουν οι συµµαθητές του, να τα ονοµάζει και να τα συνδέει µε τις
κοινωνικές καταστάσεις στο πλαίσιο των οποίων εµφανίστηκαν (π.χ. «Ο Γιάννης
φοβάται όταν τα παιδιά φωνάζουν». (Κοινωνικές ∆εξιότητες- Επικοινωνία)
4. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει το µαθητή να δείχνει στοργή και παρηγοριά σε
κατάλληλες στιγµές στους συµµαθητές του. Για παράδειγµα, να χαϊδέψει στον
ώµο κάποιον συµµαθητή του που κλαίει. (Κοινωνικές ∆εξιότητες- Επικοινωνία)
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωριµία µε το περιβάλλον
Στο µαθητή δίνονται µαθησιακές ευκαιρίες ώστε:
Να γνωρίζει διάφορους χώρους της κοινότητας που έχουν άµεση σχέση
µε τον ίδιο, όπως το σχολείο, το πάρκο, την παιδική χαρά, τα µαγαζιά
της γειτονιάς, το ταχυφαγείο, το δάσος, τη θάλασσα.
Να εκφράζει συναισθήµατα για δραστηριότητες και χώρους που
επισκέπτεται.
Να µαθαίνει να διατηρεί καθαρούς και τακτοποιηµένους τους χώρους
που ζει και επισκέπτεται.
Οµαδικές δραστηριότητες
1. Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει µια µεγάλη ζωγραφιά που δείχνει το πάρκο και το
σχολείο και µέσα σε ένα µεγάλο καλάθι τοποθετεί αντικείµενα (π.χ. κούνια,
τσουλήθρα, τραµπάλα, µολύβι, θρανίο, τσάντα) αυτών των χώρων. Ο κάθε
µαθητής µε την σειρά του παίρνει ένα αντικείµενο και το τοποθετεί στον
κατάλληλο χώρο. Στη συνέχεια προσθέτει στην µακέτα και άλλους χώρους (π.χ.
φούρνος, ταχυδροµείο) της κοινότητας που ζουν και τα αντίστοιχα αντικείµενα.
(Αυτοεξυπηρέτηση- Μελέτη Περιβάλλοντος- Εικαστικά)
2. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει επισκέψεις της τάξης στη γειτονιά του κάθε µαθητή.
Σε κάθε επίσκεψη υπάρχει συγκεκριµένος στόχος (π.χ. να γνωρίσει ο µαθητής
κάποιο κατάστηµα, υπηρεσία ή χώρο της γειτονιάς του). Είναι σηµαντικό να
επιδιώκεται η ενεργός συµµετοχή του µαθητή (π.χ. ο µαθητής αγοράζει ψωµί από
το φούρνο, στέλνει µία επιστολή από το ταχυδροµείο), ώστε ο µαθητής να
κατανοεί τον στόχο της επίσκεψης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει
φωτογραφίσει το συγκεκριµένο χώρο από πριν ώστε να είναι σε θέση ο µαθητής
κρατώντας αυτή την φωτογραφία να µπορεί εύκολα να τον εντοπίσει. Η ίδια
δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί ώστε ο µαθητής να επισκεφτεί και να
γνωρίσει γειτονιές και άλλων συµµαθητών του. (Μελέτη ΠεριβάλλοντοςΑυτοεξυπηρέτηση)
3. Οι µαθητές µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού συλλέγουν φωτογραφίες που
παρουσιάζουν εικόνες από την πόλη και το χωριό και τις καθηµερινές
δραστηριότητες των κατοίκων. Οι µαθητές οµαδοποιούν και εντοπίζουν τις
οµοιότητες και τις διαφορές. Επιπλέον παρακολουθούν βίντεο µε στιγµιότυπα από
την καθηµερινή ζωή στην πόλη ή στο χωριό. (Μελέτη ΠεριβάλλοντοςΜαθηµατικά- Γλώσσα- Τεχνολογία)
4. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει παρόµοιες δραστηριότητες για να γνωρίσουν οι
µαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά του τόπου που ζουν, τα προϊόντα της
περιοχής ή τα επαγγέλµατα των κατοίκων.
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5. Οι µαθητές βλέπουν φωτογραφίες του δάσους και φτιάχνουν µε την τεχνική του
τυπώµατος ένα δικό τους δάσος σε χαρτί του µέτρου. Λίγες µέρες µετά
επισκέπτονται το πιο κοντινό δασύλλιο. (Μελέτη Περιβάλλοντος- Εικαστικά)
6. Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους µαθητές εικόνες των προϊόντων που
ανακυκλώνονται. Οι µαθητές προτρέπονται να τοποθετούν ανακυκλώσιµα υλικά
σε ειδικά κιβώτια µε κατάλληλη σηµατοδότηση µέσα στο χώρο της τάξης ή του
σχολείου. (Μελέτη Περιβάλλοντος- Αυτοεξυπηρέτηση)
∆ραστηριότητες για διδασκαλία «ένας προς έναν»
1. Ο µαθητής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού φτιάχνει ζωγραφιά µακέτα ή κολάζ
µε φωτογραφίες χώρων της γειτονιάς του (π.χ. σπίτι, καταστήµατα, εκκλησία,
υπηρεσίες, χώροι). (Μελέτη Περιβάλλοντος- Εικαστικά)
2. Μετά από κάθε επίσκεψη στους χώρους της γειτονιάς, ο εκπαιδευτικός
παροτρύνει το µαθητή να εκφράσει συναισθήµατα. Του δείχνει τις φωτογραφίες
που τράβηξαν έτσι ώστε ο µαθητής να θυµηθεί τι έκανε ο ίδιος εκεί που πήγε και
πως ένοιωσε. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από το µαθητή να δείξει ή να
πει το αντικείµενο που συνδέεται µε αυτή την δραστηριότητα, π.χ. το κουλούρι
από τον φούρνο. (Μελέτη Περιβάλλοντος- Αυτοεξυπηρέτηση)
3. Ο εκπαιδευτικός µετά το τέλος του φαγητού ζητά από τον µαθητή να πετάξει τα
σκουπίδια στο καλάθι απορριµµάτων, να χρησιµοποιήσει σκούπα και φαράσι για
να µαζέψει τα ψίχουλα που πέσανε κάτω, και στη συνέχεια να τα πετάξει στο
καλάθι απορριµµάτων. Χρησιµοποιεί φωτογραφίες για να διδάξει στο µαθητή τα
βήµατα της διαδικασίας. (Αυτοεξυπηρέτηση- Μελέτη Περιβάλλοντος)
4. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία µε το µαθητή κατασκευάζει δυο πίνακες. Στον
πρώτο τοποθετούν τις φωτογραφίες που δείχνουν την αποδεκτή εικόνα του
σχολείου σε σχέση µε το περιβάλλον (π.χ. καθαρή αυλή) και στον δεύτερο τη µη
αποδεκτή εικόνα (π.χ. βρώµικη αυλή). Συζητούν για το σε ποια αυλή θα
µπορούσε να παίξει πιο εύκολα και ευχάριστα. Μετά βγαίνουν στην αυλή και ο
µαθητής προτρέπεται να µαζέψει τα σκουπίδια και να τα τοποθετήσει στα
καλάθια απορριµµάτων. (Μελέτη Περιβάλλοντος- Αυτοεξυπηρέτηση- Εικαστικά)
Αξιολόγηση του Σχεδίου Εργασίας
Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του κάθε µαθητή είναι
προαπαιτούµενο στάδιο για τον καλό σχεδιασµό των στόχων του σχεδίου εργασίας.
Αναλυτικά, ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και καταγράφει αν ο κάθε µαθητής
αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου και των ανθρώπων του περίγυρου
του. Αν γνωρίζει τα προσωπικά του στοιχεία, αν αναγνωρίζει συναισθήµατα στον
εαυτό του και στους άλλους. Αν αναγνωρίζει οικείους χώρους του σπιτιού και της
κοινότητας και αν ξέρει πώς να κινείται, να τους χρησιµοποιεί, να τους σέβεται και
να τους διατηρεί καθαρούς. Ακόµη, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το επίπεδο του
προφορικού λόγου, τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης καθώς και δεξιότητες
λεπτής κίνησης (π.χ. κόψιµο, κόλληµα, χρωµάτισµα) του µαθητή. Στο τέλος του
προγράµµατος ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τα αποτελέσµατα της υλοποίησης του
Σχεδίου Εργασίας. Αν είναι απαραίτητο επαναλαµβάνει τις δραστηριότητες και
σηµειώνει κατά πόσο έχουν κατακτηθεί. Έτσι θα µπορέσει να προχωρήσει στο
επόµενο βήµα και να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραµµα µε σκοπό να αναπτύξει
περαιτέρω τις δεξιότητες των µαθητών του.
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∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γλώσσα
•
Περιγράφει τον εαυτό του
•
Περιγράφει τους άλλους
•
Περιγράφει τους χώρους
που επισκέπτεται
•
Φτιάχνει πίνακες µε τις
επιλογές/προτιµήσεις
•
Φτιάχνει βιβλίο µε τα
φυσικά χαρακτηριστικά
των άλλων

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μελέτη Περιβάλλοντος
Γνωρίζει τα µέρη του σώµατος
Αναγνωρίζει τα µέλη της
οικογένειας και τους
συµµαθητές του
Αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά στον εαυτό του
και στους άλλους
Γνωρίζει τις 5 αισθήσεις
∆ιακρίνει συναισθήµατα
Επισκέπτεται τους χώρους της
κοινότητας
Μαθαίνει να διατηρεί καθαρό το
περιβάλλον
Γνωρίζει την ανακύκλωση
Γνωρίζει το δάσος

Πληροφορική
•
Ζωγραφίζει στον Η.Υ τους
χώρους του σπιτιού του
•
Εκτελεί δραστηριότητες
οµαδοποίησης

Μαθηµατικά
•
Οµαδοποιεί
•
Ταξινοµεί
•
Χρησιµοποιεί
χρήµατα για να
ψωνίσει στα
µαγαζιά

Κοινωνικές ∆εξιότητες
•
Συνεργάζεται
για
να
δουλέψει οµαδικά
•
Εκφράζει και αναγνωρίζει
συναισθήµατα
•
Αναγνωρίζει συναισθήµατα
στους άλλους ανθρώπους

Μουσική
•
Μαθαίνει τραγούδι
για τα µέρη του
σώµατος

Ο εαυτός µου στον
περιβάλλοντα
χώρο

Παιχνίδι
•
Τραγουδάει και µιµείται τις
κινήσεις σε παιχνιδοτράγουδα για την
κατανόηση των µερών του
344
σώµατος

Επικοινωνία
•
Επικοινωνεί και
συνεργάζεται για να
γνωρίσει τους
συµµαθητές του
•
Περιγράφει φυσικά
χαρακτηριστικά των
άλλων ανθρώπων

Τεχνολογία
•
Βλέπει βίντεο για τη ζωή
στην πόλη και στο χωριό
•
Ακούει κασέτες µε φωνές
οικείων προσώπων

Αυτοεξυπηρέτηση
•
Μαθαίνει να κινείται
στη γειτονιά του
•
Μαθαίνει να πετάει τα
σκουπίδια στο καλάθι
απορριµµάτων
•
Μαθαίνει να σκουπίζει
την τάξη και το
δωµάτιό του

Εικαστικά
•
Φτιάχνει µακέτες
•
Φτιάχνει κολάζ
•
Κάνει τυπώµατα
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή
Η εκπαίδευση παιδιών µε αυτισµό αποτελεί µία ιδιαίτερη πρόκληση για
τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Οι ιδιαίτερες δυσκολίες απορρέουν από
τις σύνθετες και ανοµοιογενείς ανάγκες των µαθητών µε αυτισµό. Στην αγωγή
των παιδιών µε αυτισµό ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει
κάθε µορφή βοήθειας, που θα διευκολύνει την αυτονοµία τους σε όσο το
δυνατόν περισσότερους τοµείς της ζωής τους. Σε αυτή την ενότητα
περιγράφονται οι επικρατέστερες και πιο επιτυχηµένες διδακτικές στρατηγικές
όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, οι στρατηγικές που
αναπτύσσονται είναι:
α. Η δοµηµένη διδασκαλία, και
β. Γενικές ψυχο-παιδαγωγικές µέθοδοι για την διδασκαλία ένας-προς- ένα και
την οµαδική διδασκαλία. Ειδικότερα για τους µαθητές µε αυτισµό που
παρουσιάζουν σοβαρά µαθησιακά προβλήµατα και αργούς ρυθµούς
κατάκτησης δεξιοτήτων, ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού είναι να
οργανώσει τη διδασκαλία έτσι, ώστε να διασφαλίζει την αποφυγή
αλλεπάλληλων λαθών από το µαθητή.
Τέλος, δίνεται ένας κατάλογος των διδακτικών υλικών και µέσων που
είναι απαραίτητα για τη διδασκαλία παιδιών µε αυτισµό.
Α. Η ∆οµηµένη ∆ιδασκαλία
Η δοµηµένη διδασκαλία είναι µία ψυχο-παιδαγωγική προσέγγιση που
βασίζεται στις αρχές των θεωριών µάθησης και τα ευρήµατα της γνωστικής
ψυχολογίας. Αξιοποιεί τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά των µαθητών µε
αυτισµό και συνίσταται στην αναδόµηση του µαθησιακού τους περιβάλλοντος.
Η οπτική οργάνωση έχει αναδειχθεί ως µία κατάλληλη προσέγγιση για την
κοινωνική και διδακτική ένταξη των παιδιών µε αυτισµό (Hodgdon, 1995˙
Quill, 1995˙ Mesibov & Howley, 2003). Η δοµηµένη διδασκαλία έχει πέντε
σηµαντικές παραµέτρους (Schopler, Mesibov & Hearsey, 1995):
1. Η δόµηση του χώρου: Η οργάνωση και απλοποίηση του φυσικού
περιβάλλοντος της τάξης ώστε να ταιριάζει καλύτερα µε τον τρόπο που
οι µαθητές µε αυτισµό επεξεργάζονται αισθητηριακές πληροφορίες.
2. Η δόµηση του εξατοµικευµένου ηµερήσιου προγράµµατος: Η ανάπτυξη
προγραµµάτων που έχουν νόηµα για τα ίδια τα παιδιά ώστε οι
καθηµερινές τους δραστηριότητες στο σχολείο να είναι κατανοητές και
προβλέψιµες.
3. Η δόµηση του ατοµικού συστήµατος εργασίας: Η διαµόρφωση
εξατοµικευµένων προγραµµάτων εργασίας για την ανεξάρτητη
λειτουργικότητα έτσι ώστε οι µαθητές πάντα να γνωρίζουν ποιες
δραστηριότητες θα κάνουν και για πόσο χρονικό διάστηµα.
4. Η δόµηση των δραστηριοτήτων: Η χρήση υλικών µε οπτική σαφήνεια
ώστε οι µαθητές µε αυτισµό να µπορούν να αναγνωρίσουν και να
χρησιµοποιήσουν οπτικές νύξεις ώστε να µπορούν να κατακτήσουν τη
γενίκευση.
1. ∆όµηση του χώρου
Το φυσικό περιβάλλον της τάξης και του σχολείου χρειάζεται να
προσαρµοστεί, έτσι ώστε η λειτουργία κάθε χώρου να είναι κατανοητή από το
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µαθητή µε αυτισµό. Για τον σκοπό αυτό ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να
αναδιοργανώσει την τάξη του, ώστε να υπάρχουν σαφή οπτικά και φυσικά
όρια που να προσδιορίζουν κάθε περιοχή διδασκαλίας, ώστε να γίνεται
κατανοητό εύκολα ποια δραστηριότητα γίνεται τώρα και σε ποιο σηµείο της
τάξης. Σε κάθε χώρο ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αφαιρέσει όλα τα οπτικά
και ακουστικά ερεθίσµατα που µπορεί να εµποδίζουν το µαθητή να εστιάσει
την προσοχή του στις δραστηριότητες αυτής της περιοχής. Οι κύριοι χώροι
διδασκαλίας σε µία τάξη είναι:
α. Χώρος για διδασκαλία ένας-προς-ένα. Είναι ο χώρος στον οποίο ο
εκπαιδευτικός διδάσκει συστηµατικά νέες δεξιότητες στο µαθητή. Στον
συγκεκριµένο χώρο ο µαθητής αναµένεται να έχει συγκέντρωση της
προσοχής, να µιµείται και να ανταποκρίνεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση.
Επειδή αυτή είναι µία περιοχή µε έντονα κοινωνικά ερεθίσµατα για ένα άτοµο
µε αυτισµό, ο σχεδιασµός της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Σε αυτόν τον χώρο,
ο µαθητής κάθεται απέναντι από τον εκπαιδευτικό.
β. Χώρος αυτόνοµης εργασίας («∆ουλεύω µόνος/η») – ένας χώρος για τον
κάθε µαθητή. Εδώ ο µαθητής ακολουθεί ένα εξατοµικευµένο σύστηµα
εργασίας και µαθαίνει να δουλεύει αυτόνοµα χωρίς την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού. Σε αυτή την περιοχή ο µαθητής ολοκληρώνει µόνος του
δραστηριότητες που έχει διδαχθεί στην ένας-προς-ένα διδασκαλία. Ανάλογα
µε την ηλικία και τις δεξιότητες του µαθητή αυτή η παραµονή του σε αυτόν τον
χώρο µπορεί να διαρκεί από 5 έως 30 λεπτά και ο κάθε µαθητής µπορεί να
έχει στο πρόγραµµα του από 2 έως 5 τέτοιες περιόδους αυτόνοµης εργασίας.
Για την οργάνωση αυτού του χώρου ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη
του τα εξής (βλέπε φωτ.1):
• Κατάλληλο µέγεθος χώρου: οι διαστάσεις του χώρου να είναι κατάλληλες
ώστε ο µαθητής να έχει όλες τις δραστηριότητες που θα κάνει µόνος δίπλα
του (αριστερά) και να µπορεί να τις αφήνει δίπλα του (δεξιά) όταν τις
τελειώνει. Με αυτό τον τρόπο εξοικονοµείται πολύτιµος διδακτικός χρόνος
για το µαθητή και δηµιουργείται µία διδακτική συνθήκη που του επιτρέπει
να συγκεντρώνεται στις εργασίες που πρέπει να κάνει µόνος του σε αυτόν
τον χώρο.
• Οπτική επαφή του εκπαιδευτικού µε τον χώρο εργασίας του µαθητή: η
διαµόρφωση αυτού του χώρου γίνεται µε τεχνητά (π.χ. ξύλινα
διαχωριστικά) ή «φυσικά» όρια (π.χ. ράφια, φοριαµοί της τάξης) και µε
τρόπο που, ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον µαθητή
που δουλεύει µόνος του.
• Κατάλληλη απόσταση από την έξοδο: όταν ένας µαθητής έχει την τάση να
φεύγει από την τάξη, ένα µέληµα του εκπαιδευτικού είναι να ορίσει γι’
αυτόν τον µαθητή ένα χώρο αυτόνοµης εργασίας που θα είναι µακριά από
την έξοδο.
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Φωτογραφία 1: Χώροι αυτόνοµης εργασίας (για δύο µαθητές µε αυτισµό).

γ. Χώρος για ελεύθερο ή δοµηµένο παιχνίδι και ψυχαγωγία. Ο χώρος
αυτός έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και διδακτικό υλικό ώστε να είναι
ξεκάθαρη η λειτουργία του. Το υλικό επιλέγεται µε βάση τα ενδιαφέροντα, τις
προτιµήσεις των µαθητών και την ηλικία τους. Αυτή η περιοχή είναι
ουσιαστικά χώρος χαλάρωσης και ψυχαγωγίας που δεν προϋποθέτει
αλληλεπίδραση του µαθητή µε αυτισµό µε τους συµµαθητές του ή µε τον
εκπαιδευτικό.
δ. Χώρος για οµαδικές δραστηριότητες. Αυτός ο χώρος χρησιµοποιείται για
δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι µαθητές, όπως το φαγητό ή
οι οµαδικές χειροτεχνίες και γενικά για δραστηριότητες κοινωνικής
αλληλεπίδρασης. Αν ο χώρος χρησιµοποιείται για διαφορετικές
δραστηριότητες, αυτό µπορεί να σηµατοδοτηθεί µε διαφορετικό χαρτί ή
ύφασµα που τοποθετείται πάνω στο τραπέζι πριν ξεκινήσει η αντίστοιχη
δραστηριότητα.
ε. Χώρος µετάβασης από µία δραστηριότητα σε άλλη. Σε αυτόν τον χώρο,
ο µαθητής βρίσκει και συµβουλεύεται το ηµερήσιο πρόγραµµα του, ώστε να
γνωρίζει ποια δραστηριότητα ακολουθεί στο πρόγραµµα του και σε ποιόν
χώρο διδασκαλίας πρέπει να πάει.
2. ∆όµηση του εξατοµικευµένου ηµερήσιου προγράµµατος
Ο βασικός στόχος του ηµερήσιου προγράµµατος είναι να βοηθήσει το
µαθητή να κατανοήσει την οργάνωση της σχολικής ζωής και να συµµετέχει
ενεργά σε αυτήν. Το ηµερήσιο πρόγραµµα δίνει συγκεκριµένες πληροφορίες
στο µαθητή για τις µορφές και την ακολουθία όλων των δραστηριοτήτων του
για κάθε ηµέρα που έρχεται στο σχολείο. Επιπλέον, βοηθά το µαθητή µε
αυτισµό να αποδεχθεί τις τυχόν αιφνίδιες αλλαγές στο πρόγραµµα του. Για την
ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου ηµερήσιου προγράµµατος, ο εκπαιδευτικός
ακολουθεί την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:
α. Αξιολόγηση του γνωστικού και αναπτυξιακού επιπέδου του µαθητή. Ο
εκπαιδευτικός συλλέγει πληροφορίες για τις γνώσεις και δεξιότητες του µαθητή που
θα διευκολύνουν την επιλογή της µορφής που θα έχει το πρόγραµµα ώστε ο µαθητής
να το χρησιµοποιεί αυτόνοµα.
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β. Επιλογή της µορφής του προγράµµατος. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το
επίπεδο της οπτικής αναπαράστασης που ο µαθητής κατανοεί χωρίς ή µε
ελάχιστη βοήθεια. Οι µορφές που µπορεί να έχει ένα ηµερήσιο πρόγραµµα
είναι:
Πρόγραµµα µε αντικείµενα. Αφού ο µαθητής αρχικά έχει κατανοήσει ότι
ένα αντικείµενο συνδέεται µε µία δραστηριότητα, µπορεί ο εκπαιδευτικός
να χρησιµοποιήσει µία ακολουθία δύο αντικειµένων που αντιστοιχούν σε
δύο δραστηριότητες. «Πρώτα δουλεύω µόνος (κοµµάτι από πάζλ), µετά
παίζω (κορδόνι)». Αυτά τα προγράµµατα βοηθούν το µαθητή να αναπτύξει
πρώιµες γνωστικές διεργασίες (όπως την χρονική ακολουθία) και
δεξιότητες επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτικό.
Πρόγραµµα µε φωτογραφίες.
Πρόγραµµα µε εικόνες και σύµβολα (π.χ. MAKATON).
Πρόγραµµα µε εικόνες και λέξεις.
Πρόγραµµα µε σύµβολα και λέξεις.
Πρόγραµµα µε λέξεις (που µπορεί να έχει την µορφή ηµερολογίου τοίχου ή
τσέπης) (φωτ.2).
Πρόγραµµα που περιλαµβάνει συνδυασµούς των παραπάνω (φωτ.3).

Φωτογραφία 2. Ηµερήσιο πρόγραµµα
µε λέξεις
σύµβολα.

Φωτογραφία 3. Ηµερήσιο πρόγραµµα
µε αντικείµενα, φωτογραφίες και

Οποιαδήποτε µορφή του ηµερήσιου προγράµµατος χρησιµοποιήσει ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να απεικονίζει ένα από τα παρακάτω στοιχεία: ή
το χώρο της δραστηριότητας ή το διδακτικό υλικό που θα χρησιµοποιήσει
ο µαθητής ή το πρόσωπο που θα ασχοληθεί µαζί του για την συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
Για το µαθητή µε αυτισµό που επαναλαµβάνει ερωτήσεις για πρόσωπα ή
δραστηριότητες του δικού του προγράµµατος, πρέπει να υπάρχει πάντα η
πρόβλεψη ώστε τα συγκεκριµένα πρόσωπα ή υλικά για τα οποία ρωτάει
να απεικονίζονται στο πρόγραµµα του. Με αυτόν τον τρόπο, ο µαθητής
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έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πότε θα ασχοληθεί µε τις δραστηριότητες ή
να δει τα πρόσωπα που τον ενδιαφέρουν. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει µε
φυσική ή λεκτική καθοδήγηση το µαθητή να πηγαίνει στο πρόγραµµα και
να βλέπει ο ίδιος πότε είναι προγραµµατισµένο να κάνει τη δραστηριότητα
που θέλει ή να δει το πρόσωπο που τον ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο,
ο µαθητής µαθαίνει να χρησιµοποιεί το πρόγραµµα του ως σηµείο
αναφοράς για όλες τις ηµερήσιες δραστηριότητες του σχολείου.
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επιλέξει έναν οπτικό τρόπο
σηµατοδότησης της αλλαγής στο πρόγραµµα του µαθητή. Για παράδειγµα,
ένας µαθητής κάθε Πέµπτη πηγαίνει µε τη δική του τάξη στο
κολυµβητήριο. Αν κάποια φορά αυτό δεν µπορεί να συµβεί, ο
εκπαιδευτικός µπορεί να δείξει την αλλαγή στο πρόγραµµα του µαθητή ως
εξής: δίπλα στην φωτογραφία/ εικόνα που δείχνει το κολυµβητήριο ή ένα
παιδί που κολυµπάει τοποθετεί την φωτογραφία/ εικόνα µε την
δραστηριότητα που θα την αντικαταστήσει (π.χ. την εικόνα για τη
γυµναστική).
Ακόµη, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ορίσει έναν τρόπο σηµατοδότησης
της έκπληξης στο πρόγραµµα του µαθητή. Για παράδειγµα, στη θέση
συγκεκριµένης δραστηριότητας στο πρόγραµµα του µαθητή µπορεί να
υπάρχει µία κάρτα µε ένα ερωτηµατικό.
Για τον µαθητή που φοιτά σε τµήµα ένταξης ή σε µία τάξη του γενικού
σχολείου, ο εκπαιδευτικός εξετάζει: α) ποια είναι η πιο κατάλληλη θέση για το
πρόγραµµα του, δηλαδή αν το πρόγραµµα θα είναι σε ένα σταθερό σηµείο
(στον τοίχο ή σε ένα συρτάρι στην τάξη του) ή φορητό (τετράδιο, ηµερολόγιο
µέσα στη τσάντα του) και β) ποιες πληροφορίες είναι σηµαντικές και πρέπει
να απεικονίζονται στο πρόγραµµα (π.χ. το µάθηµα; ο εκπαιδευτικός; η
διδακτική ώρα;).
Η διαµόρφωση εξατοµικευµένων ηµερήσιων προγραµµάτων είναι µία
δυναµική διαδικασία που αναπροσαρµόζεται στο γνωστικό επίπεδο και τις
µαθησιακές ανάγκες του µαθητή. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επανεξετάζει το
επίπεδο της κατανόησης του µαθητή ώστε αυτό να αντανακλάται στη µορφή
και χρήση του προγράµµατος του. Το ηµερήσιο πρόγραµµα προσφέρει στον
εκπαιδευτικό ένα πολύ καλό εργαλείο για την διδασκαλία δεξιοτήτων σκέψης
στο µαθητή. Ουσιαστικά αυτό που διδάσκεται ο µαθητής µέσα από το
πρόγραµµα είναι:
ένα τρόπο εργασίας,
ένα τρόπο έκφρασης επιλογών, και
ένα τρόπο οργάνωσης της ζωής του.
Ο εκπαιδευτικός που έχει επίγνωση της αξίας και του ρόλου που µπορεί
να έχουν τα ηµερήσια εξατοµικευµένα προγράµµατα στη διδακτική πρακτική
χρειάζεται να επαναξιολογεί και να αναθεωρεί τόσο την µορφή του
προγράµµατος όσο και τους τρόπους πρόσβασης του µαθητή στο
πρόγραµµα ανάλογα µε την πρόοδο του.
γ. Προσδιορισµός του αριθµού των δραστηριοτήτων του προγράµµατος.
Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί αν ο µαθητής µπορεί να εκτελέσει
µία ή περισσότερες δραστηριότητες για να αποφασίσει το φόρτο του
προγράµµατος. Η διάταξη των αντικειµένων/φωτογραφιών/εικόνων µπορεί να
είναι κάθετη ή οριζόντια.
δ. Χρήση του προγράµµατος. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τον τρόπο που ο
µαθητής θα χρησιµοποιεί το πρόγραµµα του και του διδάσκει πώς να το
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χρησιµοποιεί. Για παράδειγµα, κάποιοι µαθητές παίρνουν την φωτογραφία ή
εικόνα από το πρόγραµµα τους και την ταυτίζουν µε άλλες φωτογραφίες ή
εικόνες που δείχνουν αντικείµενα, σκίτσα ή λέξεις στο χώρο διδασκαλίας που
πρέπει να πάνε. Σε άλλες περιπτώσεις, ο µαθητής µπορεί να µετακινεί ένα
βελάκι που σηµατοδοτεί τη δραστηριότητα που θα κάνει, να διαγράφει την
προηγούµενη δραστηριότητα, ή να σηµειώνει σε άλλη στήλη ποιες
δραστηριότητες έχει κάνει (φωτ. 4). Η χρήση του προγράµµατος δίνει στο
µαθητή ένα οπτικό µήνυµα για την πρόοδο που κάνει και ποιες άλλες
δραστηριότητες θα πραγµατοποιηθούν. Έτσι έχει συνολική εποπτεία του
προγράµµατος του. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που ο µαθητής χρησιµοποιεί
το πρόγραµµα το σηµαντικό είναι να αναπτύξει τη ρουτίνα στη χρήση του
ώστε να µπορεί να το χρησιµοποιεί µόνος του. Αυτό ανταποκρίνεται στην
ανάγκη που έχουν οι µαθητές µε αυτισµό για σταθερότητα στο περιβάλλον και
διευκολύνει την εισαγωγή αιφνίδιων αλλαγών στο πρόγραµµα τους.

Φωτογραφία 4. Αυτόνοµη χρήση του ηµερήσιου προγράµµατος

ε. Μετάβαση στο πρόγραµµα. Ο µαθητής διδάσκεται να χρησιµοποιεί έναν
τρόπο για να πηγαίνει στο χώρο του προγράµµατος και να ελέγχει ποια είναι η
δραστηριότητα που πρέπει να κάνει. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει έναν τρόπο
µετάβασης, µε βάση το επίπεδο κατανόησης του µαθητή για τη µετάβασή του
από τον ένα χώρο στον άλλο. Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός εξετάζει αν:
• θα φέρνει το πρόγραµµα στο µαθητή για να βλέπει ποια είναι η
επόµενη δραστηριότητα. Αυτή η µορφή µετάβασης είναι κατάλληλη
για τον µαθητή µε σοβαρά γνωστικά προβλήµατα.
• θα χρησιµοποιεί φυσική καθοδήγηση, µίµηση προτύπου ή
χειρονοµίες που θα προτρέπουν το µαθητή να πάρει το αντικείµενο ή
την κάρτα από το πρόγραµµα και να το /την µεταφέρει στο χώρο της
επόµενης δραστηριότητας.
• θα χρησιµοποιεί ως αντικείµενο µετάβασης κάποιο µέρος της
δραστηριότητας µε λειτουργική χρήση (π.χ. ένα τουβλάκι που είναι
µέρος της κατασκευής που θα φτιάξει ο µαθητής).Όταν ο µαθητής
κατανοεί τη σύνδεση του αντικειµένου µε µία δραστηριότητα, τότε
µπορούµε να εισάγουµε περισσότερα αντικείµενα στο πρόγραµµα
του µαθητή.
• θα δίνει στο µαθητή µία κάρτα µετάβασης µε το όνοµα και τη
φωτογραφία του που θα τον προτρέπει να δει το πρόγραµµα του
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•

ταυτίζοντας την κάρτα µε τη φωτογραφία και το όνοµα του που
υπάρχουν ήδη εκεί.
χρησιµοποιεί λεκτική προτροπή (π.χ. «δες το πρόγραµµα σου») προς
το µαθητή για να δει το πρόγραµµα του.

Ο πιο ικανός µαθητής µε αυτισµό µπορεί να:
• διαγράφει ο ίδιος την αντίστοιχη δραστηριότητα από ένα κατάλογο
δραστηριοτήτων. Ο µαθητής διδάσκεται πρώτα να σβήνει όλη την λέξη,
µετά να βάζει απλώς ένα σηµαδάκι δίπλα στην λέξη.
• γυρνάει τις σελίδες στο πρόγραµµα του, όπου σε κάθε σελίδα αναφέρεται
µία δραστηριότητα.

3. ∆όµηση του ατοµικού συστήµατος εργασίας
Με το σύστηµα εργασίας ο µαθητής «χτίζει» µία µέθοδο εργασίας που
βασίζεται στην αυτονοµία. Αυτή η στρατηγική αποτελεί τον συνδετικό κρίκο
ανάµεσα στο µαθητή και την κοινότητα. Για το άτοµο µε αυτισµό που κάνει
δραστηριότητες (π.χ. ψωνίζει ή ψυχαγωγείται) σε χώρους της κοινότητας, το
σύστηµα εργασίας διευκολύνει την κατανόηση και προσαρµογή του στις
απαιτήσεις των άλλων. Γι’ αυτό είναι σκόπιµο ο µαθητής να µάθει να
χρησιµοποιεί αυτό το σύστηµα εργασίας και στο πλαίσιο του σπιτιού ή σε
χώρους της κοινότητας. Ένα κατάλληλο σύστηµα εργασίας πρέπει να δίνει τις
ακόλουθες πληροφορίες στο µαθητή:
V ΠΟΣΕΣ δραστηριότητες έχει να κάνει
V ΠΟΙΕΣ δραστηριότητες θα κάνει
V ΠΩΣ γνωρίζει ο µαθητής ότι ΤΕΛΕΙΩΣΕ
V Τι θα κάνει ΜΕΤΑ
Για την ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου συστήµατος εργασίας, ο
εκπαιδευτικός επιλέγει:
τη θέση του συστήµατος εργασίας
την µορφή του συστήµατος εργασίας
την µορφή σηµατοδότησης της έννοιας του «τέλους»
Καταρχήν η θέση του συστήµατος εργασίας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο
µαθητής να έχει συνεχώς την άµεση εποπτεία του, ώστε να βλέπει πόσες
δραστηριότητες πρέπει να κάνει µέχρι να τελειώσει (φωτ.6, 7). Με αυτόν τον
τρόπο κατανοεί την σειρά των δραστηριοτήτων και παρακολουθεί ο ίδιος την
πρόοδο του.
Ανάλογα µε το γνωστικό επίπεδο των µαθητών υπάρχουν και διαφορετικά
συστήµατα εργασίας. Τα πιο απλά συστήµατα εργασίας αποτελούνται από
αντικείµενα που ο εκπαιδευτικός τοποθετεί σε µία συγκεκριµένη διάταξη (από
πάνω προς τα κάτω ή από τα αριστερά προς τα δεξιά) πάνω σε µία επιφάνεια
στο χώρο της ατοµικής εργασίας. Άλλα συστήµατα εργασίας βασίζονται στις
ταυτίσεις χρωµάτων, σχηµάτων, µεγεθών και αριθµών ή γραµµάτων
(φωτ.5,6). Τέλος, σε κάποια άλλα συστήµατα εργασίας, οι δραστηριότητες
απεικονίζονται µε σύµβολα και λέξεις ή µόνο µε λέξεις ή προτάσεις ή και έναν
συνδυασµό όλων των παραπάνω.
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Φωτογραφία 5. Σύστηµα εργασίας µε
χρώµατα

Φωτογραφία 6. Σύστηµα εργασίας µε
αριθµούς

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διδάξει στο µαθητή πως να χρησιµοποιεί το
ατοµικό σύστηµα εργασίας. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί
φυσική καθοδήγηση, µίµηση προτύπου ή λεκτική προτροπή για να
κατανοήσει ο µαθητής ότι για να πάρει ένα φάκελο εργασίας και να αρχίσει να
δουλεύει, πρέπει πρώτα να πάρει το χρωµατιστό καρτελάκι από το σύστηµα
εργασίας και να το ταυτίσει µε την αντίστοιχη οπτική νύξη στο εξώφυλλο του
φακέλου εργασίας. Καθώς ο µαθητής αφαιρεί καρτελάκια από το σύστηµα
εργασίας του, βλέπει πόσες δραστηριότητες αποµένουν.
Η σηµατοδότηση της ολοκλήρωσης (του «τέλους») κάθε δραστηριότητας
µπορεί να ποικίλλει για τον κάθε µαθητή. Όταν ο µαθητής ολοκληρώνει µία
δραστηριότητα µπορεί είτε: α) να την τοποθετεί µέσα σε ένα κουτί ή µεγάλο
καλάθι, β) να την αφήνει σε ένα ράφι στη δεξιά πλευρά του ή γ) να την αφήνει
σε ένα χώρο µακριά από το χώρο αυτόνοµης εργασίας. Είναι σηµαντικό ο
τρόπος εργασίας του µαθητή να είναι σταθερός και να ακολουθεί την ίδια
κατεύθυνση (από την αριστερή προς τη δεξιά πλευρά ή από πάνω προς τα
κάτω).
4. ∆όµηση των δραστηριοτήτων
Οι µαθητές µε αυτισµό έχουν την τάση να χρησιµοποιούν τα υλικά µε έναν
άκαµπτο και επαναληπτικό τρόπο. Όταν ο εκπαιδευτικός διδάσκει νέες
δεξιότητες και τρόπους εργασίας θα πρέπει να αποφεύγει να ενισχύει την
προδιάθεση που έχει ο µαθητής να ασχολείται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο µε
κάποιο υλικό. Αντίθετα, ο στόχος είναι ο µαθητής να εκτελεί τις
δραστηριότητες µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία, δηλαδή να κοιτάζει
και να ακολουθεί τις οδηγίες µόνος του. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο
να κατανοεί το νόηµα της δραστηριότητας και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει
να χειριστεί τα υλικά. Όταν ο µαθητής µάθει να ακολουθεί τις οπτικές οδηγίες
των δραστηριοτήτων της τάξης, τότε είναι έτοιµος να γενικεύσει αυτή την
στρατηγική σε άλλα πλαίσια. Σε κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να
προσδιορίζεται µε οπτική σαφήνεια η αρχή και το τέλος της. Η δόµηση µιας
δραστηριότητας στηρίζεται:
α. Στην οπτική οργάνωση που σκοπό έχει να περιορίσει τα αισθητηριακά
ερεθίσµατα που προέρχονται από τα υλικά της δραστηριότητας. Περιλαµβάνει
την τοποθέτηση των υλικών σε χωριστά κουτιά/ καλαθάκια/ µπολάκια/ και
φακέλους, ώστε ο µαθητής να µπορεί να εστιάσει στις σηµαντικές
πληροφορίες που συνδέονται µε την εκτέλεση της δραστηριότητας. Επίσης, η
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σταθεροποίηση των υλικών (µε τη χρήση velcro) διευκολύνει την οργάνωση
των δραστηριοτήτων.
β. Στις οπτικές οδηγίες που δίνουν στον µαθητή τις απαραίτητες
πληροφορίες για να γνωρίζει τον τρόπο που θα ασχοληθεί µε τα υλικά µιας
δραστηριότητας. Οι οπτικές οδηγίες µπορεί να έχουν τις εξής µορφές: Ι) τα
υλικά της δραστηριότητας (για αρχάριους µαθητές) (φωτ.7, 8), ΙΙ) επιφάνειες
µε εγκοπές - κοµµένα κοµµάτια - σκίτσα: είναι µία εικόνα ή ένα σκίτσο που
δείχνει το περίγραµµα των υλικών στην σωστή ακολουθία και συνδυασµό για
την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (φωτ. 9, 10, 11), ΙΙΙ)
εικόνες/φωτογραφίες , IV) εικόνες και λέξεις, V) γραπτές οδηγίες και VI) ένα
δείγµα τελικού προϊόντος.
γ. Στην οπτική σαφήνεια που αναφέρεται στην σηµατοδότηση του σκοπού
της δραστηριότητας, έτσι ώστε ο µαθητής να µπορεί να κατανοήσει το νόηµα
της δραστηριότητας. Η οπτική σαφήνεια καθοδηγεί το µαθητή στα ουσιαστικά
σηµεία της δραστηριότητας και µπορεί να γίνει µε: Ι) ετικέτες, ΙΙ) κωδικοποίηση
µε χρώµατα, ΙΙΙ) υπογράµµιση, ΙV) έντονα ή κεφαλαία γράµµατα, V) αριθµούς.

Φωτ. 7. ∆ραστηριότητας λεπτής κίνησης (οπτικές οδηγίες: υλικά)

Φωτ. 8. ∆ραστηριότητα λεπτής κίνησης (οπτικές οδηγίες: υλικά)
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Φωτ. 9. ∆ραστηριότητα οπτικο-κινητικού συντονισµού (οπτικές οδηγίες: σχήµα µε
εγκοπές)

Φωτ. 10. ∆ραστηριότητα οµαδοποίησης (οπτικές οδηγίες: σκίτσα)

Φωτ. 11. ∆ραστηριότητα λεπτής κίνησης (οπτικές οδηγίες: σκίτσα)

Ο γενικός στόχος της δοµηµένης διδασκαλίας είναι να βοηθήσει το µαθητή
µε αυτισµό να κατανοήσει τον κόσµο γύρω του και να αποκτήσει αυτονοµία
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στην ζωή του. Αυτή η δοµή παραµένει ακόµη κι όταν το άτοµο την κατανοεί.
Καθώς ο µαθητής µε αυτισµό µεγαλώνει και αλλάζει, η δόµηση
προσαρµόζεται στις ανάγκες του αλλά θα του είναι πάντοτε απαραίτητη, όπως
ένα άτοµο που έχει προβλήµατα όρασης χρειάζεται πάντα να φορά τα γυαλιά
του. Η δοµηµένη εκπαίδευση δεν είναι µία αντιµετώπιση ή θεραπεία του
αυτισµού. Είναι µία στρατηγική που βοηθά το άτοµο µε αυτισµό να
ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να αναπτύξει
την αυτονοµία του.
Β. Γενικές ψυχοπαιδαγωγικές µέθοδοι για τη διδασκαλία ένας προς ένα
και την οµαδική διδασκαλία
Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται συνοπτικά οι επιµέρους
ψυχοπαιδαγωγικές µέθοδοι που ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει,
ώστε να διδάξει στον µαθητή µε αυτισµό νέες δεξιότητες είτε σε συνθήκες
διδασκαλίας ένας-προς-ένα είτε σε συνθήκες οµαδικής διδασκαλίας. Αρχικά
περιγράφονται τα είδη προτροπών που µπορεί να εισάγει ο εκπαιδευτικός,
προκειµένου να βοηθήσει το µαθητή να δώσει σωστές απαντήσεις, καθώς και
οι µέθοδοι συστηµατικής απόσυρσης των προτροπών από τον εκπαιδευτικό.
Στη συνέχεια δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της σταδιακής διαµόρφωσης
της συµπεριφοράς που έχει ευρύτατη εφαρµογή σε όλους τους επιµέρους
τοµείς διδασκαλίας. Ακολουθεί η περιγραφή της ανάλυσης έργου και της
διδασκαλίας αλυσιδωτών αντιδράσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα
για τη διδασκαλία σύνθετων δραστηριοτήτων. Τέλος, περιγράφεται ο κύκλος
της συστηµατικής διδασκαλίας που αποτελεί το υπόβαθρο για την εφαρµογή
όλων των παραπάνω µεθόδων καθώς δίνει στον εκπαιδευτικό το πλαίσιο για
τη
συστηµατική
και
προγραµµατισµένη
εφαρµογή
όλων
των
ψυχοπαιδαγωγικών µεθόδων που περιγράφονται.
Η προτροπή (prompts)
Η προτροπή είναι µία τεχνική κατά την οποία ο εκπαιδευτικός προσφέρει
συστηµατική βοήθεια (λεκτική, οπτική, ή φυσική) στο µαθητή αµέσως µετά την
παρουσίαση της διδακτικής οδηγίας και του εκπαιδευτικού υλικού και πριν ο
µαθητής να δώσει την απάντησή του. Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι η
διευκόλυνση του µαθητή προκειµένου να δώσει τη σωστή απάντηση (Cooper,
Heron & Heward, 1986). Οι προτροπές διασφαλίζουν την υποστήριξη που
χρειάζεται ο µαθητής για να δώσει τις σωστές απαντήσεις στον εκπαιδευτικό,
ενώ παράλληλα συµβάλλουν στη δηµιουργία θετικού κλίµατος διδασκαλίας,
βοηθώντας στην ανάπτυξη µιας καλής σχέσης µεταξύ τους.
•
Μορφές και ιεραρχία προτροπών
Οι προτροπές µπορούν να έχουν διάφορες µορφές ανάλογα µε το
γνωστικό και λειτουργικό επίπεδο του κάθε µαθητή και το επίπεδο βοήθειας
που προσφέρουν (Donnellan, LaVigna, Negri-Shoultz & Fassbender,1988˙
Bondy, Dickey, Black & Buswell, 2002). Η σχηµατική αναπαράσταση που
ακολουθεί περιγράφει την ιεράρχηση των προτροπών µε βάση τις γνωστικές
διεργασίες που απαιτούνται από το µαθητή σε κάθε µορφή προτροπής. Στη
βάση της πυραµίδας τοποθετούνται οι προτροπές που προϋποθέτουν ένα
χαµηλότερο νοητικό δυναµικό, ενώ προς την κορυφή βρίσκονται εκείνες που
προϋποθέτουν πιο ανεπτυγµένες γνωστικές ικανότητες (όπως, µίµηση,
ταύτιση εικόνων και αντικειµένων, διάκριση εικόνων, κατανόηση λεκτικών
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οδηγιών). Θα πρέπει όµως να τονισθεί ότι η ιεράρχηση αυτή δεν είναι
απόλυτη. Η σειρά µε την οποία ο εκπαιδευτικός θα εισάγει ή θα αποσύρει
προτροπές συνδέεται µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του µαθητή και την
ιδιαιτερότητα της κάθε δραστηριότητας.
Λεκτική καθοδήγηση
Α. Καθοδήγηση µε οπτικά ερεθίσµατα
Β. Καθοδήγηση µε χειρονοµίες ή βοηθητικές νύξεις
Μίµηση προτύπου

Φυσική καθοδήγηση

Σχήµα 1. Σχηµατική αναπαράσταση της ιεραρχίας των προτροπών
1. Φυσική καθοδήγηση (physical guidance)
Είναι ίσως η πιο άµεση και πιο παρεµβατική µορφή προτροπής καθώς ο
εκπαιδευτικός καθοδηγεί σωµατικά το µαθητή, χρησιµοποιώντας τα χέρια του
ή και όλο του το σώµα. Στο παράδειγµα που ακολουθεί περιγράφεται η
ιεράρχηση των µορφών που µπορεί να έχει η φυσική καθοδήγηση ανάλογα µε
το επίπεδο βοήθειας που παρέχεται στο µαθητή (Bondy, Dickey, Black &
Buswell, 2002). Στο παράδειγµα που ακολουθεί, ο διδακτικός στόχος είναι ο
µαθητής να χτυπάει παλαµάκια όταν ο εκπαιδευτικός του λέει «χτύπα
παλαµάκια».
• Στην άµεση φυσική καθοδήγηση (direct physical guidance), ο
εκπαιδευτικός βοηθά το µαθητή να καθίσει στην καρέκλα για να µπορεί να
εκτελέσει καλύτερα τη δραστηριότητα.
• Στην πλήρη φυσική καθοδήγηση (full physical guidance), ο
εκπαιδευτικός κρατά τις παλάµες του παιδιού και εκτελεί µαζί του
παλαµάκια.
• Στην καθοδήγηση από τον καρπό (wrist prompt), ο εκπαιδευτικός
κρατά τους καρπούς του παιδιού και αφήνει την παλάµη ελεύθερη για να
χτυπήσει το παιδί παλαµάκια.
• Στην καθοδήγηση από τον αγκώνα (elbow prompt), ο εκπαιδευτικός
κρατά τα χέρια του παιδιού από τον αγκώνα, αφήνοντας το υπόλοιπο χέρι
ελεύθερο για να χτυπήσει µόνο του παλαµάκια.
• Στην καθοδήγηση από τον ώµο (shoulder prompt), ο εκπαιδευτικός
αγγίζει το παιδί από τους ώµους δίνοντας ελαφριά ώθηση, ώστε το παιδί
να αρχίσει να χτυπά παλαµάκια. Το υπόλοιπο χέρι του παιδιού είναι
ελεύθερο.
2. Η µίµηση προτύπου (modeling)
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει µε οπτικό ή ακουστικό τρόπο την νέα
δεξιότητα που θα διδαχθεί ο µαθητής έτσι ώστε ο µαθητής να τη µιµηθεί. Η
βασική προϋπόθεση είναι ότι ο µαθητής µπορεί να µιµηθεί αυτό που κάνει (ή
λέει) ο εκπαιδευτικός χωρίς να χρειάζεται επιπλέον βοήθεια. Η προτροπή
αυτή µπορεί να γίνει είτε µε άµεση επίδειξη από τον εκπαιδευτικό είτε µε τη
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χρήση του βίντεο (Cooper, Heron & Heward, 1986). Για παράδειγµα, ο
διδακτικός στόχος είναι «ο µαθητής να διακρίνει το κόκκινο χρώµα ανάµεσα
σε άλλα χρώµατα». Το οπτικό πρότυπο είναι: Ο εκπαιδευτικός δείχνει ο ίδιος
το κόκκινο αντικείµενο ενώ λέει «δείξε µου το κόκκινο». Το ακουστικό
πρότυπο είναι: όταν ο εκπαιδευτικός ρωτάει το παιδί «πώς σε λένε;», να δίνει
πρώτα ο ίδιος την απάντηση που ο µαθητής θα πρέπει να επαναλάβει.
3. Η καθοδήγηση µε χειρονοµίες ή βοηθητικές νύξεις
Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά µε αυτισµό επεξεργάζονται και
κατανοούν καλύτερα οπτικά ερεθίσµατα και πληροφορίες, αυτή η κατηγορία
προτροπών είναι πολύ χρήσιµη για την διδασκαλία δεξιοτήτων και
περιλαµβάνει τρία είδη προτροπών (Cooper, Heron & Heward, 1986˙ Bondy,
Dickey, Black & Buswell, 2002):
• Χειρονοµίες ή κινήσεις του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τον
µαθητή να δείξει το σωστό χρώµα σε µία δραστηριότητα διάκρισης
χρωµάτων είτε δείχνοντας ο ίδιος διακριτικά προς το σωστό αντικείµενο,
είτε κοιτώντας το επίµονα, είτε αγγίζοντάς το, είτε τέλος κουνώντας το
ελαφρά.
• Τοποθέτηση των αντικειµένων στο χώρο. Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί σε
µία δραστηριότητα διάκρισης χρωµάτων το χρώµα που πρέπει να µάθει να
διακρίνει ο µαθητής πιο κοντά του στο τραπέζι, σε σχέση µε τα υπόλοιπα
χρώµατα.
• Υπερτονισµός κάποιας διάστασης του εκπαιδευτικού υλικού (χρώµα,
µέγεθος). Για να µάθει ο µαθητής να διακρίνει το 12 από το 21 µπορεί
αρχικά ο εκπαιδευτικός να τα αντιπαραθέτει, υπερτονίζοντας το µέγεθος
του ενός από τα δύο νούµερα που είναι και η σωστή απάντηση στην
άσκηση διάκρισης: π.χ. «δείξε µου το 12». Στη συνέχεια µπορεί σταδιακά
να µειώνει αυτή τη διαφορά µεγέθους των δύο αριθµών. Σε άλλη
περίπτωση θα µπορούσε να υπερτονίσει το χρώµα στον αριθµό που είναι
η σωστή απάντηση ως εξής: 12 21.
4. Καθοδήγηση µε οπτικά ερεθίσµατα (visual prompting)
Αυτή η µορφή προτροπών χρησιµοποιείται ευρύτατα σε παιδιά µε αυτισµό
λόγω του ότι µπορούν να επεξεργάζονται τα οπτικά ερεθίσµατα πολύ πιο
εύκολα από ότι τα ακουστικά. Γι΄ αυτό η χρήση φωτογραφιών/ εικόνων ή
σκίτσων ενδείκνυται σε προγράµµατα αυτοδιαχείρισης ή αυτοξυπηρέτησης,
προκειµένου να υπενθυµίζεται στο παιδί το πρόγραµµα δραστηριοτήτων που
πρέπει να ακολουθήσει ή τα βήµατα µιας επιµέρους δραστηριότητας (π.χ.
πλύσιµο δοντιών), χωρίς να χρειάζεται η παρέµβαση του εκπαιδευτικού, αφού
το παιδί καθοδηγούµενο από τις φωτογραφίες µπορεί να ασχοληθεί
εποικοδοµητικά µε τις εικονιζόµενες δραστηριότητες McClannahan &
Krantz,1999).
Επιπλέον, στη διδασκαλία ένας-προς-ένα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να
χρησιµοποιήσει τα οπτικά ερεθίσµατα για να βοηθήσει το µαθητή να δώσει τις
σωστές απαντήσεις, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγµατα: α) Ο
εκπαιδευτικός ζητά από το παιδί να δείξει το κόκκινο χρώµα ανάµεσα σε µια
σειρά χρωµάτων ενώ συγχρόνως κρατάει και παρουσιάζει ένα κόκκινο
αντικείµενο, και β) Ο εκπαιδευτικός ζητάει από το µαθητή να κατονοµάσει ζώα
ενώ παράλληλα παρουσιάζει διαδοχικά φωτογραφίες ζώων, βοηθώντας τον
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µαθητή να ανακαλέσει τα ονόµατά τους (Cooper, Heron & Heward, 1986˙
Bondy, Dickey, Black & Buswell, 2002).
5. Λεκτική καθοδήγηση (verbal prompts)
Η καθοδήγηση αυτή περιλαµβάνει οποιασδήποτε µορφής λεκτική
παρέµβαση που βοηθά τον µαθητή να δώσει τη σωστή απάντηση. Η λεκτική
καθοδήγηση θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στο επίπεδο γλωσσικής
κατανόησης του µαθητή και να γίνεται µε απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Για
παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί αυτή την τεχνική, όταν αρθρώνει
την πρώτη συλλαβή του ονόµατος ενός αντικειµένου που πρέπει να
κατονοµάσει ο µαθητής ή της απάντησης που πρέπει να δώσει ο µαθητής σε
µία ερώτηση. Σε άλλη περίπτωση η λεκτική καθοδήγηση περιλαµβάνει
πληροφορίες ή οδηγίες που δίνει ο εκπαιδευτικός στο µαθητή, προκειµένου
να οδηγηθεί στη σωστή απάντηση, όπως φαίνεται στα παρακάτω
παραδείγµατα (Cooper, Heron & Heward, 1986˙ Donnelan et al., 1988):
• Στην ερώτηση του εκπαιδευτικού «πώς λέµε αυτό µε το οποίο
κόβουµε;», η λεκτική καθοδήγηση µπορεί να είναι «µα.....» για να
βοηθηθεί ο µαθητής να πει τη λέξη «µαχαίρι»,
• Για να µάθει το παιδί να τρώει µόνο του, του δίνουµε λεκτικές οδηγίες
«πάρε το κουτάλι, πάρε µια µπουκιά, κ.ο.κ»,
• Το παιδί που δυσκολεύεται να απαντήσει στην ερώτηση «τι µέρα είναι
σήµερα;» µπορεί να βοηθηθεί µε λεκτική καθοδήγηση του τύπου «ποια
µέρα είναι µετά την ∆ευτέρα;».
Συστηµατική απόσυρση των προτροπών (prompt fading)
Παρά το γεγονός ότι οι προτροπές βοηθούν στην απόκτηση νέων
δεξιοτήτων από τους µαθητές, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει πάντα
υπόψη του ότι οι προτροπές εισάγονται µε σκοπό να αποσυρθούν µε
συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο, προκειµένου να επιτευχθεί η αυτονοµία του
µαθητή. Η συστηµατική απόσυρση των προτροπών είναι µία στρατηγική κατά
την οποία µειώνεται σταδιακά η ένταση ή ο βαθµός παρέµβασης του
εκπαιδευτικού (Cooper, Heron & Heward, 1986˙ Donnelan et al., 1988˙
Bondy, Dickey, Black & Buswell, 2002). Η πολύ γρήγορη ή απότοµη
απόσυρση των προτροπών µπορεί να οδηγήσει σε αλλεπάλληλες αποτυχίες
του µαθητή στην εκδήλωση της σωστής απάντησης, ενώ η παρατεταµένη
χρήση τους µπορεί να οδηγήσει σε υπερεξάρτηση του µαθητή από αυτές.
Γενικά ο εκπαιδευτικός που πρόκειται να αποσύρει µία προτροπή, θα πρέπει
να έχει υπόψη του τα εξής (Donnelan et al.,1988):
• Όταν ο εκπαιδευτικός εισάγει µία προτροπή θα πρέπει να γνωρίζει πολύ
καλά και πώς να την αποσύρει.
• Η απόσυρση θα πρέπει να γίνεται µε πολύ συστηµατικό και µεθοδικό
τρόπο από όλους όσους εµπλέκονται µε το µαθητή.
• Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ευέλικτος και να παρακολουθεί τυχόν
παλινδροµήσεις που θα δηµιουργούσαν την ανάγκη για επανεισαγωγή
κάποιας προτροπής.
• Ο επιλογή του είδους της προτροπής αλλά και του ρυθµού απόσυρσής της
πρέπει να γίνεται εξατοµικευµένα µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του
συγκεκριµένου µαθητή.
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Μέθοδοι συστηµατικής απόσυρσης των προτροπών
• Προτροπή από το µέγιστο στο ελάχιστο (most to least prompting):
αναφέρεται κυρίως στην προτροπή της φυσικής καθοδήγησης. Ο
εκπαιδευτικός ξεκινάει µε πλήρη φυσική καθοδήγηση και σταδιακά ελαττώνει
τη βοήθεια που παρέχει µε στόχο την αυτόνοµη εκτέλεση µίας δεξιότητας. Για
παράδειγµα, ο στόχος είναι ο µαθητής να µάθει να χρησιµοποιεί το κουτάλι. Ο
εκπαιδευτικός βοηθά το µαθητή να καθίσει καλύτερα στην καρέκλα
προκειµένου να µπορεί να χρησιµοποιήσει καλύτερα το κουτάλι και του βάζει
το κουτάλι στο χέρι (άµεση βοήθεια). Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός βάζει το
χέρι του πάνω στο χέρι του παιδιού και εκτελεί µαζί του την κίνηση
προκειµένου να πάρει τροφή µε το κουτάλι και να το φέρει στο στόµα (πλήρης
φυσική καθοδήγηση). Στο επόµενο βήµα, εκπαιδευτικός κρατά το χέρι του
παιδιού από τον καρπό, αφήνοντας το χέρι του παιδιού ελεύθερο από τον
καρπό και κάτω, και εκτελούν µαζί την κίνηση (καθοδήγηση από τον καρπό).
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός κρατά το χέρι του παιδιού από τον αγκώνα,
αφήνοντας το υπόλοιπο χέρι ελεύθερο και τον καθοδηγεί να εκτελέσει την
κίνηση (καθοδήγηση από τον αγκώνα). Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός λέει στο
µαθητή «τρώµε µε το κουτάλι» (λεκτική καθοδήγηση) και τέλος αποσύρει
τελείως το σύστηµα προτροπών προκειµένου το παιδί να χρησιµοποιεί το
κουτάλι χωρίς καµία βοήθεια.
• Προτροπή από το ελάχιστο στο µέγιστο (least to most prompting): Η
διαδικασία είναι ακριβώς αντίστροφη από την προηγούµενη. Στο παραπάνω
παράδειγµα ο εκπαιδευτικός µπορεί να ξεκινήσει λέγοντας απλά στο µαθητή
«τρώµε µε το κουτάλι». Αν ο µαθητής δεν ανταποκριθεί (π.χ. σε 5
δευτερόλεπτα) ο εκπαιδευτικός µπορεί να καθοδηγήσει τον µαθητή από τον
αγκώνα προκειµένου να πιάσει το κουτάλι. Αν και πάλι ο µαθητής δεν
ανταποκριθεί σε 5 δευτερόλεπτα, ο εκπαιδευτικός παρέχει το αµέσως
επόµενο επίπεδο προτροπής κ.ο.κ,. Αυτή η µέθοδος απόσυρσης δεν είναι
κατάλληλη όταν γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι ο µαθητής δεν µπορεί να
ανταποκριθεί σε µία δραστηριότητα χωρίς βοήθεια. Όµως, χρησιµοποιείται
όταν ο µαθητής έχει αυτονοµία σε πολλούς τοµείς και απλά χρειάζεται κάποια
επιµέρους βοήθεια την οποία ο εκπαιδευτικός εισάγει και σταδιακά αυξάνει
µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο µε βάση την επίδοση του παιδιού (Bondy,
Dickey, Black & Buswell, 2002).
• Σταδιακή καθοδήγηση (graduated guidance): αναφέρεται κυρίως σε
προτροπές φυσικής καθοδήγησης. Η διαδικασία µοιάζει µε την προτροπή από
το µέγιστο στο ελάχιστο µε τη µόνη διαφορά ότι η προτροπή δίνεται µόνον
εφόσον χρειάζεται κατά τη διδασκαλία µιας δεξιότητας και αποσύρεται αµέσως
όταν ο µαθητής ανταποκριθεί σωστά. Προκειµένου να γίνει αυτό ο
εκπαιδευτικός µπορεί είτε να κάθεται δίπλα στο παιδί προκειµένου να το
βοηθήσει όποτε χρειαστεί (καθοδήγηση-σκιά), είτε να µεταθέτει µε βάση την
ιεραρχία των προτροπών φυσικής καθοδήγησης το µέρος του σώµατος στο
οποίο παρέχει τη βοήθεια. Έτσι στο παραπάνω παράδειγµα ο εκπαιδευτικός
σταδιακά µεταθέτει την προτροπή από το χέρι, στον καρπό, στον αγκώνα,
στον ώµο και στη λεκτική καθοδήγηση ή τη χειρονοµία κατά τη διάρκεια της
ίδιας εκπαιδευτικής συνεδρίας και εφόσον ο µαθητής ανταποκρίνεται στην
προηγούµενη προτροπή.
• Η προτροπή µε χρονική καθυστέρηση (time delay): χρησιµοποιείται µε όλα
τα είδη προτροπών (φυσική καθοδήγηση, λεκτική καθοδήγηση, χειρονοµίες ή
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ενδείξεις, µίµηση προτύπου και οπτική βοήθεια). Βασίζεται στην καθυστέρηση
χορήγησης προτροπής από τον εκπαιδευτικό για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα µετά την παρουσίαση του διδακτικού υλικού ή της διδακτικής
οδηγίας, στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί ο µαθητής κατά την εκτέλεση µιας
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Το χρονικό αυτό διάστηµα καθυστέρησης
µπορεί να είναι σταθερό ή µεταβλητό (Cooper, Heron & Heward, 1986).
Στη σταθερή χρονική καθυστέρηση ο εκπαιδευτικός ορίζει για κάθε
εκπαιδευτική συνεδρία πόσο θα είναι το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης
χορήγησης της προτροπής, ξεκινώντας πάντα από 0 χρόνο καθυστέρησης
(κατά την έναρξη της διδασκαλίας, δηλαδή, παρέχει αµέσως την προτροπή
παράλληλα µε την οδηγία ή το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο πρέπει να
ανταποκριθεί ο µαθητής). Στη συνέχεια αυξάνει το χρονικό διάστηµα µεταξύ
παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού ή της διδακτικής οδηγίας και της
παροχής προτροπής σε 2 ή 3 ή 4 δευτερόλεπτα (µετρώντας διακριτικά «έναένα, «δύο-δύο», κ.ο.κ, για κάθε δευτερόλεπτο). Το χρονικό διάστηµα που ο
εκπαιδευτικός θα ορίσει
παραµένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της
διδασκαλίας, ενώ παράλληλα, καταγράφονται οι απαντήσεις που δίνει ο
µαθητής πριν τη διέλευση αυτού του χρονικού διαστήµατος, όπως φαίνεται
από το παράδειγµα, όπου ο µαθητής µαθαίνει να απαντάει χωρίς βοήθεια
στην ερώτηση «πώς σε λένε;». Ο εκπαιδευτικός κάνει την ερώτηση «πώς σε
λένε;» δίνοντας αµέσως είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος την απάντηση
«Γιώργο». Αφού ο µαθητής µάθει να επαναλαµβάνει τον εκπαιδευτικό
συστηµατικά, ο εκπαιδευτικός αυξάνει το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης στα
3’’ περιµένοντας το µαθητή να δώσει απαντήσεις πριν τη δική του προτροπή
και χορηγώντας την προτροπή µετά τη λήξη των 3’’. Η διαδικασία σταµατάει
όταν ο µαθητής συστηµατικά δίνει την απάντηση πριν λήξει ο χρόνος των 3’’.
Στη µεταβλητή χρονική καθυστέρηση ο εκπαιδευτικός αυξάνει σταδιακά και
συστηµατικά το χρόνο καθυστέρησης της προτροπή ξεκινώντας και πάλι από
0 δευτερόλεπτα για να δώσει όσες ευκαιρίες χρειάζεται ο µαθητής να
εξασκήσει τη σωστή απάντηση µε τη χρήση προτροπής. Στη συνέχεια και
συστηµατικά το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης της προτροπής αυξάνεται
σταδιακά, όπως φαίνεται και στο παράδειγµα, όπου η Μαρία µαθαίνει να
διακρίνει (δείχνοντας) το µήλο από άλλα φρούτα όταν ο εκπαιδευτικός λέει
«δείξε µου το µήλο». Ο εκπαιδευτικός της δίνει αρκετές ευκαιρίες µέχρι η
Μαρία να δείχνει κάθε φορά αµέσως µετά την χορήγηση της οδηγίας «∆είξε
µου το µήλο» (χωρίς κάποια χρονική καθυστέρηση). Στη συνέχεια αυξάνει το
χρονικό διάστηµα µεταξύ οδηγίας και χειρονοµίας στο 1’’ για συγκεκριµένο
αριθµό ευκαιριών (π.χ. 10). Αµέσως µετά το χρονικό διάστηµα γίνεται 2, 3 ή 4
δευτερόλεπτα µε στόχο η Μαρία να δείχνει συστηµατικά το µήλο πριν ο
εκπαιδευτικός να δώσει την προτροπή.
H σταδιακή διαµόρφωση της συµπεριφοράς (shaping)
Η σταδιακή διαµόρφωση της συµπεριφοράς είναι µία τεχνική κατά την
οποία ο εκπαιδευτικός επιλέγει να επιβραβεύσει παραλλαγές της
συµπεριφοράς που έχει ως τελικό στόχο να διδάξει, οι οποίες προοδευτικά
προσεγγίζουν την τελική συµπεριφορά (Donellan et al, 1988). Για
παράδειγµα, όταν ο στόχος είναι ο µαθητής να επαναλαµβάνει τη λέξη
«µαµά», ο εκπαιδευτικός επιβραβεύει το µαθητή κάθε φορά που µιµείται το
ανοιγοκλείσιµο του στόµατος.
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Ακολουθούν κάποιες οδηγίες για την εφαρµογή της σταδιακής
διαµόρφωσης συµπεριφοράς (Donellan et.al., όπ.παρ.). Ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να:
• ορίζει µε σαφήνεια την συµπεριφορά που θέλει να διαµορφώσει και να την
έχει πάντα στο µυαλό του, για να κρίνει αν τα συγκεκριµένα βήµατα που
έχει θέσει οδηγούν προς τη συµπεριφορά αυτή,
• αρχίζει µε συµπεριφορές που ήδη εµφανίζει ο µαθητής,
• επιλέγει βήµατα τα οποία είναι σταδιακά όλο και πιο κοντά στον τελικό του
στόχο, προσέχοντας όµως το ένα βήµα να µην απέχει πολύ από το
επόµενο,
• δίνει ευκαιρίες στο µαθητή για εξάσκηση µίας παραλλαγής της
συµπεριφοράς για όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί προκειµένου να την
εµφανίζει χωρίς βοήθεια, και να
• επιβραβεύει συστηµατικά το µαθητή για την εκτέλεση του κάθε βήµατος.
Ανάλυση έργου (task analysis) και διδασκαλία αλυσιδωτών
αντιδράσεων (chaining)
Ένας µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων που διδάσκονται τα παιδιά µε
αυτισµό είναι σύνθετες, δηλαδή περιλαµβάνουν µια σειρά από επιµέρους
βήµατα που πρέπει να εκτελεστούν µε µία ορισµένη ακολουθία. Τέτοιου
είδους δραστηριότητες είναι οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης αλλά και
γνωστικές δεξιότητες όπως η εκτέλεση αριθµητικών πράξεων. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, η διδακτική µεθοδολογία που είναι πιο κατάλληλη είναι η
ανάλυση της σύνθετης δραστηριότητας σε επιµέρους βήµατα (ανάλυση
έργου) και η διδασκαλία της αλληλουχίας των επιµέρους βηµάτων µε
συστηµατικό τρόπο (διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων).
Ανάλυση Έργου
Ο στόχος της ανάλυσης έργου είναι η περιγραφή και η ιεραρχική
ταξινόµηση των επιµέρους βηµάτων µε τη σειρά που πρέπει να εκτελεστούν,
προκειµένου να ολοκληρωθεί µία σύνθετη δραστηριότητα ή έργο. Για την
ανάλυση µίας σύνθετης δραστηριότητας σε βήµατα θα πρέπει αρχικά ο
εκπαιδευτικός να ζητήσει από το µαθητή να κάνει τη δραστηριότητα ή σε
κάποιες περιπτώσεις ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δραστηριότητα, έτσι
ώστε να εντοπίσει τους απλούστερους τρόπους εκτέλεσης της
δραστηριότητας, αλλά και τη σωστή χρονική σειρά εκτέλεσης των βηµάτων.
Σε αυτή τη φάση, η σειρά των επιµέρους βηµάτων τροποποιείται έχοντας ως
κριτήριο το δυναµικό του κάθε µαθητή, για να προσδιορισθεί ο βαθµός
ανάλυσης των βηµάτων που απαιτείται. Ο βαθµός στον οποίο θα αναλυθεί
µία σύνθετη δραστηριότητα συνδέεται άµεσα µε τις δυνατότητες του παιδιού
που θα εκπαιδευτεί. Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα, το ντύσιµο για
ένα παιδί µε αυτισµό και βαριά νοητική καθυστέρηση πρέπει να αναλυθεί σε
15 βήµατα, ενώ η ίδια δραστηριότητα για ένα παιδί µε αυτισµό και µέτρια
νοητική καθυστέρηση πρέπει να αναλυθεί µόνο σε τέσσερα βήµατα.
Στόχος

Βήµατα

Στόχος

Ο µαθητής να
ντύνεται µόνος

1. Πιάνει µία κάλτσα από τις δύο
άκρες

Ο µαθητής να
ντύνεται µόνος
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1.
Φοράει
κάλτσες

τις
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του

2. Τοποθετεί το πόδι µέσα στην
κάλτσα
3. Τραβάει µε τα δύο χέρια την
κάλτσα µέχρι να µπει και ο
αστράγαλος
4. Κρατάει το παντελόνι από τη
µέση
και
µε
το
σωστό
προσανατολισµό
5. Βάζει το σωστό πόδι στο
σωστό µπατζάκι
6. Ανεβάζει το παντελόνι στο
ύψος της µέσης (παντελόνι µε
λάστιχο)
7.Κρατάει τη µπλούζα από τις
κάτω άκρες
8. Μαζεύει τη µπλούζα στο ύψος
της λαιµόκοψης
9. Περνάει τη µπλούζα
στο
κεφάλι του
10. Περνάει τα χέρια του στα
µανίκια
11.Κατεβάζει τη µπλούζα.
12. Κρατάει το µπουφάν µε
σωστό προσανατολισµό
13. Περνάει πρώτα το ένα µανίκι
14. Περνάει το άλλο µανίκι
15. Κλείνει
το µπουφάν µε
Velcro

του

2.
Φοράει
παντελόνι
λάστιχο)

το
(µε

3.
Φοράει
µπλούζα του

τη

4. Φοράει µπουφάν

∆ιδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τρία είδη αλυσιδωτών αντιδράσεων για µία
δραστηριότητα (Cooper, Heron & Heward, 1986˙ Bondy, Dickey, Black &
Buswell, 2002):
Α. Πρόσθια διδασκαλία: Κατά την πρόσθια διδασκαλία ο µαθητής διδάσκεται
το πρώτο (µε βάση τη χρονική σειρά εκτέλεσης) από τα βήµατα που
απαρτίζουν τη σύνθετη δραστηριότητα, ενώ τα υπόλοιπα βήµατα εκτελούνται
από τον εκπαιδευτικό. Όταν ο µαθητής µάθει να εκτελεί το πρώτο βήµα, τότε
διδάσκεται να εκτελεί το πρώτο και το δεύτερο βήµα ενώ όλα τα υπόλοιπα
βήµατα εκτελούνται από τον εκπαιδευτικό, κ.ο.κ. Η πρόσθια διδασκαλία
προτιµάται όταν τα πρώτα βήµατα στην εκτέλεση µιας δραστηριότητας είναι
και τα πιο εύκολα όπως φαίνεται στο παράδειγµα που ακολουθεί.
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Στόχος
Ο µαθητής να
τρώει ελαφρύ
γεύµα στη τάξη

Πρόσθια διδασκαλία

Ανάλυση Έργου
1. Παίρνει την τσάντα του
2. Ανοίγει την τσάντα του
3. Βγάζει το γεύµα από την
τσάντα του
4. Απλώνει την πετσέτα
στο τραπέζι
5. Ανοίγει το γεύµα
6. Τρώει το γεύµα
7. ∆ιπλώνει την πετσέτα
8. Πετάει τα σκουπίδια
9. Κλείνει την τσάντα του
10. Αφήνει την τσάντα του

Ο εκπαιδευτικός διδάσκει στο µαθητή
πρώτα να παίρνει την τσάντα από το
ντουλάπι
στο
οποίο
βρίσκεται,
χρησιµοποιώντας χειρονοµίες και εικόνες.
Τα υπόλοιπα βήµατα εκτελούνται από τον
εκπαιδευτικό
µε τη συµµετοχή του
παιδιού.
Αφού το παιδί µάθει να εκτελεί το πρώτο
βήµα µε την ελάχιστη δυνατή βοήθεια,
διδάσκεται το δεύτερο βήµα µε χρήση της
κατάλληλης προτροπής (π.χ. οπτική
βοήθεια και φυσική καθοδήγηση) κ.ο.κ,
µέχρι το παιδί να µπορεί να εκτελεί µόνο
του ή µε την ελάχιστη δυνατή βοήθεια όλα
τα επιµέρους βήµατα της δραστηριότητας.

Β. Ανάστροφη διδασκαλία: Όλα τα βήµατα της αλληλουχίας εκτελούνται µε τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού (ή και µόνον από αυτόν) και ο µαθητής καλείται να
εκτελέσει την τελευταία αντίδραση για την οποία λαµβάνει άµεση ενίσχυση
είτε από τον εκπαιδευτικό είτε τη φυσική ενίσχυση που εµπεριέχεται στην ίδια
τη διαδικασία. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά από το µαθητή να εκτελέσει
το τελευταίο και το προτελευταίο βήµα κ.ο.κ. Η διδασκαλία ανάστροφων
αντιδράσεων προτιµάται όταν το τελευταίο βήµα είναι το πιο εύκολο ή το πιο
ενισχυτικό για το µαθητή (π.χ. φτιάχνω ένα σάντουιτς, στρώνω το τραπέζι,
ανεβάζω το φερµουάρ, λύνω ένα µαθηµατικό πρόβληµα κ.ο.κ),
όπως φαίνεται και στα παρακάτω παραδείγµατα.
Στόχος

Ανάλυση Έργου

Ανάστροφη διδασκαλία

Ο µαθητής να
κάνει προσθέσεις
µέχρι
το
20,
χρησιµοποιώντας
την
προσεταιριστική
ιδιότητα
(π.χ.
8+4=8+
(2+2)
=(8+2)+2=10+2=
12

1. Ο µαθητής γράφει τα δύο
νούµερα το ένα δίπλα στο
άλλο
2. Αντιστοιχίζει τα νούµερα
µε
ξυλάκια
ή άλλα
αντικείµενα
3. Αναλύει το 4 σε 2
υποσύνολα (2+2)
4. Προσθέτει
το
ένα
υποσύνολο στα 8 ξυλάκια
για να συµπληρώσει τη
δεκάδα
5. Μετράει τα ξυλάκια και
γράφει το νούµερο 10
6. Προσθέτει στη δεκάδα το
δεύτερο υποσύνολο
7. Μετράει τα ξυλάκια και
γράφει το τελικό σύνολο

Ο εκπαιδευτικός εκτελεί όλα τα βήµατα από το
1-6 ενώ ζητάει από το µαθητή να µετρήσει το
σύνολο από τα ξυλάκια και να γράψει το σωστό
νούµεροαποτέλεσµα
της
πρόσθεσης,
επαινώντας τον για την απάντηση. Στη
συνέχεια εξασκεί το µαθητή στο βήµα 6
παρέχοντας ενίσχυση για την εκτέλεση των δύο
τελευταίων βηµάτων, κ.ο.κ
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Στόχος

Ανάλυση έργου

Ανάστροφη διδασκαλία

Ο µαθητής να
φτιάχνει µόνος
του ένα σάντουιτς

1. Παίρνει το ζαµπόν και το
κασέρι από το ψυγείο
2. Ανοίγει το ντουλάπι και
παίρνει ένα πιάτο
3. Τοποθετεί το ζαµπόν και
το τυρί στο πιάτο
4. Παίρνει δύο φέτες ψωµί
από την ψωµιέρα
5. Τις τοποθετεί στον πάγκο
της κουζίνας τη µία δίπλα
στην άλλη
6. Βάζει το τυρί και το ζαµπόν
πάνω στη µία φέτα και
τοποθετεί από πάνω τη
δεύτερη φέτα
7. Βάζει το σάντουιτς στο
πιάτο και το τρώει

Ο εκπαιδευτικός εκτελεί τα βήµατα 1-6 και
µετά διδάσκει το τελευταίο βήµα στο µαθητή.
Σε αυτήν την περίπτωση το προϊόν αυτής της
δραστηριότητας είναι ευχάριστο για το µαθητή
και αποτελεί την ενίσχυση για την συµµετοχή
του. Το δεύτερο βήµα που θα διδάξει είναι το
βήµα 6 σε συνδυασµό µε το βήµα 7, κ.ο.κ

Γ. Η διδασκαλία βηµάτων µε συνολική παρουσίαση έργου. Χρησιµοποιείται για
τη διδασκαλία δεξιοτήτων όταν χρειάζεται να διδαχτούν τα επιµέρους βήµατα
ξεχωριστά και όχι µε συγκεκριµένη σειρά. Η διδασκαλία µπορεί να ξεκινήσει
από τα βήµατα στη µέση της δραστηριότητας αν αυτά είναι που θεωρούνται
τα πιο εύκολα για να ξεκινήσει κανείς ή αν σε αυτά τα βήµατα ο µαθητής είναι
ήδη αυτόνοµος. Έτσι ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρεµβαίνει σε ορισµένα
βήµατα κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας, ενώ σε άλλα να αποσύρει τη
βοήθειά του ανάλογα µε το επίπεδο αυτονοµίας του παιδιού (βλέπε το
παράδειγµα που ακολουθεί).
Στόχος

Ο µαθητής να
πλένει µόνη του
τα πιάτα

Ανάλυση έργου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Καθαρίζει τα πιάτα
από τα υπολείµµατα
τροφών
Γεµίζει το νεροχύτη
µε ζεστό νερό και ρίχνει
απορρυπαντικό
Βάζει τα πιάτα στο
νεροχύτη
Σαπουνίζει τα πιάτα
Ξεπλένει τα πιάτα
Τοποθετεί τα πιάτα
στο στραγκιστήρι
Καθαρίζει το
σφουγγάρι και το νεροχύτη
από τις σαπουνάδες

∆ιδασκαλία βηµάτων µε συνολική
παρουσίαση έργου
Τα βήµατα 2,3, 4 και 5 και 6 είναι πιο εύκολα
σε σχέση µε τα βήµατα 1 και 7, ή o µαθητής
είναι ήδη αυτόνοµος σε αυτά. Γι’ αυτό και ο
εκπαιδευτικός ξεκινάει να διδάξει αυτά πρώτα
εκτελώντας ο ίδιος τα πιο δύσκολα βήµατα.
Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας ο
εκπαιδευτικός είναι παρών σε όλη τη
διαδικασία προκειµένου να παρέµβει µε
φυσική καθοδήγηση για την εκτέλεση όποιου
από τα βήµατα χρειαστεί και να αποσύρεται
στη συνέχεια αφήνοντας το µαθητή να εκτελεί
τα υπόλοιπα βήµατα ανεξάρτητος. Μετά την
ολοκλήρωση της δραστηριότητας παρέχει
επιβράβευση στο µαθητή.

•
Προσαρµογή της δραστηριότητας µε σκοπό τη µερική συµµετοχή του
παιδιού: Στην περίπτωση που τα βήµατα για την εκτέλεση µίας
δραστηριότητας είναι πολλά ή δύσκολα ένας µαθητής µπορεί να συµµετέχει
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στην εκτέλεση της δραστηριότητας µερικώς στο βαθµό που µπορεί. Η
συµµετοχή αυτή µπορεί να διευκολυνθεί αν για την εκτέλεση της
συγκεκριµένης δραστηριότητας γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές ανάλογα
µε τις ανάγκες του συγκεκριµένου µαθητή. Τέτοιου είδους προσαρµογές
µπορεί να είναι η εκτέλεση µιας δραστηριότητας από κοινού µε κάποιο άλλο
παιδί (στο παράδειγµα για το πλύσιµο των πιάτων θα µπορούσε ο ένας
µαθητής απλά να δίνει τα πιάτα στον άλλο που θα τα πλένει). Σε άλλες
περιπτώσεις θα µπορούσε ένας µαθητής να µάθει να βάζει τα πιάτα στο
πλυντήριο πιάτων. Κάποιος άλλος µαθητής θα µπορούσε να βοηθηθεί από τη
χρήση µιας σειράς φωτογραφιών οι οποίες θα του «υπενθυµίζουν» τη σειρά
µε την οποία θα πρέπει να εκτελεί µια δραστηριότητα (π.χ. πώς να κάνει
αυγόφετες).
Κύκλος συστηµατικής διδασκαλίας (discrete trial teaching)
Μία από τις επικρατέστερες µεθόδους διδασκαλίας νέων δεξιοτήτων σε
παιδιά µε αυτισµό θεωρείται ο κύκλος συστηµατικής διδασκαλίας (Donellan et
al., 1988). Η τεχνική αυτή προσφέρει στο µαθητή τη δυνατότητα
αλλεπάλληλων ευκαιριών για άσκηση σε ποικίλες δεξιότητες. Η εφαρµογή της
περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα:

Συγκέντρωσ
η προσοχής
«κοίταξέ µε»

Οδηγία
εκπαιδευτικού
και παρουσίαση
ερεθίσµατος
«∆είξε µου το µήλο»

Σωστή
απάντηση
(δείχνει το
µήλο και όχι
κάποιο άλλο

Λάθος
απάντηση
(δείχνει το
αχλάδι ή δεν
δείχνει

Επιβράβευση
«πολύ σωστά»

∆ιόρθωση
«∆είξε µου το
µήλο» µε
προτροπή του
εκπαιδευτικού

Χρονικ
ό
διάστη
µα

Σχηµατική απεικόνιση του κύκλου συστηµατικής διδασκαλίας βάσει παραδείγµατος

•
Πρώτο βήµα: Η συγκέντρωση προσοχής. Η διάσπαση προσοχής είναι
ένα από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα των παιδιών µε αυτισµό. Γι’ αυτό
και ο κύκλος συστηµατικής διδασκαλίας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην
προσέλκυση της προσοχής του µαθητή πριν την παρουσίαση οποιουδήποτε
διδακτικού υλικού ή οδηγίας από τον εκπαιδευτικό. Ο µαθητής θα πρέπει να
έχει βλεµµατική επαφή είτε µε τον εκπαιδευτικό, είτε µε το εποπτικό υλικό που
χρησιµοποιείται. Για να εξασφαλιστεί αυτό, είναι σκόπιµο ο εκπαιδευτικός να
παρέχει κίνητρα στο µαθητή για εµπλοκή στη διδακτική διαδικασία, τα οποία
είτε πηγάζουν από την ίδια τη δραστηριότητα που πρέπει να διδαχθεί,
(ενδιαφέρων και απλός τρόπος παρουσίασης του υλικού) είτε αφορούν
εξωτερικά κίνητρα (έπαινος του εκπαιδευτικού, υλικές αµοιβές), τα οποία
χρησιµοποιούνται προκειµένου να τραβήξουν το ενδιαφέρον του µαθητή πριν
την έναρξη της διδασκαλίας.
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•
∆εύτερο βήµα: Οδηγίες του εκπαιδευτικού και παρουσίαση του
ερεθίσµατος. Τόσο το υλικό όσο και οι οδηγίες του εκπαιδευτικού πρέπει να
είναι απλές και ξεκάθαρες και να παρουσιάζονται µε ευδιάκριτο τρόπο στο
µαθητή. Επίσης, όταν πρόκειται για ένα παιδί µε χαµηλό γνωστικό δυναµικό,
να παρουσιάζονται σε πρώτη φάση τα ίδια ερεθίσµατα (υλικό ή εντολές) µε
συνεπή και συστηµατικό τρόπο µέχρι ο µαθητής να µάθει να ανταποκρίνεται
σε αυτά. Στη συνέχεια και για λόγους γενίκευσης µπορούν σταδιακά τα
ερεθίσµατα να ποικίλλουν (π.χ. παρουσίαση διαφορετικών φωτογραφιών µε
τα ίδια αντικείµενα οικιακής χρήσης κατά την άσκηση κατονοµασίας τους από
τον µαθητή) (Cooper, Heron & Heward, 1986). Οι οδηγίες του εκπαιδευτικού
πρέπει να είναι ανάλογες µε το επίπεδο κατανόησης του λόγου του µαθητή.
Το οπτικό υλικό θα πρέπει να είναι ευκρινές, αφαιρώντας επιµέρους
ερεθίσµατα που δηµιουργούν σύγχυση στο µαθητή. Έτσι αν για παράδειγµα
διδάσκουµε σε ένα µαθητή κατηγοριοποίηση εικόνων, οι εικόνες θα πρέπει να
είναι ευδιάκριτες και να αναδεικνύουν το αντικείµενο που ο µαθητής θα πρέπει
να παρατηρήσει, ενώ οι οδηγίες του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι απλές
και ξεκάθαρες (π.χ. «βάλε τη γάτα µε τα ζώα»).
•
Τρίτο βήµα: Η απάντηση του µαθητή. Η απάντηση που δίνει ο µαθητής
µετά την παρουσίαση του ερεθίσµατος µπορεί να είναι είτε σωστή είτε
λανθασµένη (περιλαµβάνει και την απουσία απάντησης). Θα πρέπει να
σηµειωθεί εδώ, ότι ο εκπαιδευτικός έχει ορίσει πριν τη διδασκαλία τι θα δεχθεί
ως σωστή απάντη
ση από το µαθητή και τι ως λανθασµένη, κάτι που πρέπει
ησ
να είναι ξεκάθαρο σε όλους όσους εµπλέκονται στη διδασκαλία του παιδιού.
Στόχος του εκπαιδευτικού είναι η διδασκαλία και ο τρόπος παρουσίασης του
διδακτικού υλικού και της διδακτικής οδηγίας (βλέπε το σύστηµα προτροπών)
στε να συµβαδίζουν µε το γνωστικό επίπεδο του µαθητή,
να είναι τόσο απλά ώ
ώσ
προκειµένου να αποφεύγονται κατά το µέγιστο δυνατό λανθασµένες
απαντήσεις από το µαθητή. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει στο
µαθητή ικανοποιητικό χρόνο για να δώσει µία απάντηση (χρόνος αντίδρασης),
ο οποίος µπορεί να κυµαίνεται από 2 έως 5 δευτερόλεπτα, ανάλογα µε το
γνωστικό δυναµικό του µαθητή (Donellan et al, 1988).
•
Τέταρτο βήµα: Τα επακόλουθα. (α) Επιβράβευση: Ο εκπαιδευτικός
ανάλογα µε την απάντηση που πήρε από το µαθητή διαµορφώνει αντίστοιχα
και την δική του αντίδραση: δηλαδή επαινεί και ενισχύει τις σωστές
απαντήσεις του µαθητή µε κοινωνικές (λεκτικός έπαινος, χαµόγελο, χάδι) και
µε υλικές ενισχύσεις (αγαπηµένο παιχνίδι ή δραστηριότητα). (β) ∆ιόρθωση: Η
διόρθωση είναι προσαρµοσµένη στο επίπεδο κατανόησης του παιδιού και
στις ιδιαιτερότητες του κάθε στόχου διδασκαλίας. Κατά τη διόρθωση ο
εκπαιδευτικός επαναλαµβάνει την αρχική οδηγία (π.χ. «δείξε µου το µήλο) και
χρησιµοποιεί προτροπές προκειµένου ο µαθητής να επαναλάβει την σωστή
απάντηση. Αν για παράδειγµα ο µαθητής αντί να δείξει το µήλο έδειξε ένα
άλλο φρούτο ή δεν απάντησε καθόλου τότε ο εκπαιδευτικός µπορεί να
χρησιµοποιήσει φυσική καθοδήγηση για να βοηθήσει το µαθητή να δείξει το
σωστό αντικείµενο ή να παρουσιάσει οπτικό πρότυπο προς µίµηση (να δείξει
ο ίδιος το αντικείµενο αναµένοντας από το µαθητή να τον µιµηθεί, εφόσον
αυτός έχει την ικανότητα µίµησης). Η επιλογή της προτροπής που θα
χρησιµοποιηθεί κατά τη διόρθωση θα πρέπει να είναι λίγο πιο παρεµβατική
(µε βάση την ιεραρχία των προτροπών) από αυτή που χρησιµοποιήθηκε κατά
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την παρουσίαση του ερεθίσµατος. Αν, για παράδειγµα, ο µαθητής χρειάζεται
µερική φυσική καθοδήγηση (καθοδήγηση από τον αγκώνα) ως προτροπή για
να δείξει το σωστό αντικείµενο όταν ο εκπαιδευτικός του ζητάει να διακρίνει το
µήλο από το αχλάδι, τότε κατά τη διόρθωση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
γίνει πιο παρεµβατικός (πλήρης φυσική καθοδήγηση). Κατά τη διόρθωση, και
σε αντίθεση µε την επιβράβευση ο εκπαιδευτικός δεν επαινεί το µαθητή, όταν
µε τη χρήση προτροπών εκτελεί τη σωστή απάντηση. Θα πρέπει όµως ο
εκπαιδευτικός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε ο µαθητής να µην
απογοητεύεται ή εκνευρίζεται λόγω αλλεπάλληλων διορθώσεων. Μία καλή
στρατηγική για την αποφυγή αυτού του κινδύνου είναι η εναλλαγή
«δύσκολων» για το µαθητή απαντήσεων µε άλλες µαθηµένες απαντήσεις
(Bondy, Dickey, Black & Buswell, 2002).
Γενικά ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίζει ώστε η επιβράβευση και η
διόρθωση να είναι δύο επακόλουθα πολύ διακριτά για το παιδί, ώστε να
είναι σαφές πότε δίνει σωστές και πότε λανθασµένες απαντήσεις
(ενθουσιώδης διάθεση από το δάσκαλο κατά την επιβράβευση, χαµηλοί
τόνοι και σοβαρότητα κατά τη διόρθωση). Επίσης είναι πολύ σηµαντικό οι
συνέπειες (ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια διδασκαλίας του παιδιού µε
αυτισµό) να ακολουθούν χωρίς χρονική καθυστέρηση (Cooper, Heron &
Heard, 1986).
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των προσπαθειών: Μετά τις απαντήσεις του
µαθητή και τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού, µεσολαβεί ένα χρονικό
διάστηµα µεταξύ προσπαθειών. Η µεσολάβηση αυτού του διαστήµατος βοηθά
ώστε το παιδί να µη βοµβαρδίζεται µε αλλεπάλληλες διδακτικές οδηγίες, να
καταλάβει ότι θα ξεκινήσει µία καινούρια προσπάθεια για µάθηση, ενώ
παράλληλα δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει την
διαπροσωπική του σχέση µε το µαθητή, επαινώντας τον αν κάθεται καλά στην
καρέκλα ή αλληλεπιδρώντας σωµατικά µαζί του (Donellan et al, 1988).
Η γνώση και η εφαρµογή από τον εκπαιδευτικό συγκεκριµένων µεθόδων για την διδασκαλία
δραστηριοτήτων µέσα στην τάξη οδηγεί σε καλύτερη και πιο αποτελεσµατική διδασκαλία των
στόχων που προτείνονται στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, ενώ παράλληλα καθιστά την
εκπαιδευτική διαδικασία µία θετική εµπειρία για το µαθητή και τον εκπαιδευτικό.

367

Προβλήµατα Συµπεριφοράς

∆I∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Άλµπουµ για φωτογραφίες και συλλογές
Άµµος υγρή και στεγνή
Ανακυκλώσιµα υλικά: χαρτιά, φτερά, αλουµίνια
Αποξηραµένα λουλούδια – φύλλα
Αυτοκόλλητα
Αφρώδες υλικό
Βέλκρο
Βερνίκια
Βόλους χρωµατιστούς
Βότσαλα, πέτρες, χαλίκια
Βούρτσες και ρολά ζωγραφικής
Γιλέκα µε κουµπιά, φερµουάρ, σούστες, βέλκρο
Γραµµατόσηµα
Γυαλί
Γύψος
∆αχτυλοµπογιές, νεροµπογιές, , κηροµπογιές, πλαστικά χρώµατα,
τέµπερες, υδροχρώµατα
∆ιακορευτής
∆ιακοσµητικά χαρτιά και περιτυλίγµατος
∆ιαφάνειες αρχειοθέτησης
Εικόνες µε αντικείµενα, τοπία, ζώα, φυτά, ανθρώπους
Εργαλεία κηπουρικής
Εσφηνώµατα
Εσώρουχα
Ζυγαριά
Ζυµάρι
Ζυµαρικά
Καβαλέτο
Καθρέφτες
Καλαµάκια πλαστικά και ξύλινα
Καλούπια
Κάλτσες
Κάρτες µε αριθµούς
Κάρτες µε πίνακες ζωγραφικής
Κιµωλίες χρωµατιστές
Κλωστή, νήµατα, σπάγκο, µαλλί, κουβαρίστρες, χόρτο, λουρίδες από
ύφασµα
Κόλλες υγρές ή στικ, ατλακόλ
Κοµπολόγια µε βαµµένα ζυµαρικά
Κοµπολόγια µε χρωµατιστές χάντρες
Κορδέλες χρωµατιστές πάνινες
Κορδόνια πλαστικά και δερµάτινα
Κούκλα πάνινη
Κούκλα πλαστική µε συναρµολογούµενα µέρη του σώµατος
Κούκλες κουκλοθεάτρου
Κούκλες σε διάφορα µεγέθη
Κουµπιά (διαφορετικά µεγέθη)
Κουτιά διαφόρων µεγεθών
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Κώνους
Μανταλάκια, συνδετήρες (διαφορετικά µεγέθη)
Μαρκαδόροι χοντροί και λεπτοί
Μολύβια
Μουσικά παιχνίδια
Μπάλες και χρωµατιστά µπαλόνια
Μπουκάλια απορρυπαντικών και φαρµακείο µε µπουκαλάκια χωρίς
περιεχόµενο…
Ντοσιέ
Ξηροί καρποί
Ξύλινα παιχνίδια
Ξυλοµπογιές
Ξύστρες
Οδοντόκρεµες και οδοντόβουρτσες
Οικοδοµικό υλικό του Ο.Σ.Κ.
Όσπρια
Παζλ
Παιχνίδια µε επαγγέλµατα (µανάβης, περίπτερο, πολυκατάστηµα)
Παιχνίδια µε Λόττο
Παιχνίδια µε φούσκες
Παιχνίδια σειροθέτησης
Παραµύθια εικονογραφηµένα
Παραµύθια µε πλαστικοποιηµένες σελίδες (και σελίδες από πανί)
Περιοδικά και εφηµερίδες
Πετσέτες
Πηλός
Πινέλα διαφόρων διαστάσεων
Πλαστελίνη
Πλαστικά δοχεία
Πλαστικά παιχνίδια
Πλαστικά πιάτα, ποτήρια, πιρούνια, κουτάλια, µαχαίρια
Πλαστικά φρούτα – λαχανικά και ζωάκια (και λούτρινα)
Πλαστικά χρήµατα και νοµίσµατα
Πλαστικούς δίσκους για ατοµικό φαγητό
Πλεξιγκλάς
Ποδιές ή πρόχειρες µπλούζες
Ποτήρια, πιάτα, µαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια , κανάτα, µπουκάλι
Ριζόχαρτο
Ρούχα για τις κούκλες
Σαπούνι, υγρό και στερεό – σαπουνοθήκες
Σβηστήρες
Σελοφάν
Σουπλά
Σπίρτα και οδοντογλυφίδες (σε διάφορα µεγέθη)
Στένσιλς
Στρατσόχαρτο
Σύρµα πίπας
Συρραπτικό
Συσκευασίες απορρυπαντικών
Σφουγγάρια καθαριότητας
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Σφραγίδες
Σχοινάκια
Τραπεζοµάνδηλα
Υλικά κατασκευών: Lego, βίδες, καρφάκια, τουβλάκια
Φάκελοι αρχειοθέτησης µε λάστιχο
Φελλοί και πώµατα
Φερµουάρ (διαφορετικά µεγέθη)
Φόδρες, τούλια, υφάσµατα
Φωτογραφίες
Χάντρες, ξύλινες και πλαστικές
Χαρτί Α4 και Α3
Χαρτί του µέτρου
Χαρτιά και χαρτόνια: κάνσον, µεταλιζέ, γκοφρέ, γλασέ, οντουλέ,
βελουτέ
Χαρτόκουτα
Χασαπόχαρτο
Χτένες – βούρτσες- νεσεσέρ
Χώµα – σπόροι
Χώµα και σπόρους
Ψαλίδια απλά/ χούφτας, σχηµάτων (µεγάλα και µικρά)

Μέσα διδασκαλίας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Αµµοδόχος
Αντικείµενα και εικόνες αντικειµένων της αίθουσας
Αποχυµωτής
Αριθµητήριο
Βίντεο
Βιντεοκάµερα και τρίποδας στήριξης
Βιντεοκασέτες
Βραστήρας
Γεωµετρικά σχήµατα
Γεωµετρικές κλίµακες ξύλινες ή πλαστικές µε χρώµατα και σχήµατα
Γλαστράκια
∆ιαφάνειες
∆οκός ισορροπίας
Επιτραπέζια παιχνίδια
Ηλεκτρική κουζίνα και σκεύη µαγειρικής
Ηλεκτρική σκούπα
Καβαλέτο
Καλάθι καλαθοσφαίρισης
Κάρτες µε τα µέρη του λόγου
Κασέτες – CD (κενά, µε τραγούδια, µε παραµύθια, µε ήχους)
Κασετόφωνο C.D - µικρόφωνο
Καφετιέρα
Κλεψύδρα – χρονόµετρο
Κορύνες
Κουβαδάκι, τσουγκράνα, φτυάρι
Κουδουνίστρες
Κουκλοθέατρο
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Κουκλόσπιτο – µαγαζάκι - περίπτερο
Μαγνητικός πίνακα µε αριθµούς και γράµµατα
Μαράκες
Μελόντικα
Μεταλόφωνο
Μίξερ
Μπαλόνια καγκουρό
Ντέφι
Παλέτα
Παραµύθια – παιδική λογοτεχνία
Πιατίνια
Πίνακας
Πισίνα µε πλαστικές χρωµατιστές µπάλες
Πλαστικοποιητής
Πλυντήριο πιάτων
Ρολόγια διαφορετικών τύπων και µεγεθών
Σηµαίες
Στεφάνια
Στρώµατα γυµναστικής
Ταµπουρίνα
Τηλεόραση
Τηλέφωνο
Τοστιέρα
Τραµπολίνο
Τρίγωνα
Τύµπανα
Υπολογιστής µε σκάνερ – οθόνη αφής – εκπαιδευτικά cd και dvd
Φίλµ
Φλογέρα
Φούρνος µικροκυµάτων
Φρυγανιέρα
Φυσαρµόνικα
Φωτογραφική µηχανή (απλή ή ψηφιακή)
Φωτοτυπικό
Χάρακες διαφόρων µεγεθών
Χάρτες
Ψυγείο
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Εισαγωγή
Οι προβληµατικές συµπεριφορές συχνά προκαλούν σύγχυση και
απογοήτευση στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ενώ είναι συχνά το
βασικό εµπόδιο για την σχολική και κοινωνική ένταξή των µαθητών µε
αυτισµό. Tα πιο κοινά προβλήµατα συµπεριφοράς στους µαθητές µε αυτισµό
είναι οι κρίσεις θυµού, η επιθετικότητα προς τους άλλους, οι
αυτοτραυµατισµοί, οι στερεότυπες συµπεριφορές και οι δύσκολες
συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγιεινή, την χρήση τουαλέτας, το
φαγητό και τον ύπνο. Σε αυτή την ενότητα, περιγράφονται οι πιο
αποτελεσµατικές µέθοδοι χειρισµού των δύσκολων συµπεριφορών για παιδιά
µε αυτισµό. Το πρώτο στάδιο του σχεδιασµού της παρέµβασης περιλαµβάνει
την συστηµατική παρατήρηση και ανάλυση των λειτουργιών της
συµπεριφοράς. Στο δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει τις
στρατηγικές που είναι πιο κατάλληλες για τα προβλήµατα συµπεριφοράς που
εµφανίζει ο µαθητής µε αυτισµό.
Πρώτο Στάδιο: Η λειτουργική ανάλυση της συµπεριφοράς
Η λειτουργική ανάλυση της συµπεριφοράς (functional analysis of behavior)
είναι µια διαδικασία συλλογής πληροφοριών µε στόχο την κατανόηση και
ερµηνεία της προβληµατικής συµπεριφοράς του µαθητή µε αυτισµό. Μία
βασική παραδοχή της λειτουργικής ανάλυσης της συµπεριφοράς είναι ότι κάθε
προβληµατική συµπεριφορά έχει νόηµα (λειτουργία) για τον ίδιο τον µαθητή.
Για τον σκοπό αυτό η προβληµατική συµπεριφορά εξετάζεται στα πλαίσια των
περιβαλλοντικών συνθηκών που εµφανίζεται. Αναλυτικότερα, καταγράφονται
οι περιβαλλοντικές συνθήκες που προηγούνται και έπονται της
προβληµατικής συµπεριφοράς, τα κίνητρα για την εκδήλωση της
συµπεριφοράς και οι γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες που µπορεί να
αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης της συµπεριφοράς. Οι κύριες
παράµετροι που εξετάζονται στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης είναι (O' Neil,
Horner, Albin, Sprague, Storey & Newton, 1997):
Οι γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή συνθήκες ζωής που ευνοούν ή όχι
την εκδήλωση της συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, εξετάζεται αν ο
µαθητής:
• έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλογές στην καθηµερινή του ζωή (π.χ.
στο φαγητό, στον ύπνο, στις επαφές µε άλλους, στην ενασχόληση
του µε δραστηριότητες),
• εκφράζει ή δέχεται συναισθήµατα στοργής ή τρυφερότητας,
• έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί µε ποικιλία δραστηριοτήτων κατά
τον ελεύθερο χρόνο του, και αν
• έχει πρόσβαση σε διαφορετικούς χώρους κατά τη διάρκεια της
ηµέρας.
Ο τρόπος οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του µαθητή.
Συγκεκριµένα, εξετάζεται αν:
• οι δραστηριότητες είναι ευχάριστες για το µαθητή,

372

Προβλήµατα Συµπεριφοράς

•
•

οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων είναι ανάλογες µε το επίπεδο
ικανοτήτων του µαθητή, και αν
ο µαθητής έχει τη δυνατότητα επιλογής των δραστηριοτήτων και του
τρόπου που θα ασχοληθεί µε αυτές.

Ο τρόπος διδασκαλίας δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, εξετάζεται αν ο µαθητής:

• κατανοεί τις οδηγίες που του δίνονται για τις δραστηριότητες, και αν
• γνωρίζει πότε τελειώνει µια δραστηριότητα και τι θα ακολουθήσει
µετά.

Η επικοινωνιακή λειτουργία της προβληµατικής συµπεριφοράς, ιδιαίτερα για τους
µαθητές µε αυτισµό που έχουν περιορισµένες δεξιότητες επικοινωνίας.
Συγκεκριµένα, εξετάζεται αν ο µαθητής:

• εκφράζει µε συµβατικούς τρόπους το άγχος, τη σύγχυση ή το φόβο
του,
• εκδηλώνει την προβληµατική συµπεριφορά µε σκοπό να
προσελκύσει την προσοχή των άλλων, και αν
• εκδηλώνει την προβληµατική συµπεριφορά µε σκοπό να αποφύγει
µία δραστηριότητα.

Ο εκπαιδευτικός που θα εφαρµόσει την λειτουργική ανάλυση
συµπεριφοράς θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα (Donnelan,
Lavigna, Negri-Shoultz & Fassbender, 1988):
Να περιγράψει την προβληµατική συµπεριφορά µε ακρίβεια και µε
λειτουργικούς όρους, δηλαδή µε βάση άµεσα παρατηρήσιµα
χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς.
Να καταγράψει τις γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες που πιθανόν να επηρεάζουν την
εκδήλωση της συµπεριφοράς. Τέτοιες συνθήκες είναι η χορήγηση φαρµάκων, προβλήµατα
υγείας (όπως, αλλεργίες, άσθµα, µολύνσεις), προβλήµατα στον ύπνο ή στην διατροφή, το
πρόγραµµα δραστηριοτήτων, το δικαίωµα επιλογής δραστηριοτήτων από το µαθητή και οι
παγιωµένοι τρόποι αλληλεπίδρασης του µαθητή µε τους άλλους.
Να καταγράψει τα γεγονότα ή τις συνθήκες που προηγούνται της εκδήλωσης της
προβληµατικής συµπεριφοράς, όπως είναι η ώρα της ηµέρας, ο χώρος και ποια πρόσωπα
είναι παρόντα στο χώρο του µαθητή.
Να ερµηνεύσει την προβληµατική συµπεριφορά προσδιορίζοντας τα πιθανά αίτια και τη
λειτουργία της. Σύµφωνα µε τη µεταφορά του «παγόβουνου» (βλέπε το παρακάτω σχήµα),
µία προβληµατική συµπεριφορά αποτελεί µόνο την «κορυφή ενός παγόβουνου» και ο
εκπαιδευτικός οφείλει να ανιχνεύσει τους παράγοντες που οδηγούν σε µία προβληµατική
συµπεριφορά και βρίσκονται στη βάση του «παγόβουνου» (Schopler, 1995), δηλαδή: α)
γνωστικοί-συναισθηµατικοί παράγοντες, όπως οι ελλιπείς ή ακατάλληλες στρατηγικές
επικοινωνίας και χειρισµού του άγχους και του θυµού. Για παράδειγµα, επειδή ο µαθητής
δεν γνωρίζει πως να ζητήσει το αγαπηµένο του φαγητό εκδηλώνει επιθετικότητα σε άλλους
ή αυτοτραυµατίζεται, και β) αισθητηριακές εµπειρίες. Για παράδειγµα, ο µαθητής γελάει και
κάνει στερεοτυπικές κινήσεις µε τα χέρια του όταν βλέπει την περιστροφική κίνηση
αντικειµένων. Είναι προφανές ότι οι στερεοτυπίες του προσφέρουν έντονη αισθητηριακή
διέγερση και ευχαρίστηση. Επιπλέον, κάποια συµπεριφορά µπορεί να εξυπηρετεί
πολλαπλές λειτουργίες σε διαφορετικές στιγµές (π.χ. οι στερεότυπες κινήσεις µπορεί να
δείχνουν την δυσκολία του µαθητή να εκφράσει την άρνηση του για κάτι και άλλοτε να
προσφέρουν στο µαθητή αισθητηριακή ευχαρίστηση).
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Schopler (2000), σελ. 40.
Να καταγράψει τις λειτουργικές εναλλακτικές συµπεριφορές που ο
µαθητής χρησιµοποιεί. Είναι απαραίτητη η αναγνώριση εναλλακτικών
συµπεριφορών, οι οποίες είναι κοινωνικά αποδεκτές και θα µπορούσαν να
αντικαταστήσουν τις προβληµατικές συµπεριφορές µε την ίδια λειτουργία.
Η διδασκαλία νέων ή η ενίσχυση ήδη υπαρχόντων τρόπων επικοινωνίας
είναι ο πιο σηµαντικός στόχος της λειτουργικής ανάλυσης συµπεριφοράς.
Να καταγράψει τις δραστηριότητες και τα αντικείµενα που αρέσουν στο
συγκεκριµένο µαθητή µε αυτισµό. Η αναγνώριση τους θα βοηθήσει στην
διδασκαλία
εναλλακτικών
συµπεριφορών,
προκειµένου
να
αντικατασταθούν οι προβληµατικές. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός
διδάσκει στο µαθητή να ζητά το αγαπηµένο του παιχνίδι και του το δίνει
κάθε φορά που χρησιµοποιεί αυτόν τον κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.
Η ολοκληρωµένη λειτουργική ανάλυση της συµπεριφοράς βασίζεται στην
συλλογή πληροφοριών από γονείς ή άλλους άµεσα εµπλεκόµενους µε το
µαθητή και αφετέρου στην άµεση παρατήρηση του παιδιού σε διάφορες
συνθήκες κατά τη διάρκεια της ηµέρας (O' Neil et al., 1996).
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Η συνέντευξη µε τους γονείς ή τους άµεσα εµπλεκόµενους µε το µαθητή, Οι πληροφορίες που
συλλέγονται αφορούν:
•
την προβληµατική συµπεριφορά,

•

•
•
•

•
•

•
•
•

τις γενικές και ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που ενεργοποιούν την
συµπεριφορά του µαθητή (π.χ. λήψη φαρµάκων, γενικά προβλήµατα
υγείας ή άλλες καταστάσεις που µπορεί να προκαλούν δυσφορία ή πόνο συνθήκες ύπνου (πόσες ώρες κοιµάται ο µαθητής κατά µέσο όρο και πόσο
συχνά) και διατροφικές συνήθειες (πόσο συχνά και πόση ποσότητα
φαγητού καταναλώνει ο µαθητής),
το ηµερήσιο πρόγραµµα του παιδιού στο σπίτι, δηλαδή πόσο προβλέψιµο
είναι το ηµερήσιο πρόγραµµά του και πόσο συχνά ο µαθητής έχει την
ευκαιρία να επιλέγει δραστηριότητες,
τον αριθµό των ανθρώπων που είναι παρόντες όταν εµφανίζεται η
προβληµατική συµπεριφορά στο σπίτι και την σχέση τους µε το µαθητή,
τις συνθήκες που προηγούνται και ενδεχοµένως κινητοποιούν τη
συµπεριφορά (π.χ. ώρα της ηµέρας, συγκεκριµένος χώρος, παρουσία
συγκεκριµένων ατόµων, παρουσία συγκεκριµένων δραστηριοτήτων,
διακοπή συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που είναι ιδιαίτερα ευχάριστες
για το µαθητή),
τις συνέπειες της προβληµατικής συµπεριφοράς για τον ίδιο το µαθητή,
τις λειτουργικές συµπεριφορές που χρησιµοποιεί ο µαθητής και θα
µπορούσαν να αντικαταστήσουν την προβληµατική συµπεριφορά µε τα
ίδια αποτελέσµατα, π.χ. ο µαθητής να δίνει µία κάρτα που σηµατοδοτεί το
"διάλειµµα" αντί να φωνάζει,
τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας που χρησιµοποιεί το παιδί,
τις προτιµήσεις του µαθητή (αντικείµενα, φαγητό ή δραστηριότητες) και θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία εναλλακτικών συµπεριφορών,
και
την εµφάνιση και εξέλιξη της προβληµατικής συµπεριφοράς και τις
παλαιότερες προσπάθειες που έγιναν για την ελάττωσή της.

Η άµεση παρατήρηση του παιδιού στο περιβάλλον του σχολείου. Με
την άµεση παρατήρηση ο εκπαιδευτικός συλλέγει πληροφορίες που
επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις υποθέσεις για τα αίτια και τις λειτουργίες της
προβληµατικής συµπεριφοράς. Στο στάδιο αυτό είναι σκόπιµη η χρήση ενός
πρωτόκολλου παρατήρησης (βλέπε παρακάτω) που απεικονίζει τις χρονικές
περιόδους της ηµέρας που εµφανίζεται η προβληµατική συµπεριφορά, την
συχνότητα της προβληµατικής συµπεριφοράς, τα γεγονότα που µπορεί να
χρησιµεύσουν σαν δείκτες πρόβλεψης της συµπεριφοράς, τις αντιλήψεις για
τις πιθανές λειτουργίες της προβληµατικής συµπεριφοράς και τις πραγµατικές
συνέπειες που ακολουθούν την προβληµατική συµπεριφορά (O' Neil et al.,
1996).
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∆εύτερο Στάδιο: Σχεδιασµός ενός προγράµµατος παρέµβασης.

Ο σχεδιασµός της παρέµβασης για την αντιµετώπιση της προβληµατικής
συµπεριφοράς περιλαµβάνει πολλές αλλαγές αλλαγών για την µείωση της
προβληµατικής συµπεριφοράς και την εµφάνιση µιας εναλλακτικής συµπεριφοράς.
Για την παρέµβαση που θα εφαρµόσει ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ακολουθήσει τα
παρακάτω βήµατα (Schopler, 1995):
• Να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά του αυτισµού και να τα συνδέσει µε την
συµπεριφορά του συγκεκριµένου µαθητή. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει
προσεκτική παρατήρηση των συµπεριφορών του µαθητή, έτσι ώστε ο
εκπαιδευτικός να µπορεί να «δει» την συµπεριφορά µέσα από τα µάτια του
παιδιού µε αυτισµό. Η µεταφορά του «παγόβουνου» (βλέπε παραπάνω)
υποστηρίζει ένα τέτοιο σκεπτικό.
• Να οργανώσει ένα δοµηµένο µαθησιακό περιβάλλον που θα προσφέρει
σταθερότητα και προβλεψιµότητα στο µαθητή µε αυτισµό. Το σταθερό
ηµερήσιο πρόγραµµα δηµιουργεί µία ρουτίνα στο µαθητή και τον
καθησυχάζει για την σειρά και την µορφή των δραστηριοτήτων του στο
σχολείο (βλέπε την ενότητα «∆οµηµένη διδασκαλία» στο κεφάλαιο
«∆ιδακτική µεθοδολογία»).
• Να αναπτύξει στρατηγικές θετικής παρέµβασης για την πρόληψη και
αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό.
Για παράδειγµα, αν η παρουσία ενός συγκεκριµένου συµµαθητή αναστατώνει ένα
µαθητή, να φροντίσει οι δύο συµµαθητές να µην συµµετέχουν σε κοινές
δραστηριότητες.
• Να καταφύγει στις παραδοσιακές τεχνικές για την τροποποίηση εκείνων των
προβληµάτων συµπεριφοράς που εξακολουθούν να εµφανίζονται παρά την οπτική
οργάνωση του χώρου και την εφαρµογή των στρατηγικών θετικής παρέµβασης.

Στρατηγικές θετικής παρέµβασης για την πρόληψη και
αντιµετώπιση των προβληµάτων συµπεριφοράς
Οι στρατηγικές θετικής παρέµβασης για την πρόληψη και αντιµετώπιση
των προβληµατικών συµπεριφορών δίνουν έµφαση στη συνεχή και
µακροπρόθεσµη διδασκαλία νέων δεξιοτήτων που θα αντικαταστήσουν τις
προβληµατικές συµπεριφορές σε αντίθεση µε παραδοσιακές τεχνικές, οι
οποίες έχουν στόχο τη µείωση ανεπιθύµητων συµπεριφορών (Cooper, Heron
& Heward, 1986˙ Donnelan, et al., 1988˙ Whetherby & Prizant, 2000). Το
βασικό πλεονέκτηµα της θετικής παρέµβασης είναι ότι πρόκειται για µία
προσέγγιση που δίνει έµφαση στη δηµιουργία νέων λειτουργικών
συµπεριφορών. Οι βασικές µορφές θετικής παρέµβασης είναι:
• ∆ιδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων. Για παράδειγµα, ένας
πεντάχρονος µαθητής µε αυτισµό παρουσιάζει συχνά εκρήξεις θυµού
(πέφτει στο πάτωµα, φωνάζει και κλαίει) όταν συµµετέχει σε οµαδική
δραστηριότητα. Η λειτουργική ανάλυση της συµπεριφοράς οδήγησε στο
συµπέρασµα ότι ο µαθητής δεν είχε τις δεξιότητες για να συµµετέχει σε
οµαδικό παιγνίδι. Ο εκπαιδευτικός ξεκίνησε συστηµατική εκπαίδευση του
µαθητή στις κοινωνικές δεξιότητες, όπως «περιµένω τη σειρά µου»,
«αφήνω τα άλλα παιδιά να πάρουν τα παιχνίδια µου».
• ∆ιδασκαλία
εναλλακτικών
δεξιοτήτων
επικοινωνίας
όταν
διαπιστώνεται ότι οι ακατάλληλες ή προβληµατικές συµπεριφορές έχουν
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κυρίως επικοινωνιακή λειτουργία (Hodgdon, 2002). Παράδειγµα: Ένας
πεντάχρονος µαθητής µε αυτισµό δεν έχει προφορικό λόγο και
αυτοτραυµατίζεται κάθε φορά που θέλει να ζητήσει κάτι. Ο εκπαιδευτικός
θα του διδάξει ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας για να ζητά αυτό που
θέλει, π.χ. όταν ο µαθητής θέλει να ζητήσει κάτι, να δίνει τη φωτογραφία
του αντικειµένου στον εκπαιδευτικό.
∆ιδασκαλία εναλλακτικών συµπεριφορών για τις στερεοτυπίες. Για
παράδειγµα, µία µαθήτρια µε αυτισµό ευχαριστιέται να ακούει το θόρυβο
των αντικειµένων όταν τα ρίχνει στο πάτωµα. Ο εκπαιδευτικός αποφάσισε
να δηµιουργήσει µια δραστηριότητα για τη µαθήτρια η οποία περιελάµβανε
την ρίψη αντικειµένων σε µεγάλους κάδους. Σε άλλο παράδειγµα, ένας
µαθητής µε αυτισµό ξηλώνει τα ρούχα του κάθε φορά που αισθάνεται
αγχωµένος. Ο εκπαιδευτικός του έµαθε να έχει στην τσέπη του ένα
κοµµάτι ύφασµα σαν και αυτό που του αρέσει να ξηλώνει και να το
χρησιµοποιεί αυτό κάθε φορά που αισθάνεται την ανάγκη να ξηλώσει.
Απόδοση
περιεχοµένου
και
νοήµατος
σε
µη-κατανοητές
συµπεριφορές που παρουσιάζονται ως προβληµατικές. Παράδειγµα:
ένας µαθητής µε αυτισµό που δεν έχει προφορικό λόγο ή κάποιον άλλο
τρόπο επικοινωνίας, χτυπάει συχνά το πόδι του µε δύναµη χωρίς να είναι
σαφής ο λόγος που το κάνει. Ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι αυτή η
συµπεριφορά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και γι’ αυτό κάθε φορά που ο
µαθητής χτυπάει το πόδι του τον πλησιάζει και τον ρωτάει αν χρειάζεται
βοήθεια. Σύντοµα οι αυτοτραυµατισµοί απέκτησαν νόηµα για το µαθητή και
σταδιακά ο εκπαιδευτικός µπόρεσε να του διδάξει να χτυπάει παλαµάκια
(εναλλακτική συµπεριφορά) όταν θέλει να ζητήσει βοήθεια.
Σαφής προσδιορισµός αποδεκτής συµπεριφοράς. Ο εκπαιδευτικός
ορίζει ποιες είναι οι αποδεκτές συµπεριφορές µε τρόπο που είναι
κατανοητός από το µαθητή µε αυτισµό. Για παράδειγµα, ετοιµάζει εικόνες
που δείχνουν µαθητές µε τα χέρια επάνω στο θρανίο και τις χρησιµοποιεί
για να υπενθυµίσει στα παιδιά µε αυτισµό τις επιθυµητές συµπεριφορές.

Τεχχν
νικές τροποποίησης της προβληµατικής συµπεριφοράς
Μία κοινή διαπίστωση της εκπαιδευτικής πράξης είναι ότι όλα τα
προβλήµατα συµπεριφοράς δεν είναι εύκολο να ερµηνευθούν και να
αντιµετωπιστούν κατάλληλα. Ειδικότερα, οι προβληµατικές συµπεριφορές
που βασίζονται στη µακρόχρονη χρήση ενισχύσεων δεν µπορούν να
τροποποιηθούν εύκολα. Αρχικά ο εκπαιδευτικός οργανώνει το περιβάλλον
του µαθητή και επιλέγει στρατηγικές θετικής παρέµβασης. Αν αυτές οι
ενέργειες δεν έχουν επιτυχία στην µείωση της προβληµατικής
συµπεριφοράς, τότε µπορεί να επιλέξει µία από τις κλασσικές τεχνικές του
συµπεριφορισµού, που βασίζονται στην χορήγηση και απόσυρση των
ενισχύσεων. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι παραδοσιακές τεχνικές
του συµπεριφορισµού που χρησιµοποιούνται όταν όλες οι προηγούµενες
προσεγγίσεις δεν έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
• Η υπερδιόρθωση (overcorrection). Ορίζεται ως η διαδικασία κατά την
οποία ζητείται από το µαθητή που έχει εµφανίσει κάποια προβληµατική
συµπεριφορά να αποκαταστήσει τη συµπεριφορά του κατ’επανάληψη. Η
υπερδιόρθωση έχει δύο µορφές: α) υπερδιόρθωση µε σκοπό την
αποκατάσταση, η οποία είναι πιο κατάλληλη για τις προβληµατικές
συµπεριφορές που περιλαµβάνουν τροποποίηση του εξωτερικού
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περιβάλλοντος από τον ίδιο το µαθητή (π.χ. καταστροφή αντικειµένων,
ρήψη αντικειµένων, δηµιουργία ακαθαρσίας). β) την εξάσκηση στη θετική
συµπεριφορά, που είναι πιο κατάλληλη για τη µείωση των
αυτοτραυµατισµών. Παράδειγµα: Μία µαθήτρια µε αυτισµό φτύνει στο
πάτωµα το φαγητό που δεν τις αρέσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο
εκπαιδευτικός µπορεί να εφαρµόσει οποιαδήποτε από τις δύο µορφές
υπερδιόρθωσης. ∆ηλαδή, ή να ζητήσει από τη µαθήτρια να µαζέψει το
φαγητό που έριξε κάτω, να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει όλο το χώρο
(υπερδιόρθωση µε σκοπό την αποκατάσταση) ή να διδάξεις στη µαθήτρια
να φτύνει το φαγητό σε χαρτοπετσέτα στο τραπέζι ή να το πετάει στο
καλάθι των αχρήστων (εξάσκηση στη θετική συµπεριφορά).
Ο στόχος της υπερδιόρθωσης είναι να θέσει το µαθητή µπροστά στις
συνέπειες των πράξεων του. Για παράδειγµα, αν κάποιος ρίξει όλα του τα
βιβλία κάτω επειδή δεν θέλει να διαβάσει το πιθανότερο είναι ότι κάποια
στιγµή θα πρέπει να τα µαζέψει. Με αυτήν την έννοια οι συνέπειες που
θέτει στην προβληµατική συµπεριφορά η τεχνική της υπερδιόρθωσης
συνδέονται άµεσα µε την φύση της προβληµατικής συµπεριφοράς και
διδάσκουν στο µαθητή αφενός ότι η συµπεριφορά του έχει κάποιο κόστος
και αφετέρου ότι υπάρχουν εναλλακτικές συµπεριφορές κοινωνικά
αποδεκτές οι οποίες βοηθούν στην προσαρµογή του. Η µορφή της
υπερδιόρθωσης που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατά το
µέγιστο δυνατό παρόµοια µε τη συµπεριφορά που πρέπει να µειωθεί. Για
παράδειγµα, αν ένας µαθητής αρπάξει και καταναλώσει φαγητό, τότε ο
ίδιος πρέπει να δώσει στο άλλο παιδί ένα παρόµοιο φαγώσιµο ή αν
καταστρέψει ένα ακριβό αντικείµενο θα πρέπει να καθαρίσει το πάτωµα
από τα σπασµένα κοµµάτια.
Η υπερδιόρθωση εφαρµόζεται συνήθως σε συµπεριφορές που δεν
παρουσιάζονται µε υψηλή
συχνότητα γιατί η εφαρµογή της
υπερδιόρθωσης απαιτεί αρκετό χρόνο κάθε φορά. Επίσης θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι µια τέτοια τεχνική µπορεί να προκαλέσει ποικίλες
αντιδράσεις από το µαθητή (κλάµα, κρίσης θυµού, επιθετικότητα,
καταστροφή αντικειµένων). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιµότερο ο
εκπαιδευτικός να βοηθάει το µαθητή να χαλαρώσει, και αφού ηρεµήσει να
του ζητά να διορθώσει τις συνέπειες των πράξεών του. Αν κατά την
εφαρµογή της υπερδιόρθωσης ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να καθοδηγεί
σωµατικά το µαθητή προκειµένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία
υπερδιόρθωσης (είτε αποκατάστασης είτε εξάσκησης της θετικής
συµπεριφοράς), τότε θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι είναι ικανός να
καθοδηγεί σωµατικά το µαθητή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι
λεκτικές προτροπές και η σωµατική καθοδήγηση θα πρέπει να
αποσύρονται όσο το δυνατό συντοµότερα. Σε άλλες περιπτώσεις η
διαδικασία της υπερδιόρθωσης µπορεί να σηµατοδοτηθεί από ένα οπτικό
σήµα (π.χ. εικόνα που δείχνει «σκουπίζω το πάτωµα»).
Επίσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι σε πολλές
περιπτώσεις η ίδια η διαδικασία της υπερδιόρθωσης µπορεί να
λειτουργήσει ενισχυτικά για την προβληµατική συµπεριφορά. Ο µαθητής
µπορεί να ευχαριστιέται που ο εκπαιδευτικός τον προσέχει και ασχολείται
µαζί του ή η ίδια η ενασχόληση µε τη διαδικασία υπερδιόρθωσης µπορεί
να τον ευχαριστεί. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η τεχνική της υπερδιόρθωσης
θα πρέπει πάντα να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε θετικές τεχνικές
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µείωσης, όπως η διαφορική ενίσχυση εναλλακτικών συµπεριφορών. Έχει
βρεθεί ότι ο συνδυασµός των δύο αυτών τεχνικών είναι πιο
αποτελεσµατικός από την εφαρµογή της µίας από τις δύο τεχνικές. Για
παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός επαινεί το µαθητή όταν πετάει στα σκουπίδια
το φαγητό που δε θέλει και ταυτόχρονα χρησιµοποιεί υπερδιόρθωση
ζητώντας από το µαθητή να ρίχνει το φαγητό στα σκουπίδια κάθε φορά
που αυτός πετάει το φαγητό στο πάτωµα.
∆ιαφορική ενίσχυση συµπεριφοράς (differential reinforcement of
behavior- DRO). Η διαφορική ενίσχυση συµπεριφοράς αναφέρεται στη
διαδικασία ενίσχυσης του µαθητή όταν για κάποιο προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα δεν εκδηλώνει την προβληµατική συµπεριφορά. Για
παράδειγµα, αν ο Κώστας δεν εκδηλώσει κρίση θυµού για διάστηµα µισής
ώρας, ο εκπαιδευτικός του δίνει τα αγαπηµένα του παιγνίδια για να παίξει.
Ο εκπαιδευτικός ορίζει το χρονικό διάστηµα που θα ενισχύει την άλλη
συµπεριφορά µε βάση τη συχνότητα εµφάνισης της προβληµατικής
συµπεριφοράς στην αρχική παρατήρηση. Σε περίπτωση που η
προβληµατική συµπεριφορά εµφανισθεί ξανά, ο εκπαιδευτικός έχει τις
παρακάτω επιλογές: α) να αγνοήσει την εµφάνισή της, β) να δώσει στον
µαθητή να καταλάβει µε ήρεµο τρόπο ότι αυτή η συµπεριφορά δεν είναι
αποδεκτή, και γ) να χειραγωγήσει σωµατικά τον µαθητή σε περίπτωση
που διαπιστώσει πως πρόκειται για επιθετική συµπεριφορά ή
αυτοτραυµατισµό και κινδυνεύει η σωµατική του ακεραιότητα.
∆ιαφορική ενίσχυση εναλλακτικής συµπεριφοράς (differential
reinforcement of other behavior). Η προηγούµενη τεχνική έχει ως
βασικό µειονέκτηµα ότι δεν διδάσκει στο µαθητή µία κοινωνικά αποδεκτή
συµπεριφορά που θα µπορούσε να αντικαταστήσει την προβληµατική του
συµπεριφορά. Για παράδειγµα, µία εναλλακτική συµπεριφορά για την
στερεοτυπική κίνηση µπρος-πίσω είναι η κίνηση σε µία κουνιστή καρέκλα.
Είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση η εναλλακτική συµπεριφορά
πρέπει να περιέχει κίνηση και όχι ακινησία (δηλαδή, στο παράδειγµα µε
την στερεοτυπική κίνηση δε θα ήταν σωστή η επιλογή του να κάθεται ο
µαθητής ακίνητος ως εναλλακτική συµπεριφορά). Για παράδειγµα, αν ένας
µαθητής φτύνει τους συµµαθητές του είναι προτιµότερο η εναλλακτική
συµπεριφορά που θα ενισχυθεί να είναι το να µασάει τσίχλα παρά το να
φτύνει σε ένα χαρτοµάντηλο. Αν ο εκπαιδευτικός θέλει να διδάξει µια
εναλλακτική συµπεριφορά αυτοτραυµατισµού είναι προτιµότερο να διδάξει
«χέρια στις τσέπες». Είναι προτιµότερο να διδαχθούν περισσότερες από
µία εναλλακτικές συµπεριφορές προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός των
αποδεκτών συµπεριφορών του παιδιού και να µειωθεί η προβληµατική
συµπεριφορά. Για παράδειγµα, για να εξαλειφθεί η βωµολοχία ως
αντίδραση θυµού, οι εναλλακτικές συµπεριφορές για την έκφραση του
θυµού που προτείνονται είναι: ο µαθητής να ακούει µουσική ή να κάνει
ασκήσεις χαλάρωσης.
Το συµβόλαιο συµπεριφοράς (behavior contract). Πρόκειται για ένα
έντυπο που προσδιορίζει µία σχέση συνάφειας µεταξύ της εµφάνισης µίας
συγκεκριµένης συµπεριφοράς από το µαθητή και της χορήγησης ενός
συγκεκριµένου επιθυµητού αντικειµένου ή δραστηριότητας στον µαθητή
από τον εκπαιδευτικό. Το συµβόλαιο συµπεριφοράς περιλαµβάνει ακριβή
περιγραφή του έργου που πρέπει να ολοκληρωθεί και ακριβή περιγραφή
της αµοιβής µετά την ολοκλήρωση του έργου. Σε κάθε περίπτωση ένα
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συµβόλαιο πρέπει να απαντάει σε ερωτήσεις του τύπου ποιοι εµπλέκονται,
ποιος πρέπει να ολοκληρώσει ποιο έργο, πότε πρέπει να το ολοκληρώσει,
τι είδους αµοιβή θα πάρει και πότε θα την πάρει. Επίσης είναι καλή ιδέα το
ίδιο το συµβόλαιο να περιλαµβάνει ένα αρχείο καταγραφής της πορείας
προόδου του µαθητή όσον αφορά την ολοκλήρωση του έργου και την
χορήγηση της αµοιβής.
Κάθε συµβόλαιο συµπεριφοράς δηλώνει έναν κανόνα µε βάση τον οποίο µία
συγκεκριµένη συµπεριφορά θα έχει ως συνέπεια µια συγκεκριµένη αµοιβή.
Ακόµα και στην περίπτωση που η αµοιβή απαιτεί την ολοκλήρωση µιας σειράς
από δραστηριότητες, η χρήση του συµβολαίου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις και
δίνει το κίνητρο για ολοκλήρωση βήµα-βήµα των δραστηριοτήτων που
απαιτούνται, για να επιτευχθεί ο στόχος και να τηρηθεί το συµβόλαιο (π.χ.
εφαρµογή ενός συστήµατος ανταλλάξιµων αµοιβών για δεκάλεπτη απασχόληση
µε τα µαθηµατικά).
Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τα συµβόλαια συµπεριφοράς για να
µειώσουν προβλήµατα συµπεριφοράς και να αυξήσουν το χρόνο
δηµιουργικής απασχόλησης του µαθητή. Τα συµβόλαια συνήθως
προσδιορίζουν σύντοµες δραστηριότητες (π.χ. διάρκειας 15 λεπτών) που
πρέπει να ολοκληρώσει ο µαθητής και τις αντίστοιχες αµοιβές. Έτσι ο
εκπαιδευτικός και ο µαθητής ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα αν η
δραστηριότητα ολοκληρώθηκε και αν ο µαθητής έχει κερδίσει την αµοιβή.
Στα συµβόλαια µπορεί να ενσωµατωθεί και ένα σύστηµα απώλειας
ανταµοιβών (βλέπε παρακάτω), αν ο µαθητής εκδηλώσει ακατάλληλη
συµπεριφορά µέσα στην τάξη όσο και στο σπίτι.
Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί να υπάρξει συνεργασία µεταξύ σχολείου
και οικογένειας έτσι ώστε η δουλειά που γίνεται στο σχολείο να αµείβεται
και από τους γονείς στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η ποικιλία
των αντικειµένων ή δραστηριοτήτων που µπορεί να κερδίσει ο µαθητής
εκτός τάξης, ενώ παράλληλα γίνεται µία πιο συστηµατική προσπάθεια
διαµόρφωσης της συµπεριφοράς τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.
Ο εκπαιδευτικός µπορεί σταδιακά να διδάξει στο µαθητή να επιλέγει το
έργο που θα πρέπει να ολοκληρώσει, να παρακολουθεί την επίδοσή του
και να την αξιολογεί για να προσφέρει ή όχι στον εαυτό του την αµοιβή
που ο ίδιος έχει ορίσει. Με αυτόν τον τρόπο το συµβόλαιο συµπεριφοράς
µπορεί να διδάξει στο µαθητή ανεξαρτησία και αυτοέλεγχο.
Το συµβόλαιο συµπεριφοράς είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται για
συµπεριφορές που ήδη έχει ο µαθητής και είναι κατά προτίµηση
µετρήσιµες (π.χ. συµπλήρωση µιας σειράς µαθηµατικών ασκήσεων,
ασκήσεων ορθογραφίας, κ.ο.κ.). Όπως φαίνεται και στο παρακάτω
παράδειγµα δεν είναι απαραίτητο ο µαθητής να µπορεί να διαβάζει για να
εφαρµοσθεί ένα συµβόλαιο, αρκεί τα σύµβολα ή οι φωτογραφίες που θα
χρησιµοποιηθούν να µπορούν να απεικονίσουν τον κανόνα που περιέχει
ένα συµβόλαιο. Στο παράδειγµα θα πρέπει ο µαθητής να γράψει τις
εργασίες του για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (µέχρι να χτυπήσει το
ρολόι) και στη συνέχεια θα παίξει µε το αγαπηµένο του παιχνίδι.

Το συµβόλαιο πρέπει να είναι δίκαιο όσον αφορά το βαθµό δυσκολίας του
έργου και την ποσότητα και την ποιότητα της αµοιβής. Το συµβόλαιο
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πρέπει να είναι σαφές όσον αφορά τους όρους του.(ακριβής
προσδιορισµός του έργου που πρέπει να ολοκληρωθεί, του χρονικού
διαστήµατος µέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί και της αµοιβής που
θα δοθεί (πόση, κάθε πότε, κ.ο.κ). Το συµβόλαιο πρέπει να είναι έντιµο και
εποµένως πρέπει να τηρεί αυτά που υπαγορεύει. Η σχέση µεταξύ
ολοκλήρωσης του έργου και παράδοσης της αµοιβής θα πρέπει να
τηρείται επακριβώς. Σε καµία περίπτωση δε δίνεται η αµοιβή αν το έργο
δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά και δεν παραλείπεται η αµοιβή αν το έργο έχει
ολοκληρωθεί. Εκτός από µία αµοιβή µακροπρόθεσµη (π.χ. στο τέλος της
εβδοµάδας) είναι καλό να χρησιµοποιούνται και µικρότερες ενδιάµεσες
αµοιβές (σύστηµα ανταλλάξιµων αµοιβών) σε τακτά χρονικά διαστήµατα
για κινητοποίηση. Είναι καλό το συµβόλαιο να βρίσκεται σε εµφανές
σηµείο µέσα στην τάξη και να αναθεωρείται κάθε φορά που κάποιος από
τους δύο συµβαλλόµενους είναι δυσαρεστηµένος µε αυτό.
Το συµβόλαιο µπορεί να αποσυρθεί όταν η συµπεριφορά στην αύξηση
της οποίας στοχεύει έχει πλέον εδραιωθεί και διατηρείται από τον έπαινο
των γονιών και των εκπαιδευτικών ή ακόµα και λόγω της εσωτερικής
ικανοποίησης που νιώθει ο µαθητής µε την ολοκλήρωση του έργου.
Εναλλακτικά ένα συµβόλαιο στο οποίο τον έλεγχο έχει ο εκπαιδευτικός ή ο
γονιός µπορεί να αντικατασταθεί από ένα συµβόλαιο που ο ίδιος ο
µαθητής διαχειρίζεται µόνος του, ζητώντας την αµοιβή του από τον
εκπαιδευτικό ή και ελέγχοντας ο ίδιος τον εαυτό του.
ΕΡΓΟ
Ποιος: Ο …………
Τι: Θα πρέπει να ζητάω τα παιχνίδια
των άλλων παιδιών

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ
Ποιος: Ο εκπαιδευτικός
Τι: Θα δίνει στο Γιώργο ένα
παιχνίδι-έκπληξη

Πότε: Κάθε σχολική µέρα

Πότε: Στο τέλος κάθε σχολικής
µέρας

Για πόσο χρονικό διάστηµα: για µία
εβδοµάδα προκειµένου να πάρω την
αµοιβή µου.
Υπογραφή:

Ηµεροµηνία:

Υπογραφή:

Ηµεροµηνία:

Πίνακας δεδοµένων
∆ευτέρα
Τρίτη

Τετάρτη

☺

☺

☺

☺

Τέλεια!

Συνέχισε!

Μπράβο!

Ωραία!

•

(κρίµα!)

Πέµπτη

Παρασκευή☺

Στέρηση προνοµίων. Ως στέρηση προνοµίων ορίζεται η τεχνική µείωσης
µιας προβληµατικής συµπεριφοράς κατά την οποία ο µαθητής στερείται το
δικαίωµα πρόσβασης σε επιθυµητά αντικείµενα και δραστηριότητες για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ως συνέπεια των πράξεων του. Η
στέρηση προνοµίων µπορεί να έχει τις εξής µορφές:
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α) στέρηση ενός επιθυµητού αντικειµένου. Για παράδειγµα, όταν ο
µαθητής χτυπά το κασετόφωνο την ώρα που ακούει µουσική, ο
εκπαιδευτικός αποφασίζει να πάρει το κασετόφωνο από το µαθητή.
β) παρατήρηση από απόσταση χωρίς πρόσβαση στα επιθυµητά
αντικείµενα. Για παράδειγµα: Ο εκπαιδευτικός λέει σε έναν µαθητή που
αρπάζει τα παιχνίδια των συµµαθητών του: «ζητάµε τα παιχνίδια των
άλλων» και οδηγεί το µαθητή σε µία καρέκλα έξω από την οµάδα για να
παρατηρεί τα παιδιά που παίζουν µεταξύ τους και ζητάνε παιγνίδια το ένα
από το άλλο. Ο εκπαιδευτικός επαινεί τους άλλους µαθητές όταν ζητάνε
παιχνίδια από τους άλλους. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ρωτάει το
µαθητή αν είναι έτοιµος να επιστρέψει στην οµάδα και να ζητήσει τα
παιχνίδια µε κατάλληλο τρόπο. Όταν ο µαθητής είναι ήρεµος και έτοιµος
να επιστρέψει στην οµάδα, ο εκπαιδευτικός του επιτρέπει να γυρίσει στην
οµάδα και τον επαινεί για σωστή συµπεριφορά.
γ) στέρηση της «κορδέλας των προνοµίων». Είναι µία πολύχρωµη
κορδέλα η οποία λειτουργεί ως γενικευµένη ενίσχυση, που όταν τη φοράει
ο µαθητής έχει πρόσβαση σε διάφορα επιθυµητά αντικείµενα ή
δραστηριότητες µέσα στην τάξη. Σε περίπτωση που ένα παιδί εκδηλώσει
µία ανεπιθύµητη συµπεριφορά η κορδέλα αφαιρείται από το µαθητή και
µαζί και όλα τα προνόµια που τη συνοδεύουν.
Όπως όλες οι άλλες τεχνικές διόρθωσης µίας συµπεριφοράς έτσι και η
στέρηση προνοµίων απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να λάβει µία σειρά από
αποφάσεις προκειµένου να είναι σίγουρος ότι την εφάρµοσε σωστά. Ο
εκπαιδευτικός να:
χρησιµοποιεί την στέρηση προνοµίων ως ύστατη λύση,
αποφεύγει την κατάχρηση αυτής της τεχνικής,
ορίζει µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο τις συµπεριφορές οι οποίες θα έχουν
ως συνέπεια την εφαρµογή της στέρησης προνοµίων (π.χ. στέρηση
προνοµίων «όταν φωνάζει, όταν σπρώχνει τους συµµαθητές του»),
ορίζει µε ακρίβεια τους κανόνες εφαρµογής της στέρησης προνοµίων,
κυρίως όσον αφορά τη διάρκεια που ο µαθητής θα στερείται προνόµια
(συνήθως αυτός ο χρόνος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά), ε)
προσδιορίσει τι γίνεται όταν ο µαθητής εξακολουθεί να έχει την
ανεπιθύµητη συµπεριφορά µετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος
στέρησης των προνοµίων (π.χ. ανανεώνεται ο χρόνος στέρησης
προνοµίων ή δίνεται µικρή παράταση, αλλά σε καµία περίπτωση δεν
επιστρέφει ο µαθητής στην οµάδα ενώ εκδηλώνει µη αποδεκτή
συµπεριφορά). Σε αυτήν την περίπτωση βοηθά το µαθητή να κατανοήσει
τον κανόνα «θα επιστρέψεις µόλις ηρεµήσεις», ενώ δίνεται µία µικρή
παράταση στην διάρκεια της στέρησης προνοµίων. Είναι όµως γεγονός ότι
η στέρηση προνοµίων µε παρατεταµένη διάρκεια µπορεί να έχει αντίθετα
από τα επιθυµητά αποτελέσµατα, καθώς ο µαθητής µπορεί να αρχίσει να
ανακαλύπτει τρόπους αυτοενίσχυσης κατά τη διάρκεια της στέρησης
προνοµίων, η οποία συνήθως συνδέεται µε στερεοτυπική συµπεριφορά,
προσφέρει πολλά προνόµια στο µαθητή και να βρίσκει συνεχώς τρόπους
να επαινεί και να ενισχύει θετικές συµπεριφορές που είναι αντίθετες µε
αυτές οι οποίες οδηγούν σε στέρηση προνοµίων (π.χ. «µπράβο που
ζήτησες το παιχνίδι από τον συµµαθητή σου, µπράβο που σήκωσες το
χέρι σου για να µιλήσεις στην τάξη, κ.ο.κ.), και
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•

συλλέγει δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση που είχε η τεχνική στη µείωση
της συµπεριφοράς καθώς και αρχεία σχετικά µε την διάρκεια και τον τρόπο
εφαρµογής της τεχνικής στέρησης προνοµίων. Η τακτική εξέταση των
δεδοµένων από τους εµπλεκόµενους στην εκπαίδευση του µαθητή µπορεί
να διασφαλίσει τη σωστή χρήση της και να δικαιολογήσει ή όχι τη συνέχισή
της. Στην αντίθετη περίπτωση είναι πολύ πιθανή η αυθαίρετη χρήση της
κάτι που δηµιουργεί δικαιολογηµένα ηθικά διλήµµατα και ενστάσεις για την
εφαρµογή της.
Απώλεια ανταµοιβής (response cost). Η απώλεια ανταµοιβής είναι µία
διορθωτική τεχνική κατά την οποία ο µαθητής χάνει µερικά από τα ήδη
κεκτηµένα προνόµια αµέσως µετά την εµφάνιση µίας προβληµατικής
συµπεριφοράς. Η απώλεια ανταµοιβής συνήθως προκαλεί γρηγορότερη
µείωση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς από ό,τι η στέρηση προνοµίων.
Η απώλεια ανταµοιβής είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική όταν συνδυάζεται µε
άλλες τεχνικές όπως την διαφορική ενίσχυση εναλλακτικής συµπεριφοράς,
γιατί η απώλεια ανταµοιβής αυτή καθεαυτή δεν διδάσκει καινούρια
συµπεριφορά παρά µόνο µειώνει µία προβληµατική συµπεριφορά. Για
παράδειγµα: Ο εκπαιδευτικός εισάγει στην τάξη ένα σύστηµα
ανταλλάξιµων αµοιβών, µε βάση το οποίο ο µαθητής ανταλλάσει τις
αµοιβές µε επιθυµητά αντικείµενα ή δραστηριότητες (π.χ. 10 συµβολικές
αµοιβές για την πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή). Επίσης, ο
εκπαιδευτικός ορίζει το σύστηµα κανόνων µε βάση τους οποίους δείχνει
στους µαθητές πόσο θα είναι το «πρόστιµο» για µία προβληµατική
συµπεριφορά. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός που εφαρµόζει την
απώλεια ανταµοιβών µπορεί να αφαιρεί από το µαθητή µερικά από τα
σύµβολα ενίσχυσης επειδή χτύπησε κάποιο συµµαθητή του.
Για την εφαρµογή της απώλειας ανταµοιβών ο εκπαιδευτικός θα πρέπει
να λάβει υπόψη του την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσεων θυµού και
συναισθηµατικού ξεσπάσµατος από το µαθητή, όταν πρέπει να
αφαιρεθούν κάποια ήδη κεκτηµένα προνόµια. Αν αυτή η πιθανότητα είναι
αυξηµένη, τότε είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται µία παραλλαγή της
απώλειας ανταµοιβής κατά την οποία ο µαθητής δεν χάνει κεκτηµένα
προνόµια αλλά τα πιθανά επιπλέον προνόµια που θα του δίνονταν αν δεν
είχε εκδηλώσει µία προβληµατική συµπεριφορά. Έτσι, αντί ο µαθητής
χάνει συµβολικές αµοιβές που ήδη έχει κερδίσει, ο εκπαιδευτικός του λέει
ότι θα µπορεί να κερδίσει άλλες τόσες συµβολικές αµοιβές αν είχε
συµπεριφερθεί µε σωστό τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε φορά που
εκδηλώνεται µία προβληµατική συµπεριφορά ο µαθητής χάνει ένα µέρος
από το επιπλέον ποσό που θα κέρδιζε. Έτσι αποφεύγονται τα
συναισθηµατικά ξεσπάσµατα του µαθητή αφού τα προνόµια είναι «εν
δυνάµει» και όχι ήδη κεκτηµένα.
Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο µαθητής να µην θέλει να είναι στην τάξη ή
να έχει επαφή µε τον εκπαιδευτικό. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει να ενισχύει θετικά την εµφάνιση
κατάλληλης συµπεριφοράς και όχι µόνο να στερεί προνόµια. Επιπλέον, ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να:
α) ορίζει µε σαφήνεια και να τηρεί µε συνέπεια το σύστηµα προστίµων που
θέλει να εφαρµόσει, αλλά και τις συµπεριφορές που θα οδηγήσουν στην
επιβολή αυτών των προστίµων,
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β) εφαρµόζει το σύστηµα προστίµων αµέσως µετά την εµφάνιση της
συµπεριφοράς,
γ) υπολογίζει και να προγραµµατίζει τόσο το µέγεθος ή την ποσότητα των
προνοµίων που θα διαπραγµατευθεί µε τους µαθητές όσο και το ποσό των
προνοµίων που θα «κοστίζει» η εµφάνιση µίας συµπεριφοράς. Αν τα
αρχικά κεκτηµένα προνόµια είναι λίγα και η συχνότητα των συµπεριφορών
µεγάλη τότε είναι πολύ πιθανό ο µαθητής να χάσει όλα του τα προνόµια
πολύ γρήγορα και άρα να µην τον ενδιαφέρει η επιπλέον βελτίωση της
συµπεριφοράς του.
δ) συλλέγει συνεχώς δεδοµένα όσον αφορά τη συχνότητα και την
ποσότητα των προστίµων που επιβάλλονται στους µαθητές, προκειµένου
να διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αυτής, και
ε) χρησιµοποιεί την απώλεια ανταµοιβής µόνο για συµπεριφορές που είναι
αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν την εφαρµογή της και κυρίως αυτές
που χρειάζεται λόγω της σοβαρότητάς τους να µειωθούν γρήγορα. Σε κάθε
περίπτωση η χρήση της απώλειας ανταµοιβής θα πρέπει να συνδυάζεται
µε µία θετική τεχνική που ενισχύει τις εναλλακτικές επιθυµητές
συµπεριφορές.
Ο χειρισµός των προβληµάτων συµπεριφοράς αποτελεί µία από τις πιο δύσκολες
πλευρές της εκπαίδευσης των παιδιών µε αυτισµό. Η σύνθετη φύση της αναπηρίας σε
συνδυασµό µε την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των µαθητών µε αυτισµό οδηγούν
σε συµπεριφορές που είναι δύσκολο να τροποποιηθούν για ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Η µονιµότητα των αλλαγών στην συµπεριφορά των παιδιών µε αυτισµό
συνδέεται άρρηκτα µε τη στενή συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους γονείς των
µαθητών µε αυτισµό. Για την επιτυχία αυτής της συνεργασίας, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να διαθέτει γνώση και ευέλικτη σκέψη για να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ένα
αποτελεσµατικό πρόγραµµα παρέµβασης που θα είναι εύκολο να το εφαρµόσουν και
οι γονείς στο δικό τους χώρο, ώστε να διασφαλίζεται η οµοιογενής αντιµετώπιση των
προβληµάτων συµπεριφοράς.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Εισαγωγή
Η αναµονή του ερχοµού ενός παιδιού στην οικογένεια σηµαίνει
κυοφορία ελπίδων και ονείρων για επιτυχίες και επιτεύγµατα σε όλους τους
τοµείς. Όµως ο ερχοµός ενός παιδιού µε αυτισµό σε µια οικογένεια
σηµατοδοτεί µια νέα κατάσταση και την απαρχή µίας σειράς προβληµάτων σε
διάφορους τοµείς της ζωής της. Οι δυσκολίες και οι ανάγκες της οικογένειας
του παιδιού µε αυτισµό αρχίζουν να διαφαίνονται από τη στιγµή της
διάγνωσης και γίνονται πιο σύνθετες κάθε φορά που το παιδί πρόκειται να
µεταβεί από ένα αναπτυξιακό στάδιο σε άλλο. Η διάγνωση του αυτισµού
προκαλεί µεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια του παιδιού µε αυτισµό.
Σύµφωνα µε την ερευνητική βιβλιογραφία οι γονείς των παιδιών µε αυτισµό
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη δυσκολία στην αποδοχή της διάγνωσης από ότι
άλλοι γονείς παιδιών µε άλλες αναπηρίες και συχνά περιπλανώνται από ειδικό
σε ειδικό για να βρουν απαντήσεις (Harris, 1991). Αµέσως µετά τη διάγνωση
οι περισσότεροι γονείς περιγράφουν ότι βιώνουν συναισθήµατα πανικού και
απελπισίας. Οι γονείς κατά τα πρώτα στάδια και µετά τη διάγνωση περνούν
από διάφορες συναισθηµατικές φάσεις: την άρνηση, το θυµό, τον πανικό, την
απογοήτευση, την ενοχή και καταλήγουν στη µόνιµη θλίψη (Constantareas &
Homatidis, 1991). Οι γονείς των παιδιών µε αυτισµό βιώνουν µεγαλύτερο
άγχος, αµηχανία και ντροπή για την αναπηρία του παιδιού τους από τους
γονείς παιδιών µε άλλες αναπηρίες (Constantareas & Homatidis, 1991˙ Dunn,
Burbine, Bowers & Tantleff-Dunn, 2001).
Η συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς είναι σηµαντική ανεξάρτητα από την ηλικία του
παιδιού. Κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, οι γονείς συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της
διαταραχής, καθώς τα προβλήµατα του παιδιού τους στην επικοινωνία και την κοινωνική
αλληλεπίδραση είναι πλέον εµφανή. Σε αυτή την ηλικία, οι γονείς πρέπει να επιλέξουν το εκπαιδευτικό
πλαίσιο που θα φοιτήσει το παιδί τους. Ο εκπαιδευτικός που έρχεται σε επαφή µε τους γονείς
εµπλέκεται στις δυσκολίες αυτών των οικογενειών και καλείται να συνεργαστεί µε τους γονείς του
µαθητή προκειµένου να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες για την αποτελεσµατική εκπαίδευση,
αυτόνοµη διαβίωση και ένταξη του. Στην εφηβεία, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών µε αυτισµό
είναι σύνθετες και αυξηµένες. Αυτή η κατάσταση οδηγεί τους γονείς στην συνειδητοποίηση της
µονιµότητας της αναπηρίας. Οι γονείς έχουν πια επίγνωση ότι η εξάρτηση του παιδιού τους από αυτούς
θα είναι µακροχρόνια. Σε κάθε στάδιο, η συνεργασία και η συµπόρευση των γονέων και των
εκπαιδευτικών έχει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Από την µια, µπορεί να αµβλύνει αρκετά
από τα προβλήµατα της οικογένειας και να µειώσει το άγχος των γονέων και από την άλλη µπορεί να
κάνει πιο αποτελεσµατική την παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθείται.

Πεδία συνεργασίας του εκπαιδευτικού µε τους γονείς
Α) Αξιολόγηση. Η συµµετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική αξιολόγηση του
µαθητή µε αυτισµό µπορεί να εµπλουτίσει τις πληροφορίες που συλλέγει ο
εκπαιδευτικός για τις ικανότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του µαθητή στον
τοµέα της επικοινωνίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτοεξυπηρέτησης. Η
συγκέντρωση αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να ιεραρχήσει τους
διδακτικούς στόχους και να σχεδιάσει τη σύνδεση του εκπαιδευτικού προγράµµατος
του σχολείου µε το σπίτι. Για τον σκοπό αυτό, ο εκπαιδευτικός καλεί τους γονείς σε
ατοµική συνάντηση στο χώρο του σχολείου. Σε αυτές τις συναντήσεις, η στάση του
εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ιδιαίτερα διακριτική και να δηµιουργεί ένα θετικό
κλίµα για τους γονείς. Η πρώτη συνάντηση του εκπαιδευτικού µε τους γονείς έχει
ιδιαίτερη σηµασία γιατί θα επηρεάσει την εξέλιξη αυτής της συνεργασίας.
Β) Σχεδιασµός του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ο σχεδιασµός του
εκπαιδευτικού προγράµµατος δεν πρέπει να αποκλείει τη συµµετοχή των
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γονέων σε αυτό, αφενός µεν γιατί θα δίνουν πληροφόρηση για τα
χαρακτηριστικά του µαθητή (καθηµερινότητα, στερεοτυπίες, ενδιαφέροντα,
ρουτίνες, φαρµακευτική υποστήριξη, κ.ά.) και τις αλλαγές που παρατηρούν,
και αφετέρου γιατί είναι απαραίτητο και οι ίδιοι να αλλάξουν τη συµπεριφορά
τους και αρκετές καθηµερινές συνήθειες τους προκειµένου να επιτύχει το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Οι γονείς καλούνται να προσαρµόσουν πολλές
πλευρές της ζωής τους και συχνά να αναδιαµορφώσουν το περιβάλλον του
σπιτιού έτσι ώστε να γίνει προβλέψιµο για το µαθητή.
Γ) Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Είναι σηµαντική αρχή οι γονείς
να συµµετέχουν αλλά και να δέχονται εκπαιδευτική υποστήριξη κυρίως στα πρώτα
στάδια της παρέµβασης αλλά και σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης του µαθητή. Η
συµµετοχή των γονέων στο πρόγραµµα εκπαίδευσης µπορεί να τους βοηθήσει να
χειριστούν το άγχος τους, να αισθάνονται λιγότερη σύγχυση και ταυτόχρονα να
συνεργαστούν συστηµατικά µε τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε οι προτεινόµενες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες να εφαρµόζονται και στο σπίτι στο µέτρο των
δυνατοτήτων τους.
Τρόποι συνεργασίας του εκπαιδευτικού µε τους γονείς
Η συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους γονείς του µαθητή µε αυτισµό
µπορεί να έχει ποικίλες µορφές ανάλογα µε την δυνατότητα παρακολούθησης και
συµµετοχής των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει
τις µορφές συνεργασίας που ταιριάζουν καλύτερα στις δυνατότητες και ανάγκες της
οικογένειας. Αναλυτικότερα, οι τρόποι συνεργασίας του εκπαιδευτικού µε τους γονείς
είναι:
Οι συναντήσεις. Οι επαφές του εκπαιδευτικού µε τους γονείς µπορεί να είναι:
α. Αρχικές συναντήσεις, κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει
πληροφορίες για την συµπεριφορά του µαθητή στο σπίτι. Οι γονείς
συνεισφέρουν µε την πληροφόρηση για ό,τι αφορά στην συµπεριφορά του
παιδιού στο σπίτι. Οι γονείς µαθαίνουν να καταγράφουν τι αρέσει και τι
δυσαρεστεί το παιδί, τη συµπεριφορά, τις προβληµατικές συµπεριφορές, τους
στρεσογόνους παράγοντες και τις αιτίες της αναστάτωσης ή της σύγχυσης του
παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχα δίνουν τις σχετικές πληροφορίες στους
γονείς και φροντίζουν να παρουσιάσουν στους γονείς ενδεικτικές
δραστηριότητες και τρόπους συνέχισης του προγράµµατος προκειµένου να
επιτευχθεί η γενίκευσή του. Μπορεί ακόµα να υπάρξει µία αρχική συνάντηση
µε όλους τους γονείς στην οποία ο εκπαιδευτικός θα αναλύσει το πρόγραµµα
που θα ακολουθηθεί και τη µορφή συνεργασίας που θα έχει µε τους γονείς.
Μπορεί ακόµα να λύσει απορίες σε εκείνους τους γονείς που τα παιδιά τους
εντάσσονται πρώτη φορά σε σχολικό πλαίσιο.
β. Τακτικές (µηνιαίες) συναντήσεις κατά τις οποίες οι γονείς ενηµερώνονται για
τη δοµή, τους στόχους και τις µεθόδους υλοποίησης του εκπαιδευτικού
προγράµµατος για το παιδί τους. Για τον επαναπροσδιορισµό των στόχων,
στις οποίες οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ανταλλάσσουν πληροφορίες µε
σκοπό την τροποποίηση των στόχων. Η αµφίδροµη πληροφόρηση έχει σαν
αποτέλεσµα την ολοκληρωµένη εικόνα του µαθητή σε διάφορα στάδια της
εκπαίδευσής του, την προσαρµογή της µεθόδου και τον επαναπροσδιορισµό
των στόχων όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
γ. Έκτακτες συναντήσεις συνεργασίας: Αυτές τις συναντήσεις µπορεί να τις
προκαλέσει είτε ο γονέας είτε ο εκπαιδευτικός εξαιτίας κάποιου έκτακτου ή και
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απρογραµµάτιστου γεγονότος. Για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις
είναι απαραίτητη η συνεργασία των δύο πλευρών.
Το τετράδιο επικοινωνίας εκπαιδευτικού µε τους γονείς. Το τετράδιο αυτό
συνδέει το σπίτι και το σχολείο σε καθηµερινή βάση καθώς αµφίδροµα µεταφέρονται
πληροφορίες. Μπορεί να είναι ένα τετράδιο το οποίο να χρησιµοποιούν και οι δύο
πλευρές ή και δύο το τετράδιο του σπιτιού και το τετράδιο του σχολείου. Ο
εκπαιδευτικός φροντίζει καθηµερινά να γράφει στο τετράδιο τόσο για το πρόγραµµα
που υλοποιήθηκε όσο και για ό,τι αξιοσηµείωτο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της
ηµέρας, επίσης ενηµερώνει το γονέα για την επιτυχία των εργασιών που έγιναν αλλά
και για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο σπίτι. Αντίστοιχα και οι γονείς
ενηµερώνουν το σχολείο για ό,τι συµβαίνει στο σπίτι σε σχέση µε το πρόγραµµα του
µαθητή, για την επιτυχία ή και τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν. Ανάλογο είναι και
το φύλλο «Αξιολόγησης» που συµπληρώνει καθηµερινά ο εκπαιδευτικός µαζί µε το
µαθητή και αναφέρει σε ποιες δραστηριότητες εκείνης της ηµέρας συµµετείχε ο
µαθητής. Όµοια, συµπληρώνεται από τους γονείς του παιδιού. Είναι µία µορφή
επικοινωνίας εκπαιδευτικού-γονέων στην οποία εµπλέκεται και ο µαθητής.
Η τηλεφωνική επαφή του εκπαιδευτικού µε τους γονείς: µπορεί να είναι
προγραµµατισµένη – να επικοινωνεί ο εκπαιδευτικός µε το γονέα – και έκτακτη από
µέρους του γονέα αν συµβεί κάτι σηµαντικό στο σπίτι που θεωρεί ότι πρέπει να το
γνωρίζει ο εκπαιδευτικός.
Η παράδοση του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος (σε
αντίγραφο) στους γονείς, έτσι ώστε να προετοιµάζουν κατάλληλα το µαθητή για
δραστηριότητες όπως η γυµναστική, το κολυµβητήριο, για επίσκεψη εκτός σχολείου
όπου µπορεί να συµµετέχει και ο γονιός.
Η αποστολή εργασιών του µαθητή στους γονείς του. Είναι µία διαδικασία
που δίνει χαρά στους γονείς γιατί παρακολουθούν τα βήµατα του παιδιού στο σχολείο
και την προσπάθεια του.
Η παράδοση στους γονείς µιας βιντεοταινίας ή φωτογραφιών που αφορούν
το δικό τους παιδί. Μπορεί να προηγηθεί η προβολή της βιντεοταινίας στο σχολείο,
την οποία θα παρακολουθήσουν οι γονείς µαζί µε τον εκπαιδευτικό, σχολιάζοντας τη
συµπεριφορά του µαθητή και επισηµαίνοντας τυχόν λάθη ή αβλεψίες που πρέπει να
διορθωθούν.
Η επιτυχηµένη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό και από τη συµµετοχή και την υποστήριξη της οικογένειας σε αυτό. Οι
γονείς πρέπει να προετοιµαστούν για την παροχή πληροφοριών, για τη συχνότητα
συνεργασίας, να συνηθίσουν να αναζητούν αλλά και να δέχονται καθοδήγηση από
τους εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσδιορίσει την συνεργασία µε
τους γονείς εστιάζοντας στα εξής σηµεία:
• Αναδιάρθρωση του χώρου του σπιτιού σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα ώστε να εφαρµόζεται όσο είναι δυνατόν και στο σπίτι. Ειδικότερα,
ο εκπαιδευτικός συζητά µε τους γονείς για την τροποποίηση χώρων του
σπιτιού (π.χ. κουζίνα, µπάνιο, καθιστικό) ώστε το παιδί µε αυτισµό να
κατανοεί τη λειτουργία τους. Επιπλέον, τους βοηθά να δοµήσουν τις
καθηµερινές δραστηριότητες του παιδιού στο σπίτι, ώστε το καθηµερινή
πρόγραµµα να είναι προβλέψιµο.
• Εύρεση τρόπου για την ενηµέρωση του εκπαιδευτικού από τους γονείς για τη
φαρµακευτική αγωγή που πιθανόν ακολουθεί το παιδί ή άλλα προβλήµατα που
το αφορούν.
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Η εµπειρία και η γνώση των γονέων µπορούν να φανούν ως οι
σηµαντικότεροι αρωγοί στην επιτυχηµένη εκπαίδευση των παιδιών µε αυτισµό
και η απουσία τους από το σχεδιασµό και την υλοποίηση όποιου
προγράµµατος εφαρµόζεται µπορεί να αποβεί παράγοντας αποτυχίας. Όταν
γονείς και εκπαιδευτικοί αναζητούν µαζί τρόπους να βοηθήσουν το παιδί, ο
καθένας σεβόµενος την εµπειρία του άλλου, µπορούν να αναπτύξουν νέες
ιδέες που µπορεί να µην είχαν αναπτυχθεί χωρίς αυτού του είδους τη
συνεργασία (Newson, 1985˙ Christie, 1985). Η ζωή του παιδιού µε αυτισµό
συνεχίζεται στο σπίτι του και µε την οικογένειά του και γι’ αυτό είναι
απαραίτητο τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που υλοποιούνται να
περιλαµβάνουν σε όλα τα στάδια τους γονείς των παιδιών µε αυτισµό και αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την καλόπιστη και σταθερή συνεργασία
εκπαιδευτικών και γονέων.
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IΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
The Autism Society of America: www.autism-society.org
H

H

The Autism Society of North Carolina: www.autismsociety-nc.org
H

H

The National Autistic Society (United Kingdom): www.nas/org
H

H

Future Horizons: www.FutureHorizons-autism.com
H

H

Online
Asperger
Syndrome
www.udel.edu/bkirby/asperger
H

H

TEACCH: www.teacch.com
H

H
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