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Πεπίλητη
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ
εκπιέθνληαη κε ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε
καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο
Έληαμεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. ηηο ππνζέζεηο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζα δηεξεπλεζεί αλ
ε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεηαη ζην πξφγξακκα θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο. Δπίζεο, αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλφεζε
θεηκέλσλ (5- 10 γξακκψλ) θαη επηθέξεη βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ
καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Αθφκε αλ ε ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία
ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε. Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Ζ
κεζνδνινγία είλαη κεηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα.

Abstract
The main objective of this research is to study the factors involved with the
connection of teaching language skills to students with mental retardation, which is
supported by the Department of Integration in the Elementary School. In cases research
work will investigate whether the teaching of language skills facilitate the program and
the educational process of the Department of Integration. Also, if the differentiated
teaching language skills to facilitate student comprehension (5-10 lines) and result in
improved cognitive capabilities of the student with mental retardation. Even if the
targeted individual teaching and effectively supports the integration process of the student
with mental retardation. The research conducted in the field of special needs education.
The methodology is mixed and consists of quantitative and qualitative data.

Astratto
L'obiettivo principale di questa ricerca è quello di studiare i fattori coinvolti con la
connessione delle competenze linguistiche di insegnamento a studenti con ritardo
mentale, che è sostenuto dal Dipartimento per l'Integrazione nella Scuola Elementare. Nei
casi di lavori di ricerca indagherà se l'insegnamento delle competenze linguistiche
facilitare il programma e il processo educativo del Dipartimento per l'Integrazione.
Inoltre, se le competenze linguistiche di insegnamento differenziate per facilitare la
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comprensione degli studenti (5-10 righe) e determinano un miglioramento delle capacità
cognitive degli studenti con ritardo mentale. Anche se l'insegnamento individuale mirati e
sostiene il processo di integrazione dello studente con ritardo mentale. La ricerca condotta
nel campo dell'istruzione bisogni speciali. La metodologia è mista e si compone di dati
quantitativi e qualitativi.
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Διζαγυγή
ηελ παξνχζα εξγαζία πξφθεηηαη λ’ αζρνιεζνχκε κε ηε δηδαζθαιία ησλ
γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζην πιαίζην ηνπ
ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο. πγθεθξηκέλα, ζην πξψην
θεθάιαην ζ’ αλαθεξζνχκε ζηελ επεμήγεζε ηνπ φξνπ «Σκήκα Έληαμεο», πψο απηά είλαη
δνκεκέλα αιιά θαη πνηεο αδπλακίεο παξνπζηάδνπλ. Δλ ζπλερεία ζα εμεγήζνπκε ηη
ελλννχκε κε ηνλ φξν γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Έπεηηα, ζα αλαιχζνπκε ηνλ φξν ηεο Ννεηηθή
Καζπζηέξεζεο, ηελ ηαμηλφκεζε ηεο, θαζψο επίζεο θαη ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
καζεηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κ’ απηή ηελ εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε. Έπεηηα, ζα
εμεηάζνπκε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε. Σειεηψλνληαο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πεξηγξάθνπκε ην πξφβιεκα ηεο
εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο, αλαθέξνπκε ηε αλαγθαηφηεηα γη’ απηή ηε κειέηε θαη
νδεγνχκαζηε ζηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο καο.
πλερίδνληαο ζην δεχηεξν θεθάιαην, πεξηγξάθνπκε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο,
αλαπηχζζνληαο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ ζπλππάξρνπλ ζην πεδίν ηεο εηδηθήο
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Έπεηηα, ζα αλαθέξνπκε ηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ καζεηή κε
ηνλ νπνίν αζρνιεζήθακε ζηελ πξαθηηθή καο άζθεζε θαη ηα εξγαιεία κε ηα νπνία θάλακε
ηηο παξαηεξήζεηο καο, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ πινπνίεζε ελφο αηνκηθνχ εληαμηαθνχ
δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε νξηζκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. ηε ζπλέρεηα ζ’
αλαιχζνπκε ην ζρέδην θαη ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο
νπνίνπο ππφθεηηαη. Σειεηψλνληαο ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, ζα παξαζέζνπκε ηα
δεδνκέλα πνπ πξνυπήξραλ ηεο έξεπλαο θαη πξνήξζαλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ καζεηή
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κέζσ ηεο παξέκβαζεο αιιά θαη ηεο πεηξακαηηθήο
δηαδηθαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Πξνρσξψληαο ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ θπξίνπ ζψκαηνο, ζα
αζρνιεζνχκε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο ηνπο αλάιπζεο,
παξνπζηάδνληαο ηνπο πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ψζηε λα θαηαιήμνπκε
ζε φζν ην δπλαηφλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο ζην πεδίν ηεο
εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.
Σέινο, επηζπλάπηνπκε νξηζκέλα παξαξηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη
αλαγλψζηεο ζηελ νπηηθή αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ φζσλ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ
ηφζν δπλακηθή θαη γεκάηε ζπγθηλήζεηο δηδαζθαιία ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
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Κεθάλαιο Α’
Θευπηηική θεμελίυζη ηος πποβλήμαηορ
Α.1. Τκήκαηα Έληαμεο
Α.1.1. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο έληαμεο.
Ζ έληαμε, φπσο αλαθέξεη ε (Zψληνπ- ηδέξε, 2011), σο πξνο ηελ πνιηηηθή ηεο
δηάζηαζε, εζηηάδεη ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα θνηλσληθή δξάζε, ζηελ αιιειεπίδξαζε φισλ
ησλ αηφκσλ ηφζν ζηνλ πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν θαη ζηελ απφ
θνηλνχ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απαηηείηαη
αιιαγή ησλ δνκψλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ «απφ έλα κνληέιν θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε
έλα κνληέιν ίζσλ επθαηξηψλ θαη δηθαησκάησλ, κε ηαπηφρξνλε άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ
θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο».
Δχζηνρα ν (Barton, L, 2004, ζ. 57) ζπκπεξαίλεη φηη «ε έληαμε δελ απνηειεί
απηνζθνπφ, αιιά ην κέζν γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα κηα θνηλσλία έληαμεο». Δπίζεο,
ην εληαμηαθφ ζρνιείν είλαη έλαο δξφκνο γηα κία εληαμηαθή θνηλσλία (Barton, L., 2000).
ε κία εληαμηαθή θνηλσλία είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή αμηψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημεο ηξφπσλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη
πεξηνξηζκνχ ησλ δηαθξίζεσλ ζε φια ηα επίπεδα. ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη
ε Εψληνπ- ηδέξε, ππνγξακκίδνληαο φηη ε έληαμε είλαη ν «ζπλερήο αγώλαο γηα ηε
δεκηνπξγία θαιύηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ε έληαμε δελ ρξεζηκνπνηείηαη
σο ζθνπόο αιιά σο κέζν» (2011).
Α.1.2. Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ Τκεκάηωλ Έληαμεο (Τ.Δ.).
χκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηα Σ.Δ. πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα
ζρνιεία ηεο εθπαίδεπζεο πξνβιέπεηαη λα είλαη εηδηθά νξγαλσκέλα θαη ζηειερσκέλα. Ζ
θνίηεζή ηνπο ζε απηά πξνηείλεηαη απ’ ηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο
(ΚΔΓΓΤ) κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ. Σελ επζχλε ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ καζεηή πνπ θνηηά ζην Σ.Δ. έρνπλ απφ θνηλνχ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σ.Δ.
θαη νη αληίζηνηρνη ηεο ζπλήζνπο ζρνιηθήο ηάμεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί
απηνί νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή, ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο
δηδαζθαιίαο θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ. Σν εμαηνκηθεπκέλν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζεηή ζρεδηάδεηαη, αμηνινγείηαη θαη ηξνπνπνηείηαη απ’ ηα
ΚΔΓΓΤ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ηάμεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ηνπο αξκφδηνπο ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο (Γξνζηλνχ M., 2014).
Σα Σ.Δ. ιεηηνπξγνχλ:
α.

Μέζα ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο ή

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη εληφο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ
(Φ.Δ.Κ. 1319/ 2002).
β.

ε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σν Σ.Δ ζα πξέπεη λα είλαη

θαηάιιεια νξγαλσκέλν θαη εηδηθά ζηειερσκέλν κε εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ
εηδηθή αγσγή θαη λα ιεηηνπξγεί βάζε ζπγθεθξηκέλνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.
γ.

Παξάιιεια κε ηελ θνηλή ηάμε έσο δεθαπέληε (15) δηδαθηηθέο ψξεο

εβδνκαδηαίσο ην κέγηζην, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
Α.1.3. Αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ αηόκωλ κε ΔΔΑ.
Οη κέρξη ζήκεξα αδπλακίεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα εμήο ζέκαηα:
α.

Οξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ,

β.

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία,

γ.

Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απηά
εζηηάδνληαη ζε πξνβιήκαηα φπσο ν θησρφο εμνπιηζκφο, ε αλχπαξθηε πιηθνηερληθή
ππνδνκή ιφγσ ησλ κεησκέλσλ δηαηηζέκελσλ πηζηψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ην κεησκέλν
πξνζσπηθφ νδεγνχλ ζε αλεπαξθή εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, νη καζεηέο πνπ
παξαθνινπζνχλ ην Σ.Δ. αλαγθάδνληαη λ’ απνπζηάδνπλ απ’ άιια γλσζηηθά αληηθείκελακαζήκαηα δεκηνπξγψληαο αζπλέρεηα ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
καζεκάησλ, ζχγρπζε θαη έιιεηςε θηλήηξνπ (Εψληνπ ηδέξε, 2011).

Α.2. Γιωζζηθέο Γεμηόηεηεο.
A.2.1. Γεληθά.
Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο,
παξαηεξήζηκεο, θαζαξά πξνζδηνξίζηκεο ζπληζηψζεο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) βαζηθέο
γισζζηθέο δεμηφηεηεο: αθξφαζε, νκηιία, αλάγλσζε θαη γξαθή, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη
ζε δχν δηαζηάζεηο, ζηηο επηδεμηφηεηεο ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο παξαγσγήο, δειαδή ηε
ιεθηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο, φπσο δείρλεη ν αθφινπζνο
πίλαθαο:
Λεθηηθή ηθαλόηεηα

Ηθαλόηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο
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Δπηδεμηόηεηεο πξόζιεςεο

Αθξφαζε

Αλάγλσζε

Δπηδεμηόηεηεο παξαγσγήο

Οκηιία

Γξαθή

Οη ηέζζεξηο (4) βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο δελ νξίδνληαη κε απφιπηα κέηξα.
'πσο αλάκεζα ζην άζπξν θαη ην καχξν δελ ππάξρνπλ κφλν πνιιέο απνρξψζεηο ηνπ γθξη
αιιά κηα κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, έηζη θαη ην ηνπίν ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ
απνδεηθλχεηαη πνιχρξσκν. Κάζε γισζζηθή δεμηφηεηα κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε. Ζ δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο είλαη δπλαηφλ λα θπκαίλεηαη απφ
απιή θαη βαζηθή ζε ξένπζα θαη ηέιεηα. Κάπνηνο κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη κηα γιψζζα
φηαλ ηελ αθνχεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ (π.ρ. ζηα θαηαζηήκαηα) αιιά λα κελ
ηελ θαηαιαβαίλεη ζ' έλα άιιν (π.ρ. ζε κηα αθαδεκατθή δηάιεμε). Απηφ δείρλεη φηη
κπνξνχκε λα θηιηξάξνπκε ηηο δεμηφηεηεο απηέο ζε δεπηεξεχνπζεο θιίκαθεο θαη
δηαζηάζεηο. Τπάξρνπλ επηδεμηφηεηεο κέζα ζηηο επηδεμηφηεηεο. Ζ παξάδνζε ζέιεη ηηο
βαζηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ εμήο ζεηξά: πξνθνξά, έθηαζε ιεμηινγίνπ, νξζφηεηα
γξακκαηηθήο, δεμηφηεηα αθξηβνχο απφδνζεο ησλ λνεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο
θαη πθνινγηθέο παξαιιαγέο. Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε νκηιία ή ε αλάγλσζε
κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε νινέλα θαη πην κηθξνζθνπηθά κέξε (Colin Baker, 2001).
Α.2.2 Η εμέιημε ηεο γιώζζαο.
Ο ηξφπνο απηφο, κε ηνλ νπνίν θάζε παηδί αλαθαιχπηεη ηε γιψζζα εθ λένπ θάζε
θνξά, δελ είλαη απνιχησο γλσζηφο, φπσο δελ είλαη γλσζηέο θαη νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο
νη νπνίεο κεηέρνπλ ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Δίλαη γλσζηφ βέβαηα φηη ην παηδί γίλεηαη
ζηγά- ζηγά θπξίαξρν ηεο γιψζζαο κε ηελ εμαξρήο θαη δηαξθή ρξήζε ηεο νκηιίαο θαη φρη
δηφηη εξγάδεηαη ζπλεηδεηά θαη πξνγξακκαηηζκέλα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Μαζαίλεη,
δειαδή, ηε γιψζζα, επεηδή ε ρξήζε ηεο απνηειεί έλα κέξνο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ηνπ,
επεηδή κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ κπνξεί, π.ρ., λα δειψζεη αλάγθεο θαη ειιείςεηο,
λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, λα ραξαθηεξίζεη αληηθείκελα, λα έξζεη ζε
επαθή θαη επηθνηλσλία κε πξφζσπα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θ.ιπ. Δπνκέλσο,
θαηαξρήλ ε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο θαηαηείλεη ζηε δηακφξθσζε απφ ην
παηδί απηνκαηνπνηεκέλσλ (φρη ζπλεηδεηψλ) γισζζηθψλ δνκψλ, νη νπνίεο ηνπ δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθηειεί πξάμεηο νκηιίαο, ρσξίο ζπλεηδεηή αλάιπζή ηνπο. Μέρξη ηελ ειηθία
ηεο εηζφδνπ ηνπ παηδηνχ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ε γισζζηθή αλάπηπμε γίλεηαη κε ηέηνηνπ
είδνπο κε ζπλεηδεηέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη γλσζηηθήο δξάζεο. Μπαίλνληαο ην παηδί
ζην ζρνιείν αιιάδεη άξδελ ην ζθεληθφ: Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη πιένλ θαηά
ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν θαη απνηειεί κάιηζηα ζε δηεζλέο επίπεδν
πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο (Νεκά, Δ. 2004).
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Πνιιέο απφςεηο δηαηππψλνληαη, θακία φκσο απφ απηέο δελ εμεγεί επαξθψο ηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Πην γλσζηέο απφ ηηο παιαηφηεξεο είλαη νη απφςεηο ηεο ζεσξίαο ηεο
κάζεζεο (κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνλ ςπρνιφγν B. F. Skinner θαη ηνλ γισζζνιφγν L.
Bloomfield), νη νπνίεο εμεγνχλ ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ ην παηδί κε δηαδηθαζίεο
φπσο ε κάζεζε κε κνληέιν, ε επαλάιεςε θαη ε ελίζρπζε. χκθσλα κε ηηο απφςεηο απηέο
ηα παηδηά καζαίλνπλ κηα γιψζζα θαη φρη κηαλ άιιε θαη ηελ κηινχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν
ιεμηιφγην θαη ηα ηδηψκαηά ηεο, δηφηη κηκνχληαη (θαη εληζρχνληαη λα κηκνχληαη) ηε
γιψζζα, ε νπνία νκηιείηαη ζην ζπίηη ηνπο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Με άιια ιφγηα, ηα
παηδηά ξνπθνχλ ηε γιψζζα, φπσο νη παπαγάινη, κηκνχκελα ηνπο γνλείο, ηα αδέιθηα θαη
άιια άηνκα ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο ηνπο.
Α.2.3. Η αλάπηπμε ηωλ γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ.
Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γισζζηθέο
απαηηήζεηο ηνπ γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πεξηζψξηα επίδξαζεο
ηεο αγσγήο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε είλαη πνιχ κεγάια. ην πεξηβάιινλ ινηπφλ ηνπ
ζρνιείνπ ε ελ ιφγσ αλάπηπμε γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθή θαη ηππνπνηεκέλε θαιιηέξγεηα σο
νκηιία, σο γξαθή, σο αλάγλσζε, σο αληηθείκελν ζηνραζκνχ δηδαθηηθψλ θαη γισζζηθψλ
δηαδηθαζηψλ. αλ πξψην ινηπφλ θαζήθνλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ
ηεο γιψζζαο ηνπ παηδηνχ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο ηεο γιψζζαο
σο επηθνηλσληαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη σο γισζζηθνχ ζηνραζκνχ κε άκεζε ζρέζε πξνο
ην δσληαλφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα
ρεηξίδεηαη επηηπρψο θαη λ’ αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζε επίθαηξεο γισζζηθέο
απαηηήζεηο. ζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο νθείιεη λα κεηαδψζεη ην
ζρνιείν ζηνλ καζεηή νη ζθνπνί πνπ πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη είλαη νη αθφινπζνη (Νεκά,
Δ. 2004):
α.

Ζ γιψζζα είλαη θαηαξρήλ κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ

ζρέζεσλ. Ζ νκηιία θαη ε γξαθή απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο
ηνπ αηφκνπ.
β.

Ζ γιψζζα είλαη φξγαλν ηεο ζθέςεο. Τπάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζά ηνπο,

έηζη ψζηε ε θαιιηέξγεηα ηεο πξψηεο λα απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ
γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ.

Α.3. Ννεηηθή θαζπζηέξεζε.
Α.3.1. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο.
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Ο πξψηνο νξηζκφο ν νπνίνο δηαηππψζεθε επίζεκα ην 1921 απφ ηελ Ακεξηθαληθή
Έλσζε γηα ηελ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (American Association of Mental RetardationAAMR) εληνπίδεη ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηηο εμήο παξακέηξνπο ηεο εμέιημεο ηνπ
παηδηνχ (F, Antoniou, 2006):
α.

ζηελ αληθαλφηεηα λα εθηειέζεη ζπλεζηζκέλεο πξάμεηο θαη λα πηνζεηεί

ζπλεζηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο,
β.

ζηελ αλεπάξθεηα ή θαζπζηέξεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη

πξνζαξκνγήο θαη
γ.

ζηελ χπαξμε ρακεινχ δείθηε λνεκνζχλεο

Σν 1941, ν Doll ππνζηήξημε φηη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε νξίδεηαη σο «ε
θαηάζηαζε θνηλσληθήο αλεπάξθεηαο πνπ δηαηεξείηαη κέρξη ηελ σξίκαλζε ηνπ αηόκνπ, ή
ηείλεη λα δηαηεξεζεί θαηά ηελ ώξηκε ειηθία, ε νπνία νθείιεηαη ζε αλαπηπμηαθή
επηβξάδπλζε ιόγσ ηδηνζπζηαηηθώλ αηηηώλ (θιεξνλνκηθώλ ή επίθηεησλ)» (F, Antoniou,
2006, ζ. 18). Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηε λνεηηθή πζηέξεζε σο κία θαηάζηαζε αδπλακίαο
ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε νπνία είλαη παξνχζα θαηά ηε γέλλεζε ή εκθαλίδεηαη
θαηά ηε πξψηε παηδηθή ειηθία θαη νθείιεηαη ζε θάπνηα εμειηθηηθή αλαζηνιή, ιφγσ
νξγαληθψλ αηηίσλ. Με ηνλ νξηζκφ απηφ θαζηεξψζεθαλ έμη (6) βαζηθά θξηηήξηα γηα ηε
δηάγλσζε ηεο λνεηηθή πζηέξεζεο: ε αλεπαξθήο θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ε αλεπαξθήο
λνεηηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ ψξηκε ειηθία, ε εκθάληζή ηεο θαηά
ηε γέλλεζε ή ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία, ε εκθάληζή ηεο θαηά ηε γέλλεζε ή ηελ πξψηε
παηδηθή ειηθία, ε χπαξμε νξγαληθψλ αηηηψλ θαη ε εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ άιινπο ζε
φιε ηνπ ηε δσή (Υξεζηάθεο, Κ, 2011).
Σν 1983, ε Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ Ννεηηθή Αλεπάξθεηα (American
Association on Mental Deficiency- AΑMD) ππνζηήξημε φηη ν φξνο λνεηηθή θαζπζηέξεζε
αλαθέξεηαη ζε κηα θάησ απφ ην κέζν φξν γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ
θαζπζηέξεζε εκθάληζεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδειψλνληαη παξάιιεια
θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (Grossman, H. & Begab, M. & AAMD, 1983,
ζ. 11). Καηά ηνλ νξηζκφ απηφλ, ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξνζεγγίδεηαη κε βάζε δχν
θχξηεο δηαζηάζεηο, ηε κεησκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο
θνηλσληθέο

απαηηήζεηο

ηνπ

πεξηβάιινληνο.

Ζ

κεησκέλε

λνεηηθή

ηθαλφηεηα

πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν λνεκνζχλεο θαη αθνξά ηελ χπαξμε δείθηε
λνεκνζχλεο 70 θαη θάησ ζε ζηαζκηζκέλεο θιίκαθεο λνεκνζχλεο. Οη δπζθνιίεο ζηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο νξίδνληαη κε βάζε ηελ εθδήισζε
θνηλσληθά ψξηκεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ απφθηεζε αθαδεκατθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ
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εκθαλίδνπλ νη ζπλνκήιηθνη ησλ αηφκσλ απηψλ (Smith, T. E. C., Polloway E. A., Patton J.
R. & Dowdy C. A., 1995, ζ. 131). Πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκνχο ζηελ επηηπρή θαηάθηεζε
ησλ ηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο αληίζηνηρεο ειηθηαθήο θαη πνιηηηζκηθήο νκάδαο ζε
ηνκείο φπσο ε σξίκαλζε, ε κάζεζε, ε αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη ε θνηλσληθή επζχλε.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Janneke HM Schuurs- Hoeijmakers et al, (Janneke
HM Schuurs- Hoeijmakers et al 2011, ζζ 597- 601), ε Ννεηηθή πζηέξεζε, είλαη κηα
θνηλή λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη πεξίπνπ ην 1- 3% ηνπ γεληθνχ
πιεζπζκνχ. Ζ αηηηνινγία ηεο είλαη εηεξνγελήο θαη παξά ηελ πξφζθαηε βειηίσζε ηεο
θπηηαξνγελεηηθήο θαη κνξηαθήο ηερλνινγίαο, ιηγφηεξν απφ ην 50% ησλ αζζελψλ έρνπλ
κία αηηηνινγηθή θιηληθή δηάγλσζε, παξεκπνδίδνληαο έηζη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε αιιά
θαη ηε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ
Δγρεηξηδίνπ γηα ηηο Φπρηθέο Γηαηαξαρέο (DSM- V) ν φξνο «Ννεηηθή θαζπζηέξεζε»
αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ φξν «Γηαλνεηηθή αλαπεξία». Έηζη ινηπφλ έλα άηνκν ζα
δηαγλσζηεί σο δηαλνεηηθά αλάπεξν φηαλ παξνπζηάδεη κηα γεληθεπκέλε δηαηαξαρή πνπ
εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ελειηθίσζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθά κεησκέλε
γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ειιείκκαηα ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Δπηπιένλ, ε «Γηαλνεηηθή αλαπεξία» ππνδηαηξείηαη ζε δηαλνεηηθή αλαπεξία κε ζχλδξνκν,
ζηελ νπνία ηα δηαλνεηηθά ειιείκκαηα ζπλδένληαη κε άιια ζεκάδηα ηαηξηθά θαη
ζπκπεξηθνξηζηηθά κε αληίζηνηρα ζπκπηψκαηα, θαη ζε «Γηαλνεηηθή αλαπεξία ρσξίο
ζχλδξνκν, ζηελ νπνία ηα δηαλνεηηθά ειιείκκαηα εκθαλίδνληαη ρσξίο άιιεο αλσκαιίεο
(ΑPA 2013).
Α.3.2 Ταμηλόκεζε λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο κε βάζε ηα θνηλωληθά θξηηήξηα.
Ζ ελ ιφγσ ηαμηλφκεζε πξνηάζεθε απφ ηνλ Grossman (1983) θαη πηνζεηήζεθε
ηφζν απφ ηελ APA, φζν θαη απφ ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ DSM- V (2013). Έηζη ινηπφλ
ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα λνεηηθήο αλεπάξθεηαο σο
αθνινχζσο:
ξνο

Γείθηεο λνεκνζχλεο

Κψδηθαο ηνπ DSM-V

Διαθξηά

50-55 κέρξη 70

317.0

Μέηξηα

35-40 κέρξη 50-55

318.0

νβαξή

20-25 κέρξη 35-40

318.1

Βαξηά

Κάησ απφ 20 ή 25

318.2

Άηππε

319.0
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Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ θαηεγνξία ηεο ειαθξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο αλήθνπλ
πεξίπνπ ην 85% ησλ πεξηπηψζεσλ. Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε ηππηθή αλάπηπμε πνπ
εθδειψλνπλ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (0-5 ρξνλψλ), έρνπλ
ειάρηζηεο αηζζεζηνθηλεηηθέο κεηνλεμίεο θαη ζπλήζσο δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηελ ειηθία απηή. Μέρξη ην ηέινο ηεο εθεβείαο ηνπο, ην γλσζηηθφ
επίπεδφ ηνπο κπνξεί λα θηάζεη ζην επίπεδν ηεο έθηεο ηάμεο δεκνηηθνχ. Καηά ηελ
ελήιηθε δσή ηνπο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κε
ειάρηζηε εμσηεξηθή ζηήξημε. Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επίβιεςε, ε θαζνδήγεζε
θαη ε ζηήξημε, ηδίσο ζε έληνλα ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ή πεξηφδνπο. ε γεληθέο
γξακκέο, ηα άηνκα κε ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα δηαβηνχλ είηε απηφλνκα, είηε κε ειάρηζηε επίβιεςε (APA
2013).
ηελ θαηεγνξία ηεο κέηξηαο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαηαηάζζεηαη πεξίπνπ ην
10% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Σα πεξηζζφηεξα
άηνκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαηά ηα
πξψηα ρξφληα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο. Με ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα κάζνπλ λα
θξνληίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Μπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο
θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο αιιά είλαη δχζθνιν λα ππεξβνχλ ην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο
δεπηέξαο δεκνηηθνχ. Καηά ηελ εθεβεία, εληνπίδνληαη δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ
θαλφλσλ (ζπκβάζεσλ) ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπο. ηελ ελήιηθή ηνπο δσή κπνξνχλ λα ελαζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο
πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, θπξίσο ζε ειεγρφκελα πεξηβάιινληα
εξγαζηεξίσλ ή ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο. Μπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζε
έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θάησ απφ αλάινγε επίβιεςε (APA 2013).
ηε ζνβαξή λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλήθνπλ πεξίπνπ ην 3% κε 4% ησλ
πεξηπηψζεσλ. Καηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία αλαπηχζζνπλ ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ ιφγν.
Καηά ηε ζρνιηθή ειηθία κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ηελ επηθνηλσλία ζηε βαζηθή ηεο κνξθή
θαη λ’ αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο λεπίνπ, φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ
γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε πεξηνξίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ αιθάβεηνπ θαη ηελ εθκάζεζε
ηεο αξίζκεζεο. Μπνξνχλ, σζηφζν, λα θαηαλνήζνπλ εηθφλεο θαη βαζηθά ζήκαηα. ηελ
ελήιηθε δσή ηνπο κπνξνχλ λα εθηεινχλ απιά έξγα ζε θιεηζηά θαη ειεγρφκελα
πεξηβάιινληα. Μπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θιεηζηά θνηλσληθά πεξηβάιινληα φπσο
απηφ ηεο νηθνγέλεηαο, εθηφο θαη αλ ζπλππάξρεη θαη επηπξφζζεηε κνξθή αλαπεξίαο πνπ
απαηηεί ηελ εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (APA 2013).
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ηελ θαηεγνξία ηεο βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαηαηάζζνληαη νη
πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην 1% κε 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο λνεηηθήο
θαζπζηέξεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θαη δηαγλσζκέλνο λεπξνινγηθφο
παξάγνληαο πνπ ζπλεπηθνπξεί ζηελ εκθάληζε ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Τπάξρνπλ
ζεκαληηθέο αηζζεζηνθηλεηηθέο κεηνλεμίεο θαηά ηε λεπηαθή ειηθία. Σα άηνκα απηά
κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ βειηίσζε κφλν ζε απζηεξψο θιεηζηά πεξηβάιινληα κε ζπλερή
ζηήξημε θαη επίβιεςε θαη αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θπξίσο κε ηνπο
θξνληηζηέο ηνπο. Ζ αλάπηπμε ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο θίλεζεο, ηεο θξνληίδαο ηνπ
εαπηνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ζεκεησζεί κφλν χζηεξα απφ θαηάιιειε θαη
εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε (APA 2013).
ηελ θαηεγνξία ηεο άηππεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαηαηάζζνληαη ηα άηνκα γηα
ηα νπνία ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο χπαξμεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο αιιά δελ
κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηα αληίζηνηρα ηεζη λνεκνζχλεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη
επεηδή ππάξρεη κεγάινο βαζκφο αλαπεξίαο ή έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ψζηε λα ππνβιεζνχλ
ηα άηνκα απηά ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο (APA 2013).
Α.3.3. Γλωζηηθά ραξαθηεξηζηηθά αηόκωλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
ζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απηά
εζηηάδνληαη (Donna K. Daily, M.D., et al, 2000, ζζ 1059- 1067) ζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ
αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο, ειιείςεηο ζε δεμηφηεηεο κλήκεο, δπζθνιία ζηελ
εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ, δπζθνιία ζηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε πξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο, φπσο έρνπλ
ππνζηεξίμεη

πνιινί

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ

εξεπλεηέο

νη

δηαηαξαρέο

ηεο

ζπκπεξηθνξάο είλαη

αηφκσλ κε δηαλνεηηθή αλαπεξία.

Απηέο

νη

θνηλφ

δηαηαξαρέο

πεξηιακβάλνπλ επηζεηηθφηεηα πξνο ηνπο άιινπο, απην- επηβιαβείο ζπκπεξηθνξέο,
αθξαίεο ή απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ζηε δηάζεζε θαη ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο
είλαη πην ζπρλέο ζε παηδηά απφ φηη ζηνπο ελήιηθεο (David L. Pogge, John Stokes, Martin
L. Buccolo, Stephen Pappalardo, Philip D. Harvey, 2014, ζζ 1705- 1710).
ζνλ αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο κλήκεο εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ εζηηάδνληαη
θπξίσο ζηε βξαρχρξνλε κλήκε. Ζ ηθαλφηεηα ηεο ελδέρεηαη λα είλαη έλαο απφ ηνπο
θχξηνπο παξάγνληεο ηεο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο. Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο έξεπλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη επηδφζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε θαηά ηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ αλάθιεζε απιψλ πιεξνθνξηψλ ζηε
βξαρχρξνλε κλήκε, παξαηεξήζεθε αξρηθά φηη ε ιεηηνπξγία ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο
επεξεάδεηαη θαη είλαη επζέσο αλάινγε ηνπ βαζκνχ λνεκνζχλεο ηνπ αηφκνπ, θαζψο
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δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ αηφκσλ κε ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε
θαη νξηαθή λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπίζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ αηφκσλ κε
ηππηθή αλάπηπμε, ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνχζαλ λα αλαθαιέζνπλ
ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ρξεηάδνληαλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ αλάθιεζε
απηή (Detterman, D. K., 1979, ζζ. 740-741).
Γεληθφηεξα, ηα παηδηά κε δηαλνεηηθή αλαπεξία καζαίλνπλ πην αξγά απφ φ,ηη ηα
ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε γιψζζα,
γηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαη λα θξνληίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
αλάγθεο, φπσο ην ληχζηκν θαη ην θαγεηφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζα δηαξθέζεη
πεξηζζφηεξν, ελψ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο. Ζ εηνηκφηεηα γηα ζρνιηθή
κάζεζε είλαη αλάινγε κε ην ξπζκφ αλάπηπμήο ηνπο. Οη αλαινγίεο απηέο γίλνληαη
κηθξφηεξεο φζν ν βαζκφο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο κεγαιψλεη (Υξεζηάθεο, Κ. 2011, ζ.
40).
Σέινο, ηα θίλεηξα παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ ζηάζεσλ,
φπσο ε εμάξηεζε απφ ηνπο ελειίθνπο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ρακειή απηναληίιεςε θαη ε
ρακειή πξνζδνθία γηα επηηπρία (Bybee, J. & Zigler, E, 1999, ζ. 175-179). Λφγσ ησλ
κεησκέλσλ θηλήηξσλ, ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δηαηεξνχλ ρακειέο πξνζδνθίεο
σο πξνο ηνλ έιεγρν πνπ αζθνχλ ζηελ επίδνζή ηνπο ζε γλσζηηθέο ζπλζήθεο θαη
αλαπηχζζνπλ ηελ αληίιεςε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζήο ηνπο ζε έλα έξγν
νθείινληαη ζε έλα εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ.
Α.3.4. Αίηηα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο.
Θέινληαο λα αλαθέξνπκε ηα αίηηα ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ζχκθσλα κε ηελ
βηβιηνγξαθία δηαθξίλνπκε δχν πξνζεγγίζεηο. Ζ αλαπηπμηαθή θαη ε πξνζέγγηζε ηεο
δηαθνξάο. Χζηφζν, ζ’ αλαθεξζνχκε ζηε πξψηε εθ ησλ δχν θαζψο ζεσξείηαη ε
ζεκαληηθφηεξε απ’ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε πξνηείλεηαη ε δηάθξηζε
ησλ λνεηηθψο θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ ζε δχν νκάδεο, ζηελ νκάδα κε νξγαληθνχ ηχπνπ
λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζε εθείλε πνπ δελ νθείιεηαη ζε νξγαληθά θιεξνλνκηθά αίηηα
(Hodapp, R, M, 2003: 47- 54).
ηελ πξψηε νκάδα αλήθεη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ
νξγαληθέο- ιεηηνπξγηθέο αηηίεο. Οη αηηίεο απηέο αλάγνληαη ζε πξνγελλεηηθέο βιάβεο, φπσο
γελεηηθέο αλσκαιίεο, εξπζξά, ελδνκήηξηα αηπρήκαηα, ζε πεξηγελλεηηθέο (πξφσξνο
ηνθεηφο θαη πεξηγελλεηηθή αλνμία) θαη ζε κεηαγελλεηηθέο, φπσο θξαληνεγθεθαιηθέο
θαθψζεηο θαη κεληγγίηηδα (Hodapp, R, M, 2003: 47- 48).
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ηε δεχηεξε νκάδα αλήθνπλ νη πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε δελ πξνθχπηεη απφ νξγαληθά αίηηα. Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε θπζηνινγηθή
εκθάληζε, πγεία θαη αλάπηπμε αιιά κε δείθηε λνεκνζχλεο ρακειφηεξν απφ ην
θπζηνινγηθφ. Ζ αδπλακία εληνπηζκνχ ζπγθεθξηκέλεο αηηίαο ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο
ζηελ νκάδα απηή έρεη αληίθηππν θαη ζηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηελ
πξνζδηνξίζεη. Έηζη, έρνπλ πηνζεηεζεί νη φξνη: πνιηηηζκηθν- νηθνγελεηαθή (ή
θνηλσληθνπνιηηηζκν-

νηθνγελεηαθή)

λνεηηθή

θαζπζηέξεζε,

νηθνγελεηαθή,

κε

ζπγθεθξηκέλε, κε νξγαληθή, ηδηνπαζήο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε νθεηιφκελε ζε
ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ (Hodapp, R, M, 2003: 51-53).
Ο Zigler θαη ν Hodapp (1986) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θαηεγνξία
απηή πξφηεηλαλ φηη ε νκάδα ηεο κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ζε
επηκέξνπο ππννκάδεο: ηελ ππννκάδα αηφκσλ κε νηθνγελεηαθή λνεηηθή θαζπζηέξεζε (κε
ηνπιάρηζηνλ έλα γνλέα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε), ηελ ππννκάδα κε θαζπζηέξεζε
νθεηιφκελε ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο (γνλείο κέζεο λνεκνζχλεο θαη ρσξίο ηδηαίηεξα
ζηεξεκέλν πεξηβάιινλ) θαη ηελ ππννκάδα ηεο θνηλσληθν- πνιηηηζκηθήο θαζπζηέξεζεο
(παξαηεηακέλε έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε εμαηξεηηθά θησρφ πεξηβάιινλ).

Α.4. Γηδαζθαιία ηωλ γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ.
Α.4.1. Γεληθά.
Ζ δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ αλαθέξεηαη ζ’ εθείλεο ηηο αλαπηπμηαθέο
δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα δηδαρηεί έλα παηδί, ψζηε λα απνθηήζεη ην ιφγν θαη λα
κπνξέζεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Απηέο νη δηαδηθαζίεο νξίδνληαη κε βάζε ηε καζεζηαθή
εηνηκφηεηα (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2009) θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθεθαιηθή σξίκαλζε, ηελ
πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθφ- ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ηελ αλάπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο,
ηεο αθήο, ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο. Δθφζνλ αλαπηπρζνχλ φιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο
ηφηε ζα δεκηνπξγεζνχλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπνξέζεη ε γιψζζα- σο
επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα- λα εμειηρζεί ζε δηακνξθσκέλν ιφγν θαη λα εμειηρζεί ζε
άξζξσζε, ιεμηιφγην θαη γξακκαηηθή (Γξάθνο, Γ, 1999, ζ. 68). Γηα λα κπνξέζεη σζηφζν
απηή ε αιπζίδα λα παξακείλεη ελσκέλε πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζσζηή ζχλδεζε κεηαμχ
ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ελψ εκπιέθεηαη
ζηελ θσδηθνπνίεζε ηεο νκηιίαο, δελ εμαζθαιίδεη απφ κφλε ηεο ηελ ζσζηή επηθνηλσλία
(David P. Thomas, 1991, p. 103). πσο κπνξνχκε ινηπφλ λα παξαηεξήζνπκε, ε
δηδαζθαιία δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία, ε νπνία φηαλ ηεξείηαη θαηαιήγεη πάληνηε ζηα
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επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σν απνηέιεζκά ηεο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο
φπσο ν εθπαηδεπηηθφο, ν καζεηήο, ην πξφγξακκα θαη ηα κέζα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ
πινπνίεζή ηεο (Υξεζηάθεο, Κ. 2011, ζ. 113).
Α.4.2. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία παηδηώλ κε Ν.Κ.
Καηά ηε δηδαζθαιία ζε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δελ ππάξρεη κηα
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πνπ λα απνδίδεη πάληα. Λφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο, ηα
απνηειέζκαηα θάζε θνξά δηαθέξνπλ (Smith, T. E. C., Polloway E. A., Patton J. R. &
Dowdy C. A., 1995, ζ. 423). Χζηφζν, ππάξρνπλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ νθείιεη ν
εθπαηδεπηηθφο λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ επηινγή θαη ηε κεηέπεηηα αμηνιφγεζε ηεο
κεζφδνπ πνπ αθνινπζεί θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ο Christenson θαη νη
ζπλεξγάηεο ηνπ (1989) φξηζαλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο κεζφδνπ, ηα νπνία
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηεη θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνπνηείηαη θαη ηα
νπνία είλαη ηα αθφινπζα (Christenson, S. L., Ysseldyke, J. E. & Thurlow, M. L., 1989):
α.

Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί έλα θαιφ θιίκα κέο ζηελ ηάμε πξέπεη λα

ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζαθείο θαλφλεο, πνπ ζα παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Ο εθπαηδεπηηθφο
νθείιεη λα εμεγεί ζηνπο καζεηέο πνηα ζπκπεξηθνξά αλακέλεη απ’ απηνχο, ρσξίο λα δίλεη
έκθαζε ζε απαγνξεχζεηο. Έλα ζεηηθφ θιίκα ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε, φπνπ νη καζεηέο
έρνπλ ελζηεξληζηεί ηνπο θαλφλεο πξνάγεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
κάζεζεο, θαζψο θαη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε απηή.
β.

αθείο ζηφρνη θαη πξνζδνθίεο.
Αλεμάξηεηα απ’ ηε κέζνδν πνπ ζα επηιέμεη λ’ αθνινπζήζεη ν

εθπαηδεπηηθφο, νθείιεη λα θαζηζηά ζαθείο ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζδνθά λα επηηχρεη κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ή ηε δεμηφηεηα πνπ αλακέλεηαη λα εθδειψζεη ν καζεηήο.
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ παξέρεη ζην καζεηή ην θίλεηξν γηα λα εκπιαθεί ελεξγά ζηε
δηαδηθαζία θαη απνηειεί θξηηήξην γηα λα αμηνινγήζεη ν ίδηνο ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. ζν
πην αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη, ηφζν πην εχθνια ζα κπνξέζεη ν καζεηήο κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη.
γ.

Πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο.
Ζ πνηνηηθή δηδαζθαιία είλαη ην δεηνχκελν γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ. Ο

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηεμάγεη ηε δηδαζθαιία θαζηζηψληαο ην κάζεκα ζαθέο, λα
ρξεζηκνπνηεί επνπηηθά κέζα θαη λα ειέγρεη, εάλ νη καζεηέο θαηαλννχλ ηα φζα
δηδάζθνληαη. πλεπψο, νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα αμηνπνηεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο
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δηδαζθαιίαο (πξνθαηαβνιηθνί νξγαλσηέο, κλεκνληθά βνεζήκαηα, λνεηηθνί ράξηεο θ.ά)
θαη λα αθνινπζεί ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο (ζχλδεζε κε ηα πξνεγνχκελα,
δηαηχπσζε ζηφρσλ, παξνπζίαζε λέαο γλψζεο, αζθήζεηο εκπέδσζεο, αζθήζεηο ειέγρνπ,
ζχλνςε).
δ.

Γηδαθηηθή ζηήξημε ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
Ζ δηδαζθαιία, βάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο απφ ην αλαιπηηθφ

πξφγξακκα ζπνπδψλ, θηλείηαη κε ζρεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο. Απηφ δεκηνπξγεί κηα
επηπξφζζεηε δπζθνιία ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θαζψο δελ
πξνιαβαίλνπλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο λέεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο αλακελφκελεο
δεμηφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέρεη επηπξφζζεηε ζηήξημε,
επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν καζεηήο
νδεγείηαη ζηελ επηηπρή θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ θαη απνθεχγεηαη ε βίσζε αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ απνηπρίαο. Δπηπιένλ, ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ
καζεηή έρεη ζεκαζία, θαζψο κέζσ απηήο επαλαμηνινγείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ
δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ν καζεηήο.
ε.

Έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή.
Ζ ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη

ηεο κάζεζεο είλαη ζεκαληηθή θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αθαδεκατθή ηνπ πξφνδν. Ο
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα επηιέγεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ζα θηλεηνπνηνχλ θαη ζα
εκπιέθνπλ ηνλ καζεηή ελεξγά, ψζηε θη απηφο λα αηζζάλεηαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη
φρη παζεηηθφο ζεαηήο. Ζ επαλεηιεκκέλε εκπινθή ηνπ ηνλ βνεζά λα ελεξγνπνηεί
επθνιφηεξα ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη.
Γλσξίδνληαο φηη νη καζεηέο κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ κηα αδπλακία
θαηαλφεζεο ησλ πξνθνξηθψλ εληνιψλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε δηαδηθαζία κε κηα ζρεηηθή
θαζπζηέξεζε, θαιφ είλαη λα επηιέγνληαη κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ
θαη ζα εληζρχζνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη ε
δηδαζθαιία κεηαμχ ζπλνκειίθσλ, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε νκαδηθή επαλάιεςε.
Χζηφζν, πέξα απ’ ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο,
νθείινπκε λ’ αλαθέξνπκε θαη ηηο αξρέο ηεο δηάξζξσζεο ηεο δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Οη αξρέο ζπλνπηηθά είλαη νη αθφινπζεο (Bornstein, P. H., Bach, J.
P, McFall, M. E.,Friman, P. C., & Lyons, P. D, 1980):
α.

Αληηζηνηρία κε ηελ αλάπηπμε.
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Σν πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε
ηνπο ην βαζκφ λνεηηθήο ειηθίαο θαη ην επίπεδν γλσζηηθήο θαη ςπρνπλεπκαηηθήο
σξηκφηεηαο ηνπ καζεηή θαη φρη ηε ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία.
β.

Δπειημία.
Λφγσ ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο,

αιιά θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο (γλσζηηθφ,
θνηλσληθφ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ) ε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ζε
αληηζηνηρία κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Ζ δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα παξέρεη ην πιαίζην
πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο θαη δελ αληηκεησπίδεηαη σο έλα θαλνληζηηθφ πξφηππν
πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζεί αθέξαην.
γ.

Γνκή- ζαθήλεηα.
Οη

δξαζηεξηφηεηεο

πξέπεη

λα

είλαη

επζχλνπηεο.

Οθείινπλ

λα

ελαξκνλίδνληαη κε ην ξπζκφ ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη λα κελ
πεξηνξίδνληαη ζηηο ηππηθέο ρξνληθέο ζπκβάζεηο ηεο σξηαίαο δηδαζθαιίαο. Κάζε ηκήκα ηεο
δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, σο πξνο ην ζθνπφ ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζην
δηδαθηηθφ ζηφρν.
δ.

ηαζεξφηεηα.
Σν εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ

ζηαζεξφηεηα. Οη ζπρλέο αιιαγέο απνηξέπνπλ ην καζεηή απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε
απηφ.
ε.

Οιηθφηεηα- δηαζεκαηηθφηεηα.
Ζ απζηεξή νξηνζέηεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηε δηδαζθαιία

δε ζπλίζηαηαη. Δλδείθλπηαη ε δηδαζθαιία ζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα θάζε θνξά
πεδίν ηεο δσήο, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζπλεπηθνπξνχλ δηάθνξα
αληηθείκελα κάζεζεο (θνηλσληθή αγσγή, γισζζηθή αγσγή, αηζζεηεξηαθή αγσγή θ.ι.π.).
Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνληαη απαηηνχλ ηε ρξήζε πνηθίισλ εθθξαζηηθψλ
κέζσλ (αθήγεζε, παηρλίδη ξφισλ, θαηαζθεπέο, δσγξαθηθή, ζέαηξν θ.ι.π.).
ζη.

Γηαθνξνπνίεζε νδεγηψλ.
Ζ παξνπζίαζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ε επεμήγεζή ηεο αιιά θαη ε

ελίζρπζε ηνπ καζεηή γηα ζπκκεηνρή πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
δ.

Έκθαζε.
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Οη εληζρχζεηο θαη νη παξνηξχλζεηο πξέπεη λα έρνπλ έληνλν θαη
επαλαιακβαλφκελν ραξαθηήξα, ψζηε λα παξαθηλνχλ θαη λ’ αλαηξνθνδνηνχλ ηε
ζπκκεηνρή θαη ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
ε.

ηαδηαθή δηάξζξσζε.
Μηα δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο

ζηάδηα ή βήκαηα, κε ζηαδηαθή εμέιημε απ’ ην εχθνιν θαη γλσζηφ πξνο ην δχζθνιν. Σα
πην δχζθνια ζηάδηα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη έλα πξνο έλα.
ζ.

Πξνζσπηθή δνθηκή.
Μηα λέα γλψζε ή κηα θαηάζηαζε γίλεηαη αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή κφλν

κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή. Πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεηξακαηηζκφ-δνθηκή
πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε θαη παξέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζηνραζκφ
θαη θαηαλφεζε.
η.

Εσεξφηεηα- παξαζηαηηθφηεηα.
Ζ ελαιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηελ

αλαπηπμηαθή ειηθία ηνπ παηδηνχ. ζν πην κηθξφ είλαη, ηφζν πην ζπρλέο πξέπεη λα είλαη νη
ελαιιαγέο, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα
είλαη φζν ην δπλαηφλ πην παξαζηαηηθέο, λα εκπιέθνπλ ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξεο
αηζζήζεηο θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ζηε ιεθηηθή παξνπζίαζε.
ηα.

πγθεθξηκελνπνίεζε.
ζν πην ζπγθεθξηκέλεο γίλνληαη νη έλλνηεο, κε παξαδείγκαηα απφ ηε

θαζεκεξηλή δσή θαη κέζα απφ βησκαηηθή άζθεζε, ηφζν πην εχθνιε είλαη ε θαηαλφεζε
θαη ε δηαρείξηζή ηνπο απφ ην καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
ηβ.

Δπαλάιεςε.
πνηα γλψζε ή ζπκπεξηθνξά θαηαθηάηαη, νθείιεη λα επαλαιακβάλεηαη

ηαθηηθά θαη λα ηνλίδεηαη θαηά ηελ επαλάιεςή ηεο, ψζηε λα εκπεδσζεί απφ ην παηδί.
ηγ.

Απηνηέιεηα.
Κάζε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα δηεμάγεηαη κε ηε

ιηγφηεξε δπλαηή βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ παξέκβαζε πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη
ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ παξφηξπλζε γηα ηε ιχζε θαη φρη ζηελ ππνβνιή ηεο ηειεπηαίαο.
Γηαθνξεηηθά, ν καζεηήο ζα απνζαξξπλζεί θαη δελ ζα κπνξέζεη λα απηνλνκεζεί απ’ ηελ
εμάξηεζή ηνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
ηδ.

Πξνζηαζία απφ δηαζπαζηηθέο παξεκβάζεηο.

21

Λφγσ ηεο δπζθνιίαο ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζην έξγν πνπ
ραξαθηεξίδεη ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνλνεί
θαη λα δηαζθαιίδεη ηε ιηγφηεξε δπλαηή παξέκβαζε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.
ηε.

Έκθαζε ζηελ επραξίζηεζε.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα εληζρχνπλ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη

λα είλαη επράξηζηεο, ψζηε λα παξέρνπλ ην θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο επφκελεο, αιιά
θαη γηα ηε κάζεζε γεληθφηεξα.
Α.4.3. Γηδαζθαιία ηωλ γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ ζε παηδηά κε Ν.Κ.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ινηπφλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ελφο
πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο
Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), θαηάιιεινπ γηα καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη απαξαίηεην
λα ζπλεθηηκψληαη νξηζκέλνη παξάγνληεο φπσο: νη πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο, δπλαηφηεηεο
θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη δπζθνιίεο θαη
νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, νη επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη νη απαηηήζεηο
ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο (Υξεζηάθεο, Κ. 2011, ζ. 60).
Με βάζε ηηο παξακέηξνπο απηέο, πξνηείλνληαη ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο
ζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. Απηέο αθνξνχλ θαη
επεξεάδνπλ θαη ηα ηέζζεξα δνκηθά ζηνηρεία- πεξηνρέο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
(πξνθνξηθφο

ιφγνο-

λνεηηθέο

ηθαλφηεηεο-

ςπρνθηλεηηθφηεηα-

ζπλαηζζεκαηηθή

νξγάλσζε) θαη αλαθέξνληαη ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία ιακβάλεη
ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο (γεληθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή
εθπαίδεπζε) (ΤπΔΠΘ/ ΠΗ, 2004, 15). Μία απ’ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πξνηείλεηαη απφ
ηνπο Moran, H., Smith K., Meads J., Beck M., αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ιέμεσλ κε
ηελ βνήζεηα εηθφλσλ (1996). Αληίζηνηρα, ζε κηα άιιε έξεπλα ησλ Jeffree & Adrian
εμεηάδεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ εηθφλσλ κε εθηππσκέλεο ιέμεηο,
θάπνην απφ ηα γξάκκαηα ησλ νπνίσλ ζπκβνιίδνπλ έλα αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ
ζεκαζία ηνπο (1980).
Ο ζρεδηαζκφο ινηπφλ θαη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο
Έληαμεο (Σ.Δ.). πγθεθξηκέλα, ην ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ,
Γηδαθηηθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) κε έκθαζε ηε
δηδαζθαιία γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζρεδηάδεηαη, αμηνινγείηαη θαη ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ππεχζπλν γηα ην Σ.Δ., ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο θνίηεζεο ηνπ καζεηή, θαζψο θαη κε ηνπο αξκφδηνπο ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο (Γξνζηλνχ M., 2014).
Χζηφζν, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πινπνηεζεί έλα
δηδαθηηθφ πξφγξακκα, είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ
γνλέα θαη εθπαηδεπηηθνχ επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ζε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ
Βφξεηα Ηξιαλδία (Dobbins & Abbott, 2010, ζ. 27). Δηδηθφηεξα γηα ηελ επηηπρή έθβαζε
ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφνδν ηεο
κάζεζεο ηνπ παηδηνχ είλαη ζεκειηψδεο ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη γνλέα (Goepel
Janet, 2009, ζ. 126).

Α.5. Πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο.
Α.5.1. Δηδηθή Δθπαηδεπηηθή Αλάγθε- Ηιηθία παηδηνύ- Φύιν.
ηελ παξνχζα έξεπλα αζρνινχκαζηε κε καζεηή ειηθίαο 10 εηψλ, ν νπνίνο θνηηά
ζηελ ηεηάξηε ηάμε ηνπ 9νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αραξλψλ θαη παξαθνινπζεί ην Σκήκα
Έληαμεο. Γηεγλψζζε κε «λνεηηθή αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα» απ’ ηα ΚΔΓΓΤ ην 2010.
Σν πξνθίι ηνπ καζεηή παξνπζηάδεηαη σο εμήο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφζραξν
αγφξη, ην νπνίν φκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ δείρλεη λα βαξηέηαη, θαη λα
δπζαλαζρεηεί θνπλψληαο λεπξηθά ηα πφδηα, ελψ ην βιέκκα ηνπ δηαρέεηαη νιφγπξα ζηελ
ηάμε. Κάπνηεο θνξέο ζεθψλεηαη απ’ ην ζξαλίν ηνπ, γηα λα γξάςεη ή λα ζβήζεη ηνλ πίλαθα
ρσξίο ηελ ππφδεημε ηεο δαζθάιαο ηνπ, ελψ νη ζπκκαζεηέο ηνπ παξαπνληνχληαη πσο δελ
έρνπλ πξνιάβεη λα γξάςνπλ ηηο αζθήζεηο ηνπο. Άιιεο πάιη θάλεη θαζαξία, ζεθψλεηαη
φξζηνο γηα λα πεξπαηήζεη ή λα θάλεη άζρεηα πξάγκαηα εκπνδίδνληαο ηελ εμέιημε ηνπ
καζήκαηνο.
Αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα δπζθνιεχεηαη λ’ αθνινπζήζεη ην ξπζκφ ηεο ηάμεο
ηνπ, ηδηαίηεξα ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο. Αληηζέησο, παξνπζηάδεηαη πην ελεξγεηηθφο θαη
δξαζηήξηνο ζε ζπδεηήζεηο εθθξάδνληαο ηελ άπνςή ηνπ, ελψ εθδειψλεη ηδηαίηεξε
επηζπκία λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λ’ αληαπνθξηζεί. ηαλ απαληά
επηηπρψο, ακέζσο ην πξφζσπφ ηνπ θσηίδεηαη κ’ έλα ηεξάζηην ρακφγειν, ε ζηάζε ηνπ
ζψκαηφο ηνπ θαη ε δηάζεζε ηνπ αιιάδνπλ. Ζ κνπζηθή θαη ε δσγξαθηθή είλαη απ’ ηα
αγαπεκέλα ηνπ καζήκαηα. Γείρλεη ελζνπζηαζκέλνο θαη ραξνχκελνο φηαλ ηξαγνπδνχλ ή
παίδνπλ δηάθνξεο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ραίξεηαη λα δείρλεη ηε δσγξαθηά ηνπ ζ’
φινπο. ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ παξφιν πνπ είλαη αγαπεηφο θαη ν δηπιαλφο ηνπ πξνζπαζεί
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λα ηνλ βνεζάεη ζε φ,ηη ρξεηαζηεί, εληνχηνηο πνιιέο θνξέο δπζαλαζρεηνχλ κε ηελ
πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κεο ζηελ ηάμε.
Α.5.2. Δληαμηαθό Πιαίζην Δθπαίδεπζεο.
Σν 9ν δεκνηηθφ ζρνιείν Αραξλψλ βξίζθεηαη ζην λνκφ Αηηηθήο, ζην δήκν
Αραξλψλ επί ηεο νδνχ Αγίαο Άλλαο.
ζνλ αθνξά ζηελ ηνπνζεζία πξφθεηηαη γηα κία ήζπρε θαη θησρή γεηηνληά κε
ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ελψ απέλαληη απ’ ην ζρνιείν βξίζθεηαη ε
εθθιεζία ηεο Αγίαο Άλλαο. Γίπια ζην ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα δεμηά ηνπ βξίζθεηαη
ην 9ν γπκλάζην Αραξλψλ.
Σν θηίξην είλαη παιηάο θαηαζθεπήο, αιιά ζπληεξείηαη θαιά. Έρεη φια ηα
απαξαίηεηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν
δηακνξθψλεηαη ζε ηξία επίπεδα, δειαδή νη ζρνιηθέο αίζνπζεο βξίζθνληαη ζε ηξία
δηαθνξεηηθά κηθξά ζπγθξνηήκαηα. Σα θηίξηα δελ επηθνηλσλνχλ εζσηεξηθά κεηαμχ ηνπο,
γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ιεηηνπξγηθά ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν έρεη λα ιεηηνπξγήζεη ηκήκα έληαμεο εδψ θαη δχν
ρξφληα. Ο ρψξνο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο απνζήθε, φπνηε ρξεηάζηεθε αξθεηφ δηάζηεκα
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ έσο φηνπ επαλαιεηηνπξγήζεη. Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή ζε κέγεζνο
ηάμε κε ηξία ζπλερφκελα παξάζπξα φπνπ βιέπνπλ ζην θπξίσο πξναχιην. Ζ ζέζε ηνπο
είλαη δίπια ζηελ δεχηεξε κηθξφηεξε έμνδν ηνπ θηηξίνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά εχθνιε ηελ
άκεζε θαη ηαρεία έμνδν ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Ζ ηάμε είλαη ρσξηζκέλε ζε γσληέο γηα λα
δηεπθνιχλεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Σέινο, ζην ζρνιείν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή, 14
δαζθάινπο, 9 εηδηθφηεηεο θαη 1 δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο. Οη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο
είλαη 308. ηε γεληθή ηάμε ηνπ ελ ιφγσ καζεηή θνηηνχλ 24 καζεηέο, ελψ ζην ηκήκα
έληαμεο 13.
Α.5.3. ΠΑΠΔΑ (Πξόγξακκα Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγωγήο)- ΑΠΣ
(Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ).
Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα [ΠΑΠΔΑ, ΑΠ
θαη ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ)] θαη ζηελ
ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο άκεζεο
δηδαζθαιίαο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάιπζεο έξγνπ (task analysis) (ΤΠΔΠΘ, 2009, ζζ.
28-31). Θέζακε ινηπφλ ηνπο εμήο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο:
Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο:

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί

θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο.
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Δλφηεηα (Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο):

πλεξγαζία κε άιινπο.

Πεξηνρή (Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο):

πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.

Γεληθέο Δλφηεηεο ΠΑΠΔΑ:

Βαζηθέο

ζρνιηθέο

δεμηφηεηεο

(αλάγλσζε- θαηαλφεζε- γξαθή), Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο (θνηλσληθή πξνζαξκνγή).
ΓΔΠΠ:

Πξνθνξηθφο, Γξαπηφο ιφγνο.

ΑΠ:

Αλάγλσζε,

γξαθή,

παξαγσγή

γξαπηνχ ιφγνπ.
Α.5.4. ΣΑΓΔΠΔΑΔ

(Σηνρεπκέλν

Αηνκηθό

Γνκεκέλν

Δληαμηαθό

Γηδαθηηθό

Πξόγξακκα Δηδηθήο Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο).
Σν ΑΓΔΠΔΑΔ σο δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζρεδηάδεηαη έπεηηα απ’ ηνλ ζπλδπαζκφ
ηνπ κνληέινπ κε ηε κέζνδν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ηνπ νπνίνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
είλαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο θαη ε ζχλδεζε κε ηε δσή θαη ηνπ κνληέινπ κε
ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο έξγνπ, φπνπ ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ππνδηαηξείηαη ζε επηκέξνπο
βήκαηα κε ηεξαξρηθή ζεηξά.
πγθεθξηκέλα θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλεθηηκήζεθαλ ηα εμήο:
α.

Σν πξνθίι ηνπ καζεηή, ην ειηθηαθφ θαη αλαπηπμηαθφ επίπεδν, νη

δπλαηφηεηεο, δπζθνιίεο, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή, νη ηδηαηηεξφηεηέο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηάγλσζή ηνπ, έηζη ψζηε λ’ απαηηείηαη
εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κέζα ζηε κηθξννκάδα ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (Υξεζηάθεο,
Κ., 2011, ζ. 126).
β.

Χο ρψξνο παξέκβαζεο επειέγε ην ηκήκα έληαμεο εθφζνλ απνηειεί

πεξηβάιινλ κάζεζεο ηνπ παηδηνχ, θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλνο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε
δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ.
γ.

Αθνινχζεζε ε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ, φπνπ

νξίζηεθε κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ε εθπαηδεπηηθή αλάγθε ηνπ καζεηή θαζψο θαη απηφ
πνπ πξέπεη λα μέξεη ην παηδί (Υξεζηάθεο, Κ., 2011, ζ. 121), κεηά απφ παξαηήξεζε θαη
θαηαγξαθή ηεο επίδνζήο ηνπ ζηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ. Έπεηηα,
εθαξκφζηεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο αλάιπζεο έξγνπ θαη ε θαηάηκεζε ηνπ ζηφρνπ ζε ηέζζεξα
βήκαηα, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κε γλψκνλα ηελ
αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ καζεζηαθήο
εηνηκφηεηαο.
δ.

ηε ζπλέρεηα πξνζαξκφζηεθαλ νη ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΑΠΔΑ θαη ησλ ΑΠ ΓΔΠΠ ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ,
ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο πξνυπάξρνπζεο δεμηφηεηεο, ηηο αηνκηθέο θαη ελδναηνκηθέο
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δηαθνξέο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή, ψζηε λα είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη
ειθπζηηθέο γηα λα ηνλ σζνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε φια ηα
αηζζεηεξηαθά θαλάιηα κάζεζεο.

Α.6. Αλαγθαηόηεηα κειέηεο- Σθνπηκόηεηα.
Ζ έιιεηςε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο παξακέηξνπο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δεκηνπξγεί κηα αφξηζηε εηθφλα γηα ην πνηεο είλαη νη
θαηάιιειεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα
δηακφξθσζεο ελφο απνδνηηθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο (Bouck, E. C., 2005) (Conderman,
G & Katsiyannis, A., 2002). ε κηα εθαξκνζκέλε επηζηήκε, φπσο ε Παηδαγσγηθή, νη
έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζην πεδίν θαη εκπιέθνπλ θαη ηνπο καζεηέο, ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε θαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, κπνξεί λα απνβνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο, ψζηε λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε
αλαηξνθνδφηεζε σο πξνο ηελ πξνζπάζεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζήο ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη ε
εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο επνλνκαδφκελν «Reading Recovery Program» πνπ
εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά απφ θπβεξλεηηθή έγθξηζε ζηα ζρνιεία ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Σν
ελ ιφγσ πξφγξακκα πξνέθπςε απφ έξεπλεο θαη πιένλ απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ
εξγαιείν γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο ζηα δεκνηηθά
ζρνιεία ζηηο ζπκβαηηθέο ηάμεηο ηεο Νέαο Εειαλδίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν ησλ
Anna Wright & Jean Prance ην 1992.
Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ παξνρή εηδηθήο εμαηνκηθεπκέλεο
ζηήξημεο ζε καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ψζηε λα εληνπίζεη ηηο επηκέξνπο
παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ θαη επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία. Κχξηνο ζθνπφο ηεο
έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζ’
έλα ηκήκα έληαμεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.
Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ νη αθφινπζνη:
α.

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεια δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ

πνπ ζπλάδνπλ κε ην γεληθφ θαη εηδηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο
καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή.
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β.

ε εθαξκνγή κηαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα επλνήζεη ηφζν ηε

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ καζεηή κε Ν.Κ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, φζν θαη ηνπο
αηνκηθνχο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα ηνλ ελ ιφγσ καζεηή.
γ.

ε νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα

δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ.
δ.

ε εθαξκνγή καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επηινγή δηδαθηηθνχ θαη

επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ην γλσζηηθφ θαη αλαγλσζηηθφ επίπεδν ηνπ
καζεηή ζε ζπλάθεηα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ.
ε.

ε αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή κεηά ηε

δηδαθηηθή παξέκβαζε, ψζηε λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.
Δθηφο, απ’ ηνλ καζεηή ζηελ πεξίπησζε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ζα σθειεζνχλ
επίζεο νη γνλείο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε είλαη
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, θαζψο παίδνπλ ην ξφιν ηνπ
ζπλεθπαηδεπηή (Γξνζηλνχ M., 2014), ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη είλαη απηνί πνπ γλσξίδνπλ
ην παηδί ηνπο θαιχηεξα απ’ ηνλ θαζέλα, κε απνηέιεζκα λα παξέρνπλ πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο θαη ηηο
αληηδξάζεηο ηνπ, εληζρχνληαο ην έξγν ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ. Υξεηάδνληαη ηφζν
ελεκέξσζε θαη ζαθή θαζνδήγεζε, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη ίδηνη ζηελ εθπαίδεπζε
ηνπ παηδηνχ ηνπο, φζν ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή φηαλ ληψζνπλ αβνήζεηνη θαη
απνγνεηεπκέλνη.

Α.7. Υπνζέζεηο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
Με βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, έγηλε
πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη αθφινπζεο ππνζέζεηο:
α.

αλ ε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ δηεπθνιύλεηαη ζην πξόγξακκα

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Τκήκαηνο Έληαμεο.
ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ µε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζην εηδηθφ
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνλίδεηαη φηη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο είλαη ε αηνκηθή
πξφνδνο θαη ε νµαιή έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ε αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ µε ζηφρν ηε βειηίσζή ηνπο ζην ζρνιείν αιιά θαη ζηελ
επαγγειµαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε (ΤπΔΠΘ/ ΠΗ, 2004, 5). πγθεθξηκέλα, ζχµθσλα µε
ην εηδηθφ αλαιπηηθφ πξφγξαµµα γηα άηνµα µε λνεηηθή θαζπζηέξεζε επηδηψθνληαη ηα
εμήο:
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Αλάπηπμε βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ.
Σα άηνµα µε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα
ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε θαη ηελ γελίθεπζε. Γηα ηνπο
παξαπάλσ

ιφγνπο,

είλαη

αλαγθαίν

θαηά

ηελ

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

λα

ρξεζηκνπνηνχληαη εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο απ’ ηελ θαζεκεξηλή δσή γηα λα γίλεη άµεζα
θαηαλνεηή ε έλλνηα πνπ ζέινπµε λα δηδαρζεί. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα άηνµα µε
ειαθξά

λνεηηθή

θαζπζηέξεζε

παξνπζηάδνπλ

πεξηνξηζκέλε

επεμεξγαζία

ησλ

πιεξνθνξηψλ θαη αδχλαµε κλήκε, ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα δηαξζξψλεηαη ζε κηθξά
βήµαηα (παξνπζίαζε, θαηαλφεζε, εμάζθεζε, εµπέδσζε, απνκλεκφλεπζε, έθθξαζε θαη
γελίθεπζε) θαη λα παξέρεηαη ζπλερψο αλαηξνθνδφηεζε (ΤπΔΠΘ/ ΠΗ 2004, 8-9).
Αλάπηπμε πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη απαξαίηεηνο ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ φζν θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο (Γξνζηλνχ, Μ., 2003,
ζζ. 112-113). Σα παηδηά µε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη κέζα
ζην ζρνιηθφ πιαίζην γηα λα αλαπηχμνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν κέζ’ απ’ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ ηάμε, ε νπνία ζα ηα βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ην θαζεκεξηλφ ηνπο ιεμηιφγην. Ο
εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο πξέπεη λα ηα ελζαξξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηάινγν, λα
εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ µε ελεξγφ ηξφπν
θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα παηδηά µε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζα κάζνπλ λα
επηθνηλσλνχλ µε ηνπο άιινπο ηφζν ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φζν θαη ζε άιια πεξηβάιινληα
φπσο, είλαη ην θνηλσληθφ, ην επαγγειµαηηθφ, ην νηθνγελεηαθφ θαη µέζσ ηνπ δηαιφγνπ ζ’
αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη ζα δηεγείξνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο
κλήκε (Βαζηιείνπ, Γ. Δ., 1998, ζζ. 79- 80).
β.

αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ δηεπθνιύλεη

ην καζεηή ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλσλ (5- 10 γξακκώλ) θαη επηθέξεη βειηίσζε ησλ
γλσζηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηεο έληαμεο θαη αθνξά ηνλ
θαζνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο. Οη πξνζαξκνγέο-δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αθνξνχλ ηνπο δχν
άμνλεο, ην καζεηή θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. ζνλ αθνξά ζην καζεηή, φπσο
πξναλαθέξζεθε, ε πξνζαξκνγή ιακβάλεη ππφςε ηεο ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο
εηνηκφηεηαο, ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή. Με ηνλ
ηξφπν απηφ νξγαλψλεηαη ε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ραξαθηήξα δηαβαζκηζκέλεο
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δπζθνιίαο, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην βαζκφ θαηαλφεζεο θαη πξφζθηεζεο
ηεο γλψζεο απ’ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. Ζ ελαξκφληζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ παξέρεη ην θίλεηξν γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζηε δηαδηθαζία θαη ηελ
παξάιιειε λνεκαηνδφηεζε ηεο γλψζεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απ’ ην
γλσζηηθφ πξνθίι ηνπ καζεηή επλννχλ ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ αλάινγσλ κε ην
καζεζηαθφ ζηπι θαη ηνλ ηχπν λνεκνζχλεο ηνπ καζεηή, δίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ
βαξχηεηα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ καζεηή (Lawrence-Brown, D., 2004, ζζ. 43-46).
γ.

αλ ε ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ

εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
Ζ δηδαζθαιία, βάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο απ’ ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ θηλείηαη κε ζρεηηθά γξήγνξνπο ξπζκνχο. Απηφ δεκηνπξγεί κηα
επηπξφζζεηε δπζθνιία ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θαζψο δελ
πξνιαβαίλνπλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο λέεο γλψζεηο θαη λ’ αλαπηχμνπλ ηηο αλακελφκελεο
δεμηφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέρεη επηπξφζζεηε ζηήξημε,
επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν καζεηήο
νδεγείηαη ζηελ επηηπρή θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ θαη απνθεχγεηαη ε βίσζε αξλεηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ απνηπρίαο. Δπηπιένλ, ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ
καζεηή έρεη ζεκαζία, θαζψο κέζσ απηήο επαλαμηνινγείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ
δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ν καζεηήο (Christenson, S. L., Ysseldyke,
J.

E.

&

Thurlow,

M.

L.

,

1989).
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Κεθάλαιο Β΄
Έκηαζη και δομή Μεθοδολογίαρ
Β.1. Μεζνδνινγία- Θεωξεηηθή Αλάπηπμε.
Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κεζφδσλ κηαο έξεπλαο θαη ηεο κεζνδνινγίαο είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Οη κέζνδνη αθνξνχλ ζηηο ηερληθέο ή ηα εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή
εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ηερληθέο). Δλψ, κεζνδνινγία είλαη ε
ζεσξία ηεο γλψζεο θαη ην εξκελεπηηθφ πιαίζην πνπ θαζνδεγεί ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
(Ζιίαο Αβξακίδεο, Δπθξνζχλε θαιχβα, 2006, ζ. 42).
ζνλ αθνξά ινηπφλ ζηα εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο
δηαθξίλνπκε ηνλ ζεηηθηζκφ, ηνλ εξκελεπηηζκφ/ θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη ηελ θξηηηθή ζεσξία
(Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δπθξ, 2006, ζ. 23).
Ο ζεηηθηζκφο, ήηαλ ζηελ νπζία κηα ζηξνθή πξνο ηελ εκπεηξία θαη ηελ εκπεηξηθή
πξαγκαηηθφηεηα σο ηελ κνλαδηθή πεγή ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο θαη κηα πνξεία
επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο ηεο κνλαδηθήο αιήζεηαο κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ ηεο ινγηθήο
κε ηα κέζα ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο (παξαηήξεζε, πείξακα, ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ, δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ λφκσλ κε αμηψζεηο θαζνιηθήο
ηζρχνο) (Σάηζεο, Ν.Υ., 1997).
Αληίζεηα, ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ππνζηήξηδε φηη νη θπζηθέο (ζεηηθέο)
επηζηήκεο θαη νη κέζνδνί ηνπο είλαη θαηάιιειεο γηα ηε κειέηε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, φρη
φκσο θαη ηνπ θνηλσληθνχ (Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δπθξ, 2006, ζ. 28)
Σέινο, ε θξηηηθή θνηλσληθή έξεπλα μεθηλά απφ κηα ζαθή θξηηηθή δηάζεζε
απέλαληη ζηνπο δεδνκέλνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη δνκέο αλαγλσξίδνληαο φηη ε
αλζξψπηλε δξάζε είλαη δπλαηφλ λα ηνπο αιιάμεη. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θξηηηθήο
έξεπλαο είλαη ην ρεηξαθεηεηηθφ παξάδεηγκα θαη πξφηαζε, δειαδή ε δπλαηφηεηα θαη ε
αλαγθαηφηεηα απαιιαγήο ηνπ αλζξψπνπ απφ πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη
πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο θαη δνκέο θπξηαξρίαο θαη εθκεηάιιεπζεο. Κεληξηθνί ζηφρνη ησλ
θνηλσληθψλ εξεπλψλ κε θξηηηθφ ραξαθηήξα είλαη ε απνθάιπςε ζρέζεσλ θαη δνκψλ
θπξηαξρίαο, ε πξνψζεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ελδπλάκσζεο θπξηαξρνχκελσλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ε εμάιεηςε ησλ αηηίσλ ηεο αιινηξίσζεο ηνπ αλζξψπνπ (Λάδνο,
Γ, 1998).
ζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο έξεπλαο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα
φηη ν ζπλδπαζκφο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα καο εμαζθαιίζεη ηα πην
έγθπξα επξήκαηα ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ζηελ εηδηθή αγσγή. Πξνθεηκέλνπ λα
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θαηαιήμνπκε ζ’ απηφ ην ζπκπέξαζκα αξθεί λα ζπλδπάζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν κεζφδσλ. Δπεμεγψληαο, είλαη θαλεξφ πσο επηζπκνχκε ζαθή
πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο θαζψο επίζεο θαη απζηεξή παξαθνινχζεζε
θάπνησλ μεθάζαξσλ ζηφρσλ, ψζηε λα εμάγνληαη αληηθεηκεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα,
θαζψο ππάξρεη έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ θαη μεθαζάξηζκα δηαθφξσλ δεηεκάησλ αηηίνπ–
αηηηαηνχ, πιενλεθηήκαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε πνζνηηθή κέζνδνο. Χζηφζν, φηαλ
αλαθεξφκαζηε ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο, φπνπ δελ είλαη εθηθηφ λα γεληθεπζνχλ
θαηαζηάζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά θαη
θαηά πεξηπηψζεηο ην δείγκα είλαη κηθξφ, έρεη πξνβάδηζκα ε πνηνηηθή κέζνδνο εθφζνλ
έρεη επέιηθηε δνκή. Δπλνεί ηε κειέηε κηθξνχ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ θάηη πνπ θαζηζηά
επθνιφηεξν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ, αιιά θαη δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε
δηαδηθαζία παξά ζην απνηέιεζκα (Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δπθξ, 2006, ζζ. 32-41).
Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςηλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηεο
εηδηθήο αγσγήο πνπ ελ κέξεη πξναλαθέξζεθαλ, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο δελ είλαη
εθηθηφο ν θαζνξηζκφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαηεγνξηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηελ
έξεπλα (Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δπθξ, 2006, ζζ. 45-47). Γη’ απηφ ην ιφγν κφλν κε ηε
δηαηήξεζε ελφο εξεπλεηηθνχ πινπξαιηζκνχ είλαη εθηθηή ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο
έξεπλαο ηεο εηδηθήο αγσγήο.

Β.2. Δξεπλεηηθό Πεδίν.
ε ζρέζε κε ην πεδίν ηεο έξεπλαο ζα ιέγακε φηη απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Απηφ απνδεηθλχεηαη εχθνια
αλ αλαινγηζηνχκε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αξρηθά, ινηπφλ, νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ κε αλαπεξία δηεξεπλψληαη θαη δηαπηζηψλνληαη απφ ηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ηελ Δηδηθή
Γηαγλσζηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΔΓΔΑ) θαη ηα πηζηνπνηεκέλα απ’ ην ΤΠΔΠΘ
ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα άιισλ ππνπξγείσλ. πγθεθξηκέλα γηα ηα ΚΔ.Γ.Γ.Τ ε
αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πεληακειή δηεπηζηεκνληθή νκάδα, φπνπ κεηαμχ ησλ
πνιιψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο παξέρνπλ φρη κφλν ηε δηάγλσζε αιιά θαη αλαιπηηθά ηε
ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξαθνινπζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ καζεηή,
ελψ βξίζθνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο ΔΑΔ θαη γεληθήο αγσγήο,
ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ- δαζθάινπο εηδηθήο θαη
γεληθήο αγσγήο θαη ην εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο
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αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ M., 2014). Δπηπιένλ, γηα ηελ εθαξκνγή θαη
αμηνιφγεζή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο
ππνζηήξημεο, απαηηείηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ παξαπάλσ θνξέσλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ
εηδηθήο αγσγήο, κε ηελ θαηάιιειε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο (Γξνζηλνχ M.,
2014).
Σέινο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία απ’ ην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν
ζρεδηαζκφο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ΠΑΠΔΑ θαη ΑΠ ΓΔΠΠ. Γειαδή, γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα είλαη επηηαθηηθή ε εθαξκνγή ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, πνπ απνξξέεη απ’ ην πεξηερφκελν ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειεο γισζζηθέο
αζθήζεηο απφ ηα ΑΠ ΓΔΠΠ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ε ππνζηήξημε ησλ
Αηφκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ), ψζηε λα πξναρζνχλ ζσκαηηθά,
λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηεο
ηνπο ην επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ,
κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο
(ΤπΔΠΘ/ ΠΗ 2004, Παξάξηεκα, 245). Tν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην έρεη ηε κνξθή
curriculum θαη δηαθξίλεηαη ζε πέληε (5) θεληξηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηηο
εμήο γεληθέο ελφηεηεο (Υξεζηάθεο Κ, 2011, ζζ 71):
α.

ρνιηθή ή καζεζηαθή εηνηκφηεηα.

β.

Βαζηθέο ζρνιηθέο- αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο.

γ.

Κνηλσληθή πξνζαξκνγή- θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.

δ.

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

ε.

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα.

Β.3. Γείγκα.
Β.3.1. Μειέηε πεξίπηωζεο καζεηή (1ε θάζε ΣΑΓΔΠΔΑΔ).
Αλαθέξνπκε παξαθάησ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη απφ ηε ζπζηεκαηηθή
εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ,
ζρνιηθφ ηζηνξηθφ, ην ιεθηηθνπνηεκέλν αίηεκα ηνπ γνλέα θαη ηα δπλαηά θαη αδχλακα
ζηνηρεία ηνπ καζεηή, φπνπ πεξηιακβάλνπλ ηε γεληθή- άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε
ρσξίο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο.
λνκα:

Υ
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Ζιηθία:

10 εηψλ

ρνιείν:

9ν Γεκνηηθφ, Σκήκα Έληαμεο.

Σάμε:

Γ’, Α’ εμάκελν.

Αηνκηθό Ηζηνξηθό.
Πξνγελλεηηθή πεξίνδνο:

Ζ κεηέξα είρε θπζηνινγηθή θχεζε.

Πεξηγελλεηηθή πεξίνδνο:

Φπζηνινγηθφο ηνθεηφο.

Μεηαγελλεηηθή πεξίνδνο:

Πεξπάηεζε ζηελ ειηθία ησλ 15 κελψλ θαη κίιεζε

κε πξνηάζεηο 2- 3 ζε θαλνληθή ειηθία. Παξνπζίαδε ζπρλά πξνβιήκαηα σηίηηδαο επεηδή
είρε αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο, ηηο νπνίεο δελ έρεη αθαηξέζεη κέρξη ζήκεξα. ηε δεπηέξα
δεκνηηθνχ είρε δχν ιηπνζπκηθά επεηζφδηα εμαηηίαο ππξεηνχ ρσξίο φκσο λα δηαγλσζζεί
επηιεςία. Αξγφηεξα, δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα κε θαζαξήο νκηιίαο, άξζξσζεο ησλ
ιέμεσλ. Έηζη ζεσξήζεθε ζθφπηκν απ’ ηνπο γνλείο λα μεθηλήζεη καζήκαηα ινγνζεξαπείαο.
Μεηά απφ κηα πεξηπιάλεζε 3 πεξίπνπ εηψλ ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο θαη δίρσο απνηέιεζκα,
ν Υ άξρηζε «ζνβαξά» καζήκαηα ινγνζεξαπείαο ζηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ, ηα νπνία
ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο, ν καζεηήο θάζε ζαββαηνθχξηαθν παξαθνινπζεί
καζήκαηα θαηερεηηθνχ θαη TAE KWON DO. Γελ παξνπζηάδεη άιια πξνβιήκαηα πγείαο,
απηνεμππεξεηείηαη θαη ε ζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε είλαη θπζηνινγηθή.
Θεηηθά θαη δπλαηά ζηνηρεία.
απνδέρεηαη ηε βνήζεηα
ζπλεξγάζηκνο
πξφζπκνο λα κάζεη
επδηάζεην θαη ραξνχκελν παηδί.
ηνπ αξέζεη ε κνπζηθή θαη δείρλεη λα καζαίλεη κέζα απ’ ην ξπζκφ.
Αξλεηηθά θαη αδύλακα ζηνηρεία.
ρακειή απηνπεπνίζεζε
εχθνιε θφπσζε (αλαθέξεη αξθεηά ζπρλά ηελ πξφηαζε: «είλαη δχζθνια»)
ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο
δπζαλαζρεηεί κε φζα δελ θαηαθέξλεη
Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό.
Πξφθεηηαη γηα ην πξψην παηδί ηεο νηθνγέλεηαο δχν ηδησηηθψλ ππαιιήισλ. Σν
δεχηεξν παηδί είλαη έλα θνξηηζάθη 9 εηψλ, ην νπνίν έρεη δηαγλσζζεί θη απηφ απ’ ηα
ΚΔΓΓΤ κε Δηδηθή Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο. Σα αδέξθηα κεηαμχ ηνπο είλαη πνιχ
αγαπεκέλα, παίδνπλ καδί δίρσο πξνβιήκαηα. Ζ ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ θαίλεηαη πνιχ
θαιή, ελψ κνηξάδνληαη ηηο επζχλεο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ο παηέξαο
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θαίλεηαη λ’ αζρνιείηαη πνιχ, πεξλψληαο αξθεηφ ρξφλν κε ην παηδί ηνπ, ζπδεηψληαο θαη
επεμεγψληαο δηάθνξα θαζεκεξηλά θνηλσληθά ζέκαηα. Φαίλνληαη ζπλεξγάζηκνη άλζξσπνη,
ελψ βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ην ζρνιείν θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ
γηα νηηδήπνηε αθνξά ζην παηδί ηνπο.
Σρνιηθό ηζηνξηθό.
χκθσλα κε ην ΚΔΓΓΤ ηεο πεξηνρήο ηνπ, ην 2010 δηεγλψζζε κε «Ννεηηθή
αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα». χκθσλα κε ηε δηάγλσζε ην ζχλνιν ησλ λνεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ δηαγηγλψζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ειαθξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο.
Ο καζεηήο αξρηθά παξαθνινχζεζε παηδηθφ ζηαζκφ, φπνπ θαη ηνλ επαλέιαβε
ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (φπσο αλέθεξε ε κεηέξα ηνπ). Έπεηηα θνίηεζε ζε δεκφζην
λεπηαγσγείν ζε ειηθία 6 εηψλ, ελψ απ’ ηελ πξψηε κέρξη ηελ ηξίηε δεκνηηθνχ είρε
παξάιιειε ζηήξημε. Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα θάλεη καζήκαηα ινγνζεξαπείαο θαη’
νίθνλ. Φέηνο παξαθνινπζεί γηα πξψηε θνξά ην Σ.Δ. ηε γεληθή ηάμε θάζεηαη ζην πξψην
ζξαλίν θνληά ζηελ έδξα ηεο δαζθάιαο. Γπζηπρψο, είλαη αδχλαηνλ λα παξαθνινπζήζεη ην
ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ ζε καζεζηαθφ επίπεδν. ζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν ρψξν, έρεη παξαηεξεζεί πσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηξέθεη ην βιέκκα
ηνπ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, γπξίδεη ην θεθάιη ηνπ πίζσ ζηηο ππφινηπεο ζεηξέο,
ζρνιηάδεη πξάγκαηα θαη κηιάεη ζε αθαηάιιειεο ζηηγκέο. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ παξφιν πνπ
ελνρινχληαη απ’ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ηνλ ππνζηεξίδνπλ θαη ηνλ βνεζνχλ
Χζηφζν, κεηά απφ παξαηήξεζε ηεο δαζθάιαο δείρλεη λα επαλαθέξεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε ήξεκε θαηάζηαζε.
Β.3.2. Παηδηά πνπ θνηηνύλ ζηελ ίδηα ηάμε.
ηε γεληθή ηάμε θνηηνχλ 24 παηδηά, ελψ ζην ηκήκα έληαμεο θνηηνχλ 13.
Β.3.3. Δλήιηθεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο απνηεινχληαη απ’ ην δηεπζπληή, 1 δάζθαιν, 6
εηδηθφηεηεο θαη 1 δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο, ελψ ηνλ ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ
εθπξνζψπεζε ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ.

Β.4. Δξγαιεία.
Β.4.1. Πεξηγξαθή εξγαιείωλ γηα ηε ζπγθέληξωζε πνηνηηθώλ δεδνκέλωλ.
Β.4.1.1.

Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο (2ε θάζε).

Σα εξγαιεία γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ζπκκεηνρηθήο
παξαηήξεζεο (4 Ννεκβξίνπ 2013 έσο 10 Ηαλνπαξίνπ 2014) ήηαλ ηα αθφινπζα:
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Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, νη
νπνίνη απνξξένπλ απ’ ηε ζπκπιήξσζε ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηε
Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα.
Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, νη
νπνίνη απνξξένπλ απ’ ηε ζπκπιήξσζε ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ηνπ
Πίλαθα Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο
(ΠΑΠΔΑ).
Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, νη
νπνίνη απνξξένπλ απ’ ηε ζπκπιήξσζε ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ησλ
Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ.
Β.4.1.2.

Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο (3ε θάζε).

Σηνρεπκέλν, αηνκηθό, δνκεκέλν, εληαμηαθό πξόγξακκα παξέκβαζεο κε νξηζκέλνπο
δηδαθηηθνύο ζηόρνπο (ΣΑΓΔΠΔΑΔ).
Ο καζεηήο θνηηά ζηε Γ’ ηάμε δεκνηηθνχ ζην α’ εμάκελν. Δίλαη δέθα εηψλ θαη
φπσο ήδε αλαθέξζεθε έρεη δηαγλσζζεί κε λνεηηθή αλεπάξθεηα- αλσξηκφηεηα απ’ ηα
ΚΔΓΓΤ (2010). Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα Έληαμεο, κε εκεξνκελία
έλαξμεο ηελ 13ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη ιήμεο ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2014. Σν ζχλνιν ησλ
παξεκβάζεσλ ήηαλ δέθα.
Ζ επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζηεξίρηεθε ζηα εμήο (Γξνζηλνχ, Μ., 2003):
α.

αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ,

β.

ιεηηνπξγηθφηεηα ζηφρνπ,

γ.

αλάπηπμε αλεμαξηεζίαο,

δ.

αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο θη ελδηαθέξνληα,

ε.

αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πην αδχλακσλ δεμηνηήησλ,

ζη.

επηζπκία ησλ γνλέσλ.

Έηζη, ν εηήζηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ επηιέρηεθε, ν νπνίνο ηαπηηδφηαλ θαη κε ηνλ
κεληαίν ήηαλ ν καζεηήο «Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο
κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο».
Ο ελ ιφγσ ζηφρνο αλαιχζεθε πεξαηηέξσ ζηα εμήο βήκαηα πνπ απνηεινχζαλ θαη
ηνπο εβδνκαδηαίνπο ζηφρνπο:
α.

Να δείρλεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο.

β.

Να δείρλεη θαη λα δηαβάδεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο

γξακκέο.
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γ.

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη

ηέζζεξηο γξακκέο.
δ.

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνχ

θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο.
ζνλ αθνξά ζηνλ παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ ζεσξήζακε πσο νη δξαζηεξηφηεηεο
ζα ηνπ πξνζέιθπαλ ην ελδηαθέξνλ θαζψο, ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλεο, είραλ πνηθηιία θαη ζα
ζπκκεηείραλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε θίλεηξν γηα ηνλ ίδην. Οη
αζθήζεηο αθνινπζνχζαλ κία δηαβάζκηζε απφ ην εχθνιν ζην πην δχζθνιν, ψζηε ν
καζεηήο λα πξνζαξκνδφηαλ θαηάιιεια. Έηζη, θάλακε ηελ εθηίκεζε πσο ζα βειηησλφηαλ
ε δπλαηφηεηά ηνπ ζηελ αλάγλσζε θαη παξαγσγή πξνηάζεσλ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ
φζν θαηά ην δπλαηφλ πξνζέγγηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάμεο ηνπ. Τπήξρε, σζηφζν,
πηζαλφηεηα λα θνπξαδφηαλ ή λα δπζθνιεπφηαλ ζε νξηζκέλεο αζθήζεηο θαη γη’ απηφ ην
ιφγν ζα ηηο νινθιήξσλε κε θάπνηα βνήζεηα. Δλδερνκέλσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα
έπξεπε λα γίλνπλ κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα ή λα βξεζνχλ πην ειθπζηηθνί εληζρπηέο.
Σν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ βαζίζηεθαλ
ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αιιά θαη
ζηηο αλαδπφκελεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, κέζ’ απ’ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο καζεζηαθήο
εηνηκφηεηαο, νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ θαζεκεξηλά αλαιψζηκα πιηθά, ηα νπνία
πξνζαξκφζηεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ, θαζψο επίζεο θαη βησκαηηθέο δξάζεηο, κε ζθνπφ
έλα ειθπζηηθφ εμαηνκηθεπκέλν, δνκεκέλν, δηδαθηηθφ, πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο.
Παξαθάησ αλαιχνπκε ην Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο ρσξηζκέλν αλά
εκέξα, πεξηγξάθνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειέζακε ζην ηκήκα έληαμεο κε ηνλ
καζεηή

κε

λνεηηθή

θαζπζηέξεζε,

θαζψο

επίζεο

ηελ

εηεξνπαξαηήξεζε

θαη

απηνπαξαηήξεζε. Καηαξράο ν δηδαθηηθφο καο ζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο λα κπνξεί λα
δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνύ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο
γξακκέο.
Καηά ηελ πξψηε εκέξα (4 Ννεκβξίνπ 2013) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο καο
ζπλάληεζεο έγηλε γλσξηκία κε ην καζεηή κέζσ δηαιφγνπ θαη εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ
εαπηφ ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε
αλαγλψξηζε γξακκάησλ ηνπ καζεηή απφ θαξηέια θαη έπεηηα ηνπ δεηήζεθε λα
αλαγλσξίζεη θαη λα πεη ζπιιαβέο κε νξηζκέλε ζεηξά, θαζψο επίζεο θαη λα ηηο ηαπηίζεη κε
ηα γξαπηά ηνπο ζχκβνια. Γηαπηζηψζεθαλ ζηνηρεία εχθνιεο θφπσζεο θαη βξαδχηεηα ζηελ
επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη ινηπφλ απνθαζίζακε φηη έπξεπε λα δνζεί έκθαζε
ζηελ αλάγλσζε πεξηζζφηεξσλ ζπιιαβψλ θαη ζηελ ηαχηηζή ηνπο κε γξαπηά ζχκβνια.
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Σελ δεχηεξε εκέξα (5 Ννεκβξίνπ 2013) ν καζεηήο ήξζε γηα κάζεκα ζην Σ.Δ ηελ
ηέηαξηε ψξα ησλ Αγγιηθψλ. Ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο θαη ακέζσο κνπ’ πε πσο ηελ
επφκελε εκέξα ζα πάλε εθδξνκή ζην Super Paradise. Σνλ ξψηεζα ηη ζα θάλνπλ εθεί θη
άξρηζε λ’ απαληά ζηηο εξσηήζεηο, ελψ δσγξάθηζε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κεηά απφ δηθή ηνπ
επηζπκία. ηε ζπλέρεηα έγξαςε δηζχιιαβεο ιέμεηο κε γλσζηέο ζπιιαβέο. Σέινο, ηελ
επφκελε ψξα ηνπ δφζεθε έλα πάδι, ψζηε λα ζρεκαηίζεη ιέμεηο κε ηα θνκκάηηα ηνπ.
Φάλεθε φηη δπζθνιεχεηαη ζην πάδι. Πξνζπαζήζακε ινηπφλ λα βξνχκε δξαζηεξηφηεηεο
πνπ λα είλαη ζην πεδίν ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, ψζηε κεζ’ απ’ απηέο λα βξίζθεη θαη ηηο
αληίζηνηρεο ιέμεηο.
Σελ ηξίηε εκέξα (8 Ννεκβξίνπ 2013) ν καζεηήο ήξζε γηα κάζεκα ζην Σ.Δ, φπνπ
ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο θαη μεθίλεζε λα καο πεξηγξάθεη πφζν σξαία πέξαζε ζηελ
εθδξνκή ζην Super Paradise. Έηζη, κε αθνξκή ηελ εθδξνκή θαη κέζα απ’ απηφ ην
δηάινγν δηαπηζηψζεθε πσο ν καζεηήο αθεγνχληαλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θαηαζθεπέο, επίζθεςε ζε δηάθνξνπο ρψξνπο, ρσξίο
ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγηθή αθνινπζία. Μεηαπεδνχζε απφ ζέκα ζε ζέκα, δίλνληαο
κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο ρσξίο ιεπηνκέξεηεο. Υξεηαδφηαλ λα ηνπ δίλνληαη εξεζίζκαηα,
ψζηε λα κπνξεί λα ζπλερίδεη ηελ πεξηγξαθή θαη λα ραξαθηεξίδεη θάζε γεγνλφο, φπσο
επίζεο θαη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Παξάιιεια είρε κεγάια θελά ζηε ζθέςε
ηνπ, ελψ δελ έθαλε βιεκκαηηθή επαθή. Πνιιέο θνξέο αλαθεξφηαλ ζε άζρεην ζέκα θαη
ρξεηαδφηαλ λα ηνλ επαλαθέξνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπδήηεζε. Γηαπηζηψζεθε, επίζεο,
φηη εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα αξέζθεηαο θαη δπζαξέζθεηαο, φπσο φηαλ αλέθεξε φηη δελ
ήζειε λα θάλεη θάπνηεο θαηαζθεπέο, γη’ απηφ ην ιφγν δήηεζε ηελ άδεηα απφ ηε δαζθάια
ηνπ λα πάεη ζε άιιε νκάδα. Φαίλεηαη ινηπφλ λα κελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ζπλέρεηα θαη
αθξίβεηα. Έηζη, πξνζπαζήζακε λα νξγαλψζνπκε ηελ ζθέςε ηνπ κεζ’ απφ ινγηθέο
αθνινπζίεο κε ηε βνήζεηα θαξηψλ.
Σελ ηέηαξηε εκέξα (11 Ννεκβξίνπ 2013) δφζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ Σ.Δ.
δξαζηεξηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δσγξαθίζνπλ απφ θνηλνχ (ζπληξνθηθφ
παηρλίδη) ζην δάπεδν ηεο ηάμεο δξφκνπο γηα απηνθίλεηα θαη ζηδεξφδξνκν, εθφζνλ ήηαλ
γλσζηφ πσο έλα απ’ ηα αγαπεκέλα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή ήηαλ ηα ιεσθνξεία θαη ηα
ηξέλα. πλεξγάζηεθε πνιχ θαιά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Με ηε βνήζεηα ησλ παηδηψλ
θνιιήζακε ηηο ραξηνηαηλίεο ζην πάησκα θαη ν καζεηήο καο έβαςε ην δξφκν θαη ηε
δηάβαζε πεδψλ. Πξνζαλαηνιίζηεθε ζσζηά ζην ρψξν θαη ην πιαίζην δσγξαθίδνληαο,
φπνπ έπξεπε κε γξήγνξεο θηλήζεηο θαη αξθεηά έληνλα. Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ηφλνο ηεο
θσλήο ηνπ εμέθξαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ελεξγά αλακεκεηγκέλν ζηε κάζεζε. Έπεηηα νη
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εξσηήζεηο πνπ έθαλε έδεηρλαλ ηελ επηζπκία ηνπ λα πάξεη απαληήζεηο, ψζηε λα ηηο
πξαγκαηνπνηήζεη. ην ηέινο ηνπνζέηεζαλ καδί ηα απηνθίλεηα θαη ην ηξέλν θη άξρηζαλ λα
παίδνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ ηνπο δφζεθαλ (ζπληξνθηθφ παηρλίδη), δίρσο λα
δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα. Έπεηηα απ’ απηφ αζρνιεζήθακε κε θάξηεο πνπ εηθφληδαλ
δηάθνξα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζήκαηα. Σηο ηνπνζέηεζε κε ινγηθή ζεηξά,
ζπδεηήζακε ζρεηηθά ζέκαηα θαη έδσζε απαληήζεηο. Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ηα θαηαθέξλεη
θαιά κε ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. Θα πξνζπαζνχζακε λα ηηο επαλαιάβνπκε γηα λα
εμνηθεησζεί πεξηζζφηεξν κε ηα ΜΜΜ θαη ηα ζήκαηα ηνπ ΚΟΚ.
Σελ πέκπηε εκέξα (12 Ννεκβξίνπ 2013) αλαθνηλψζεθε ζηνπο καζεηέο ηνπ Σ.Δ.
πσο ζ’ αζρνιεζνχλ κε κηα θαηαζθεπή (δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ζηε γιψζζα), φπνπ ζα
έπξεπε λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο θάξηεο απφ έλαλ πίλαθα επηινγψλ ζρεηηθά κε ηηο
επνρέο, ηνπο κήλεο, ηηο εκέξεο θαη ηνλ θαηξφ. Οη δχν καζεηέο έπξεπε λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελαιιάμ θξαηψληαο ηε ζεηξά ηνπο. Γεγνλφο πνπ
ηεξήζεθε. Μεηά απ’ απηφ ν Υ άξρηζε λα κνλνινγεί: «πνηφο είλαη ν κήλαο;», απαληνχζε ν
ίδηνο: «ην θζηλφπσξν. Σν θζηλφπσξν πέθηνπλ ηα θχιια». ηαλ ήξζε ε ζεηξά ηνπ
ζπκκαζεηή ηνπ λα ηνπνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε εκέξα άξρηζε λα ηηο ιέεη κε ηε ζεηξά
ρσξίο λα ηνπ δνζεί ν ιφγνο. Έπεηηα ν Υ έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ηε ζσζηή εκεξνκελία.
Καηά ηε δηαινγή, ηνχ έπεζαλ νη θάξηεο ζην πάησκα θαη ηηο κάδεςε απφ κφλνο ηνπ. Ο
ζπκκαζεηήο ηνπ ηφλ ξψηεζε εάλ ηειηθά βξήθε ην ζσζηφ αξηζκφ, ελψ ν Υ αδηαθφξεζε
ςάρλνληαο ηελ θάξηα ρσξίο λα ηνπ δψζεη θακηά απάληεζε. Ο Λ επέκελε: «δελ ηα
βξίζθεηο;», ελψ ν Υ ηνπ απάληεζε εθλεπξηζκέλνο κε δπλαηή θσλή: «άθεζε κε, ηα
βξίζθσ». ηε ζπλέρεηα θαζψο ξχζκηδε ην ξνιφη ηνπ έπεζε, κε θνίηαμε κε αγσλία θαη
δήηεζε ζπγλψκε. Σνλ θαζεζπράζακε θαη ηνπ είπακε πσο φια ήηαλ κηα ραξά. Φάλεθε
ινηπφλ πσο ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Θα
επαλαιάβνπκε αζθήζεηο ζπλεξγαζίαο.
Σελ έθηε εκέξα (14 Ννεκβξίνπ 2013) παξαηεξήζακε ηνλ καζεηή ζην δηάιεηκκα
θαη ηε γεληθή ηάμε. ζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην δηάιεηκκα ν Υ αξρηθά
πεξηθεξφηαλ κφλνο ζην πξναχιην, ελψ ζπλήζσο παίδεη κε ηα δχν μαδέιθηα ηνπ. Κάπνηα
ζηηγκή δχν ζπκκαζήηξηέο ηνπ, ηνχ πξφηεηλαλ λα παίμνπλ θπλεγεηφ. Ο Υ ήηαλ απηφο πνπ
ζα ηηο θπλεγνχζε. Έπεηηα νη κηθξέο ιαράληαζαλ θαη απνθάζηζαλ λα πεξπαηήζνπλ. Σφηε ν
Υ ηχιημε απαιά ην ρέξη ηνπ απφ ην ιαηκφ ηεο κηαο, ελψ έλα ηξίην θνξίηζη επελέβε
γξήγνξα ηνλίδνληαο ηνπ λα ηελ αθήζεη. Ο Υ πξνθαλψο αλαζηαηψζεθε θαη ηαξαγκέλνο
έζθημε ζρεδφλ βίαηα ην ιαηκφ ηεο. Οη δχν θίιεο δηέθνςαλ ην παηρλίδη θαη ε ηξίηε ηνχ είπε
απζηεξά λα ηεο δεηήζεη ζπγλψκε. ηαλ ηνλ ξψηεζα ηη αθξηβψο ζπλέβε επέκελε πσο ηνλ
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ρηχπεζαλ ηα θνξίηζηα, ελψ ηζρπξίζηεθε ηξνκαγκέλνο πσο ν ίδηνο δελ έθηαηγε. ηε
ζπλέρεηα ηεο θνπβέληαο έιεγε αζπλαξηεζίεο φπσο: «ήζεια λα θάλσ ηνλ εαπηφ κνπ
πεξήθαλν γη απηφ ηελ έζθημα». Έδεηρλε ιππεκέλνο θαη κεηαλησκέλνο ιέγνληαο ζπλερψο
πσο ήζειε λα παίμνπλ. ρεηηθά κε ηελ γεληθή ηάμε ν Υ δελ είρε βιεκκαηηθή επαθή
θαζφινπ κε ηελ εθπαηδεπηηθφ. Γηα αξθεηά ιεπηά έδηλε ηελ εληχπσζε πσο ράδεπε ηξηγχξσ
ζηελ αίζνπζα, ελψ θάπνηα ζηηγκή πξνζήισζε ην βιέκκα ηνπ ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ
ηνίρνπ. Κάπνηα ζηηγκή θψλαμε μαθληθά ζεθψλνληαο ηα ρέξηα: «επίζεζε, επίζεζε». Σα
παηδηά γειάζαλε θαη ε δαζθάια πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα φηαλ
ε εθπαηδεπηηθφο έθαλε εξσηήζεηο ηνλίδνληάο ηνπ ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη
θάζε θνξά ζρεηηθά κε ην κάζεκα, ζπλέρηζε λα είλαη αθεξεκέλνο, ρσξίο λα
ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δαζθάια πεξηκέλεη απάληεζε νχηε έδεηρλε λα έρεη αληηιεθζεί ηηο
εξσηήζεηο. Έδεηρλε λα είλαη απνξξνθεκέλνο ζηε ζθέςε ηνπ. Σελ επφκελε ψξα (κάζεκα
Αγγιηθψλ) θαηλφηαλ θαλεξά θνπξαζκέλνο. Σα παηδηά ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ζ’ έλα
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην πίζσ κέξνο ηεο ηάμεο. Ο Υ θαηλφηαλ ελνριεκέλνο θαζψο
κπήθε ζηελ αίζνπζα. Ζ δαζθάια άξρηζε ην κάζεκα θαη ν Υ έδεηρλε αδηαθνξία. Ίζσο
επεηδή δελ ήμεξε θαζφινπ Αγγιηθά. Κάπνηα ζηηγκή ν δηπιαλφο ηνπ θιφηζεζε ηελ
θαξέθια ηνπ θαη ηνπ έθαλε παξαηήξεζε λα ζηακαηήζεη, γηαηί ηνλ ελνρινχζε. Έηζη
άξρηζε έλαο δηαπιεθηηζκφο κεηαμχ ηνπο, σζφηνπ επελέβε ε δαζθάια κέρξη λα
εξεκήζνπλ. Παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα παηδηά φηαλ
πηέδεηαη. Πξέπεη λα επηδηψμνπκε κεγαιχηεξε επαθή θαη αληίζηνηρε ζπκβνπιεπηηθή.
Σελ έβδνκε εκέξα (15 Ννεκβξίνπ 2013), έλεθα ηεο εθδήισζεο γηα ηνλ ενξηαζκφ
ηνπ «Πνιπηερλείνπ», παξαηεξήζακε ηνλ καζεηή ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ. Ο Υ θάζηζε
ζηε ζεηξά εθείλε, φπνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ ηάμε ηνπ, δίπια ζηε δαζθάια ηνπ
φπνπ ηνλ είρε ππφ ηελ επνπηεία ηεο. Παξαηεξνχζε ηξηγχξσ ηελ αίζνπζα, σζηφζν ην
βιέκκα ηνπ έδεηρλε λα ράλεηαη κέζα ζην πιήζνο. Απέθεπγε λα θνηηάδεη ηε ζθελή, φπνπ
νη καζεηέο εθθσλνχζαλ ηα πνηήκαηά ηνπο, σζηφζν θάπνηεο θνξέο ηξαγνπδνχζε ηα
ηξαγνχδηα ηεο ρνξσδίαο. Άιιεο πάιη θνηηνχζε ηε δαζθάια ηνπ ή ηνπο θνληηλνχο
ζπκκαζεηέο ηνπ θαη γεινχζε ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ιφγν. Ζ γηνξηή δηήξθεζε πεξίπνπ κηα
ψξα. Καηά ην δηάζηεκα απηφ δε δήηεζε λα βγεη εθηφο αίζνπζαο γηα θαλέλα ιφγν παξά
κνλάρα θαζφηαλ ήξεκνο κέρξη ην ηέινο, πξνζειψλνληαο ζπλήζσο ην βιέκκα ηνπ πξνο
ηελ κπξνζηηλή θαξέθια ζην χςνο ησλ καηηψλ θαη πξνο ηα θάησ.
Σελ φγδνε εκέξα (18 Ννεκβξίνπ 2013) δφζεθε ζην καζεηή έλα εηθνλνγξαθεκέλν
ζθίηζν κηαο ηάμεο απφ εθπαηδεπηηθφ βηβιίν ηεο πξψηεο δεκνηηθνχ, ζην νπνίν ήηαλ
δσγξαθηζκέλα ηα παηδηά κέζα ζ’ έλα ηκήκα λα θάλνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Δλ
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ζπλερεία ζπδεηήζακε γη’ απηή ηελ εηθφλα, φπνπ ν καζεηήο δείρλνληαο ελζνπζηαζκέλνο
γη’ απηφ πνπ έβιεπε, κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη ηη έθαλαλ ηα παηδηά κεηά απφ αληίζηνηρε
εξψηεζε ηεο δαζθάιαο. Χζηφζν θάλεθε λα κελ παξαηεξεί φηη δχν παηδηά πνπ ήηαλ
θνληά ην έλα ζην άιιν δελ έθαλαλ ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα. Μεηά, ρξεζηκνπνηήζακε έλα
παπνπηζφθνπην ζην νπνίν είρακε απ’ ηε κία κεξηά ηελ εηθφλα ηεο παξαπάλσ ηάμεο θαη
απ’ ηελ άιιε δχν (2) πξνηάζεηο (ε κία θάησ απ’ ηελ άιιε) κε ιέμεηο ζε αθαλφληζηε
ζεηξά. Κάησ απ’ ηελ θάζε ζεηξά ιέμεσλ ππήξρε αλάινγν θελφ κε γξακκέο, ψζηε λα
γξάςεη εθεί ν ίδηνο ηηο πξνηάζεηο. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε είλαη φηη ν καζεηήο δελ
κπνξνχζε λα ηνπνζεηήζεη ηηο ιέμεηο ζηε ζσζηή ζεηξά απφ κφλνο ηνπ. Υξεηαδφηαλ λα
γίλεη εξψηεζε απ’ ηε δαζθάια ζρεηηθή κε ηελ πξφηαζε, ψζηε λ’ απαληήζεη. Αθνχ
απαληνχζε ζσζηά ζηε ζπλέρεηα δπζαλαζρεηνχζε ζην λα γξάςεη ηηο ιέμεηο ζηε ζσζηή
ζεηξά. πγθεθξηκέλα, έπηαλε ην κέησπφ ηνπ έρνληαο ην θνξκί ηνπ θνπινπξηαζκέλν πξνο
ην ζξαλίν, ελψ ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ έδεηρλε έιιεηςε δηάζεζεο ή θφπσζε.
Απαληνχζε κε θσλή λσρειηθή, θάλνληαο γθξηκάηζεο δπζαξέζθεηαο ιέγνληαο: «είλαη
δχζθνια». Ζ δαζθάια πξνζπαζνχζε ζπλερψο λα ηνλ ελζαξξχλεη, ηνλίδνληάο ηνπ πσο ηα
‘ρεη θαηαθέξεη ππέξνρα κέρξη εθείλν ην ζεκείν. Έπεηηα κεζνιάβεζε ην δηάιεηκκα. Μεηά
ην δηάιεηκκα επαλήιζακε ζηελ πξνεγνχκελε άζθεζε, φπνπ ν καζεηήο έδεηρλε
αλαλεσκέλνο. Μεηά απφ αληίζηνηρε επηκνλή ηεο δαζθάιαο ηνπνζεηψληαο ε ίδηα ηελ
πξψηε ιέμε ηεο θάζε πξφηαζεο, ν καζεηήο έγξαθε ηηο ππφινηπεο. Χζηφζν, ε φιε
δηαδηθαζία δηήξθεζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (φιν ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ζην Σ.Δ.),
εθφζνλ φιεο νη θηλήζεηο ηνπ καζεηή ήηαλ ζπγθξαηεκέλεο, θαηαβάιινληαο έληνλε
πξνζπάζεηα. Γεληθφηεξα, θάλεθε πσο θνπξάδεηαη εχθνια, ηδηαίηεξα, φηαλ πξφθεηηαη λ’
αζρνιεζεί κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία θνβάηαη γηαηί δελ μέξεη λα ηελ θάλεη.
Πξέπεη λα επηκείλνπκε ζηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ κε άιιεο αζθήζεηο, πνπ
ζα ηνπ πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ.
Σελ έλαηε εκέξα (19 Ννεκβξίνπ 2013) μεθηλήζακε, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα απ’ ηελ εηθφλα κηαο ηάμεο καζεηψλ κε ηνπο καζεηέο ηεο λα θάλνπλ δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο. πδεηήζακε απηή ηε θνξά πνχ βξίζθνληαη ηα δηάθνξα αληηθείκελα κεο
ζηελ ηάμε, κε ηνλ καζεηή λα πεξηγξάθεη ζρεηηθά ρσξίο θαζπζηέξεζε κε θπζηθή πνηφηεηα
θσλήο θαη απαιφ ηφλν. ηε ζπλέρεηα πεξάζακε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κ’ έλα ληνζηέ φπνπ
ζηελ αξηζηεξή ηνπ ζειίδα ππήξραλ δχν εξσηήζεηο (ε κία θάησ απ’ ηελ άιιε). Οη
εξσηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ ην πνχ βξίζθνληαη θάπνηα αληηθείκελα κεο ζηελ ηάμε θαη
ζπγθεθξηκέλα «πνχ είλαη ην θαιάζη ησλ ζθνππηδηψλ» θαη «πνχ θάζεηαη ε δαζθάια». ηε
δεμηά ζειίδα ηνπ ληνζηέ ήηαλ γξακκέλε ε απάληεζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ιείπνπλ
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ηξεηο ιέμεηο, ηηο νπνίεο έπξεπε λα ζπκπιεξψζεη ν καζεηήο. Γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπ ζηηο
ιέμεηο απηέο ππήξρε ην πξψην γξάκκα. ηελ αξρή φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα δηαβάζεη ηηο
εξσηήζεηο ην έθαλε αθελφο κε πξνζπκία αιιά κε ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο θαη κε ιίγε
πξνζπάζεηα. Χζηφζν ζηε ζπλέρεηα, έδεημε δπζαλαζρέηεζε ζην λα ζπκπιεξψζεη ηηο
ιέμεηο. πγθεθξηκέλα, ε θσλή ηνπ κεηαηξάπεθε ζε λσρειηθή ελψ αληίζηνηρα ν ηφλνο ηεο
ρακήισζε. Δπηπιένλ, έθαλε πάιη κηθξέο θαη αξγέο θηλήζεηο, ελψ ην πξφζσπφ ηνπ είρε
έθθξαζε δπζαξέζθεηαο. Σειηθά, κεηά απφ παξαθίλεζε θαη βνήζεηα ηεο δαζθάιαο, ε
νπνία έθαλε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο ηεο πξνο ζπκπιήξσζε
πξφηαζεο, ν καζεηήο θαηαβάιινληαο ππεξβνιηθή πξνζπάζεηα θαηάθεξε λα γξάςεη ηηο
ιέμεηο πνπ έιεηπαλ, κε θάπνηα βέβαηα νξζνγξαθηθά ιάζε. Δλ γέλεη, ελψ θάλεθε λα
ελζνπζηάδεηαη θάζε θνξά πνπ επξφθεηην λα ζπδεηήζνπκε γηα θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ή
θάπνηα εηθφλα, φηαλ ηνπ δεηείην λα δηαβάζεη, αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν αλέθεξε ρσξίο πξφβιεκα, ηφηε δπζθνιεπφηαλ
πάξα πνιχ. Απηή ε δπζθνιία ηνπ πξνθαινχζε θαη ηελ εχθνιε θνχξαζε θαη θαηά
ζπλέπεηα ηελ έθθξαζε δπζαξέζθεηαο. Έηζη, απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε κε αθφκε πην
απιέο θαη «επράξηζηεο» αζθήζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα γξάθεη ηηο απιέο πξνηάζεηο.
Σελ δέθαηε εκέξα (22 Ννεκβξίνπ 2013) απνθαζίζακε λα ηνπ θάλνπκε κηα πην
επράξηζηε άζθεζε. Έηζη είρακε πάξεη εηθφλεο απ’ ηα πιηθά ηνπ ζθίηζνπ ηεο ηάμεο πνπ
ζπδεηήζακε ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο θαη θάησ απ’ απηέο είρακε θηηάμεη έλα θξππηφιεμν
κε ηηο ιέμεηο απηέο θξπκκέλεο κέζα ζ’ απηφ, ψζηε λα ηηο βξεη. Σνπ δεηήζακε αξρηθά λα
καο αλαθέξεη ηη ήηαλ απηφ πνπ έβιεπε ζηελ θάζε εηθφλα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο βξίζθεη
κία- κία ζην θξππηφιεμν. Απηή ηε θνξά έδεημε ελζνπζηαζκέλνο κε ηε δξαζηεξηφηεηα,
ελψ ε θσλή ηνπ ήηαλ δπλαηή κε ηφλν ραξσπφ. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ήηαλ άλεηε θαη
πξνζπαζνχζε κε γξήγνξν ξπζκφ λα βξεη ηηο ιέμεηο. Χζηφζν θαη πάιη δπζθνιεχηεθε θαη
ρξεηάζηεθε ε βνήζεηα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ, ν νπνίνο ηνπ επηζήκαηλε θάπνηεο θνξέο ηε
ζεηξά ζηελ νπνία ήηαλ ε ιέμε θξπκκέλε. Ο καζεηήο καο δελ δπζαλαζρέηεζε θαη δερφηαλ
ηε βνήζεηα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε λα βξεη ηηο ιέμεηο
θαηαβάιινληαο κέηξηα πξνζπάζεηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο έδεηρλε πνιχ ραξνχκελνο θαη δήηεζε λα θάλνπκε θη’
άιιεο ηέηνηεο αζθήζεηο. πλνιηθά, θάλεθε πσο ηνπ αξέζνπλ ηέηνηνπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα γξάςεη απφ κφλνο ηνπ θάπνηα ιέμε. Δπίζεο δελ
ήηαλ αξλεηηθφο ζηε βνήζεηα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζθεθηήθακε λα
πξνρσξήζνπκε κε παξφκνηεο αζθήζεηο, ψζηε λα ηνλ παξνηξχλνπκε λα γξάθεη ιέμεηο θαη
ζηε ζπλέρεηα πξνηάζεηο ρσξίο λα θνπξάδεηαη
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Σελ εληεθάηε εκέξα (25 Ννεκβξίνπ 2013) πξνθεηκέλνπ λ’ αμηνινγεζεί πην
ζπζηεκαηηθά αλ ν καζεηήο γλσξίδεη βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, ηνπ αλαθνηλψζεθε
πσο ζ’ αζρνιεζνχκε κε ηνπο αξηζκνχο θαη ζα παίμνπκε δηάθνξα παηρλίδηα.
Δλζνπζηάζηεθε ηφζν πνιχ ζην άθνπζκα ηνπ παηρληδηνχ πνπ ηα κάηηα ηνπ θψηηζαλ θαη ην
ρακφγειφ ηνπ δσληάλεςε ηφζν πνπ κε αγθάιηαζε θαη θψλαμε δπλαηά. Έηζη ζηε «γσληά
ησλ καζεκαηηθψλ» θιήζεθε λα δηαβάζεη αξηζκνχο απ’ ην έλα έσο ην εθαηφ. Έδσζε ηελ
εληχπσζε πσο γλψξηδε νξηζκέλνπο, ελψ ηνπο ππφινηπνπο ηνπο κεηξνχζε κεραληθά.
Έπεηηα, πξνθεηκέλνπ λ’ αλαγλσξηζζεί εάλ ηνπο αηζζεηνπνηεί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην
αξηζκεηήξην, ηνπβιάθηα θαη ζθξαγίδεο ηνπ Μίθη Μάνπο, φπσο θαη θάξηεο κε αξηζκνχο
θαη εηθφλεο απφ δηάθνξα αληηθείκελα, φπνπ έβαδε ν ίδηνο δίπια ηελ πνζφηεηα πνπ
δήισλε ν θάζε αξηζκφο. Σα θαηάθεξε αξθεηά θαιά ζηελ αξίζκεζε, αλάγλσζε θαη γξαθή
ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 20. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο. ηε
ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ γλσξίδεη πνηνη αξηζκνί έπνληαη ή πξνεγνχληαη
κεο ηε δεθάδα πάιη ζηε «γσληά ησλ καζεκαηηθψλ» ζε θσηνγξαθίεο κε παίθηεο
πνδνζθαίξνπ, ηνπ δεηήζεθε λ’ αλαγλσξίζεη ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο πξηλ θαη κεηά,
ηνπνζεηψληαο ηξία δηαθνξεηηθά ρξψκαηα πιαζηειίλεο. Δλψ αξρηθά είρε ελζνπζηαζηεί κε
ην παηρλίδη, ζηε ζπλέρεηα δπζθνιεχηεθε εθθξάδνληάο ην κάιηζηα κε ππεξβνιηθφ ηξφπν.
Ζ θσλή ηνπ αθνχζηεθε λεπξηαζκέλε θαη εκθαλψο απνγνεηεπκέλε. Γη’ απηφ ην ιφγν
απνθαζίζακε λ’ αιιάμνπκε ηε δηάζεζή ηνπ κε δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη,
πξαγκαηνπνηήζακε έλα θηλεηηθφ παηρλίδη κεο ζηελ ηάμε, φπνπ θξαηνχζακε κεγάιεο
θαξηέιεο κε αξηζκνχο ζηε ζεηξά. Σξέρακε γχξσ- γχξσ απ’ ηνλ θελφ ρψξν κε
ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη ηξαγνπδψληαο έιεγε πνηνο είλαη ν αξηζκφο, πνπ έπεηαη ή
πξνεγείηαη ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ν καζεηήο ην δηαζθέδαζε ελψ απαληνχζε ζσζηά ζηηο
εξσηήζεηο. Σειηθά, δηαπηζηψζακε πσο δπζθνιεχεηαη ζηε αθνινπζία ησλ αξηζκψλ. Θα
πξέπεη λα εζηηαζηνχκε ζηελ εθκάζεζε ηεο ζεηξάο ησλ αξηζκψλ κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο
αξεζθείαο ηνπ.
Σελ δσδέθαηε εκέξα (26 Ννεκβξίνπ 2013) αλαθνηλψζεθε ζην καζεηή πσο ζα
αζρνιεζνχκε κε ηα ρξήκαηα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ινηπφλ ςεχηηθα ραξηνλνκίζκαηα ησλ 5,
10, 20, 50 επξψ θαη θέξκαηα ησλ 5, 10, 20, 50 ιεπηψλ. Αθνχ ηα ηνπνζεηήζακε ζην
ζξαλίν εμέθξαζε πφζν πνιχ ηνπ άξεζαλ απηά. Με αθνξκή απηφ ην γεγνλφο ηνπ δεηήζεθε
λα νλνκάζεη ζε ηπραία ζεηξά ηα ραξηνλνκίζκαηα, παίδνληαο έλα παηρλίδη ζχκθσλα κε ην
νπνίν θάζε θνξά πνπ δελ ζα έιεγε ην ζσζηφ ζα έραλε ηα ρξήκαηα ηνπ. ην ηέινο νπνίνο
είρε ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζα ήηαλ ν ληθεηήο. Με ραξσπή θσλή, άλεηε ζηάζε θαη
γξήγνξεο θηλήζεηο έδσζε θαη είπε ζσζηά ηα πεξηζζφηεξα απ’ ηα ραξηνλνκίζκαηα.
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Φάλεθε ινηπφλ φηη ηνπ αξέζνπλ πνιχ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηα ρξήκαηα. Θα ζπλερίζνπκε
λα ηνπ θάλνπκε παξφκνηεο αζθήζεηο, ψζηε λα ηνπ θηλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ κε ζθνπφ
ηνλ έιεγρν θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σελ δέθαηε ηξίηε εκέξα (28 Ννεκβξίνπ 2013) ιακβάλνληαο ππφςηλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηα ρξήκαηα ζπλερίζακε ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα κε
ηα θέξκαηα, ηα νπνία δε γλψξηδε πσο νλνκάδνληαλ ιεπηά. Γλψξηδε δειαδή ηνλ αξηζκφ
ρσξίο φκσο λα ηα δηαρσξίδεη ζε ιεπηά. Σα έιεγε φια επξψ. ηαλ πξνρσξήζακε ζηε
δηάηαμε ησλ ραξηνλνκηζκάησλ απ’ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν θαη ην αληίζηξνθν
πξαγκαηνπνίεζε ζσζηά ηελ άζθεζε. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ν καζεηήο θαηλφηαλ ήξεκνο.
Με αβίαζηεο θηλήζεηο θαη κέηξηα πξνζπάζεηα έδεηρλε ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα λα
κελ ηνλ θνπξάδεη. Με ην ρακφγειν ζην ζηφκα θαη κε δσεξή καηηά επηδείθλπε ηα πιηθά
δεηψληαο λα πξνζέμνπκε απηφ πνπ θάλεη. Έθηηαμε δειαδή έλα πνιχ σξαίν ρακνγειαζηφ
πξφζσπν ελφο κηθξνχ αξθνπδηνχ κε ηα θέξκαηα. Χζηφζν, φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα δψζεη
απ’ ην αξθνπδάθη ηνπ ζπγθεθξηκέλα ρξήκαηα έθαλε ιάζνο. ηε ζπλέρεηα φηαλ ηνπ
επηδείμακε πην είλαη ην ζσζηφ δήηεζε ζπγγλψκε. Φαίλεηαη πσο παξφιν πνπ ηνπ αξέζνπλ
πνιχ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηα ρξήκαηα, σζηφζν δελ κπνξεί λα θάλεη πξάμεηο κ’ απηά θαη
λα ηα ππνινγίζεη ζσζηά. Θα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε
λα κάζεη λα μερσξίδεη θαη λα ππνινγίδεη ζσζηά ηα ρξήκαηα.
Σελ δέθαηε ηέηαξηε εκέξα (29 Ννεκβξίνπ 2013) απνθαζίζακε λα ηνπ θάλνπκε
κηα πην επράξηζηε άζθεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ κπνξεί λα θάλεη πην
ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο. Παίμακε ινηπφλ έλα παηρλίδη φπνπ θαιείην λα πιεξψζεη φ,ηη
αγφξαδε απ’ ην ζνππεξκάξθεη (δηάθνξα αληηθείκελα πνπ δηαζέηεη ε ηάμε). Γηαπηζηψζεθε
θαη πάιη πσο παξφιν πνπ ελζνπζηαδφηαλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα, αδπλαηνχζε λα βγάιεη εηο
πέξαο ηελ άζθεζε. πγθεθξηκέλα, φηαλ έπξεπε λα δψζεη ην ςεθίν πνπ εηθφληδε ην θέξκα,
ην αλαγλψξηδε θαη πξαγκαηνπνηνχζε ηε ζπλαιιαγή. Αληίζεηα φηαλ ην «πξντφλ» θφζηηδε
π.ρ. 3 ή 5 επξψ, δελ ήμεξε πφζα έπξεπε λα δψζεη θαη έδηλε φια ηνπ ηα ρξήκαηά. Παξφι’
απηά ζπλερίζακε ιίγα ιεπηά αθφκε, σζφηνπ ρηχπεζε ην θνπδνχλη, φπνπ ηνπ θηλήζακε ην
ελδηαθέξνλ κε ην παηρλίδη ηνπ «κάγνπ». Έρνληαο ηα ρέξηα καο θξπκκέλα πίζσ καο ηνπ
δείμακε πψο πξέπεη θάζε θνξά λα θάλεη ηελ πξφζζεζε κε ηα δάρηπια θαη ησλ δχν ρεξηψλ
ηνπ, ψζηε λα θαηαθέξλεη λα ππνινγίδεη ζσζηά ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα δίλεη. Δπεηδή ε
ζπλδηαιιαγή κε ηα ρξήκαηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απηνλνκία ηνπ ζα ζπλερίζνπκε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε παξφκνηα «παηρλίδηα».
Σε δέθαηε πέκπηε εκέξα (2 Γεθεκβξίνπ 2013) μεθηλήζακε κε κία ζπδήηεζε,
ψζηε λα καο πεξηγξάςεη ν καζεηήο πνχ βξίζθνληαη δηάθνξα αληηθείκελα κεο ζηελ ηάμε
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ηνπ. Απαληνχζε ζ’ φιεο ηηο εξσηήζεηο φληαο επδηάζεηνο κε δπλαηή θαη δσεξή θσλή. ηε
ζπλέρεηα ηνπ δεηήζακε λα γξάςεη ηέζζεξηο απ’ απηέο ηηο πξνηάζεηο πνπ είρακε ζπδεηήζεη
ζην ηεηξάδηφ ηνπ. Με ηε δηθή καο βνήζεηα δίλνληαο ηε πξψηε ιέμε νινθιήξσζε ηελ
άζθεζε. Ήηαλ αξθεηά θαιφο ζηηο πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο θαη δελ παξνπζίαζε πξφβιεκα
ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Απαληνχζε ζηελ εξψηεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη δηζηαγκφ.
Χζηφζν, φηαλ ηνπ δεηείην λα γξάςεη απηφ πνπ έιεγε πξνθνξηθά, επεηδή ήμεξε φηη ζα
δπζθνιεπηεί εκθάληδε ηελ δπζαξέζθεηά ηνπ. Πξέπεη λα επηκείλνπκε δίλνληάο ηνπ
θίλεηξα.
Σελ δέθαηε έθηε εκέξα (3 Γεθεκβξίνπ 2013), ρξεζηκνπνηήζακε έλα
δηαθνξνπνηεκέλν ληνζηέ ζην νπνίν είρακε ζηελ αξηζηεξή ηνπ πιεπξά θσηνγξαθίεο
αληηθεηκέλσλ ηεο ηάμεο κε ηελ νλνκαζία ηνπο θαη ζηελ δεμηά πιεπξά αληηπξνζσπεπηηθέο
πξνηάζεηο γηα θάζε έλα απ’ απηά, ρσξίο λα είλαη ζσζηά αληηζηνηρηζκέλα. Ο καζεηήο
θιήζεθε ινηπφλ λ’ αληηζηνηρίζεη ηελ θάζε θσηνγξαθία κε ηελ αληίζηνηρε πξφηαζε.
Έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε θαη έθαλε ζσζηά θαη ηηο ηέζζεξηο
πξνηάζεηο κε κία κηθξή βνήζεηα. Φάλεθε λα πξνηηκά ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε
αληηζηνηρίζεηο δηφηη δε ρξεηάδεηαη λα γξάθεη.
Σελ δέθαηε έβδνκε εκέξα (4 Γεθεκβξίνπ 2013) ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα ελζνπζηάζηεθε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ληνζηέ, ζπλερίζακε πάιη κε
κία παξφκνηα άζθεζε σο εμήο. ηελ αξηζηεξή ζειίδα ηνπνζεηήζακε ηέζζεξηο
θσηνγξαθίεο ηελ κία θάησ απ’ ηελ άιιε θαη ζηε δεμηά κεξηά απέλαληί ηνπο ηζάξηζκεο
θελέο γξακκέο γη αλαγξαθή πξνηάζεσλ. Οη θσηνγξαθίεο έδεηρλαλ έλα αγφξη λα θάλεη
δηάθνξεο πξάμεηο κέζα ζε κία ηάμε. Έηζη εμεγήζακε ζην καζεηή φηη ζα πξνζπνηεζνχκε
φηη ην αγφξη ηεο εηθφλαο είλαη απηφο, ψζηε λα καο πεη ηη θάλεη, ρξεζηκνπνηψληαο κπξνζηά
απφ θάζε πξφηαζε ηελ ιέμε «εγψ». Αξρηθά είπακε φηη ζα ιέκε πξνθνξηθά ηελ θάζε
ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηε γξάθνπκε. Ο καζεηήο έδεημε ελδηαθέξνλ θαη βηάζηεθε
λα μεθηλήζεη ηελ πεξηγξαθή ηεο θάζε πξάμεο. Σηο είπε φιεο ζσζηά. Χζηφζν, παξνπζίαζε
θαη πάιη πξφβιεκα ζηελ κεηαθνξά ηνπο ζην γξαπηφ ιφγν. Κάηη ην νπνίν, ηνχ πξνθάιεζε
άκεζα θνχξαζε θαη δπζαξέζθεηα. Παξφι’ απηά κε ηε βνήζεηά καο θαηάθεξε λα
νινθιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα, έζησ θαη κε νξηζκέλα νξζνγξαθηθά ιάζε. Φαίλεηαη πσο
παξφιν πνπ ηνπ αξέζνπλ πνιχ νη δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηνπ είδνπο, σζηφζν γλσξίδνληαο
ηελ δπζθνιία πνπ έρεη ζην γξαπηφ ιφγν, απηφ ηνλ θαηαβάιιεη. Θα ζπλερίζνπκε λα
θάλνπκε απιέο, ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα κελ έρεη ηφζν αξλεηηθή δηάζεζε
φηαλ ρξεηάδεηαη λα γξάςεη.
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Σελ δέθαηε φγδνε θαη δέθαηε έλαηε εκέξα (5, 6 Γεθεκβξίνπ 2013) ζθεπηφκελνη
φηη ν καζεηήο ηηο δχν πξνεγνχκελεο θνξέο είρε δπζθνιεπηεί κε ηηο γξαπηέο πξνηάζεηο
απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε κε κία πην ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα κέζσ ελφο
εηθνλνζηαπξφιεμνπ, ην νπνίν είρε ζηελ αξρή θάζε ζηήιεο γξακκάησλ θσηνγξαθίεο κε η’
αληίζηνηρα αληηθείκελα ηεο ηάμεο. Δλζνπζηάζηεθε, σζηφζν, κπεξδεπφηαλ ζηηο
δηαζηαπξψζεηο ησλ ιέμεσλ θαη ρξεηαδφηαλ βνήζεηα. Λφγσ ηνπ φηη ήηαλ αξθεηέο νη ιέμεηο
ζπλερίζακε θαη ηελ επφκελε εκέξα. Φαίλεηαη πσο είλαη απ’ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ
θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ.
Σελ εηθνζηή θαη εηθνζηή πξψηε εκέξα (11, 12 Γεθεκβξίνπ 2013) ιακβάλνληαο
ππφςηλ

φηη

πιεζηάδνπκε

ζηηο

εκέξεο

ησλ

Υξηζηνπγέλλσλ,

ζθεθηήθακε

λα

δεκηνπξγήζνπκε κία δηαθνξνπνηεκέλε ηζηνξία κε ζέκα ηνλ «Άγην Βαζίιε», κε ζθνπφ
αθελφο λα θηλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ, αθεηέξνπ λα «θιείζνπκε» ηα καζήκαηα
επράξηζηα, ψζηε φηαλ επηζηξέςνπκε κεηά ηηο γηνξηέο λα ζθέθηεηαη ην Σκήκα Έληαμεο σο
θάηη φκνξθν θαη λα έρεη δηάζεζε λα μαλαξρίζνπκε. πγθεθξηκέλα, ε ηζηνξία
απνηεινχληαλ απφ ελλέα (9) εηθφλεο κε ζέκα ηα Υξηζηνχγελλα. Γειαδή πψο
πξνεηνηκάδνληαη ηα παηδάθηα λα ππνδερηνχλ ηνλ «Άγην Βαζίιε» θαη ηα δψξα ηα νπνία
δεηνχλ. Ο καζεηήο θαηελζνπζηάζηεθε κε ηελ ηζηνξία θαη έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα
δεη ηηο εηθφλεο ηεο. Αξρηθά ινηπφλ ηηο δχν πξψηεο κέξεο δεηήζακε λα καο δείρλεη θαη λα
καο δηαβάδεη ηηο πξνηάζεηο θάησ απφ θάζε εηθφλα, πξάγκα ην νπνίν έθαλε θαη ηηο δχν
εκέξεο κε επθνιία.
Σελ εηθνζηή δεχηεξε εκέξα (13 Γεθεκβξίνπ 2013) αθνχ ηειεηψζακε κε επηηπρία
ηελ αλάγλσζε ησλ πξνηάζεσλ φιεο ηεο ηζηνξίαο, απνθαζίζακε λ’ απμήζνπκε ειάρηζηα
ηε δπζθνιία, δεηψληαο απ’ ην καζεηή λα καο πεξηγξάθεη θάζε ζειίδα ζχκθσλα κ’ απηφ
πνπ βιέπεη. Δλψ μεθηλήζακε πάιη κε ελδηαθέξνλ, ζην ηέινο θάλεθε λα θνπξάδεηαη θαη
ρξεηάζηεθε βνήζεηα γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα.
Σελ εηθνζηή ηξίηε εκέξα (16 Γεθεκβξίνπ 2013) έρνληαο δηαβάζεη ηελ
πξνεγνχκελε εβδνκάδα ηε ρξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία κε ηνλ «Άγην Βαζίιε» θαη
θάλνληαο κία γξήγνξε ππελζχκηζε ψζηε ν καζεηήο λα ηελ ζπκεζεί, ζπλερίζακε κε κία
άζθεζε θαηαλφεζεο. πγθεθξηκέλα, επξφθεηην γηα κία άζθεζε αληηζηνίρηζεο ζ’ έλα
ληνζηέ, φπνπ ζηελ αξηζηεξή ηνπ ζειίδα ππήξραλ ηέζζεξηο πξνηάζεηο απ’ ηελ ηζηνξία, νη
νπνίεο δηαθφπηνληαλ θαη ε ζπλέρεηα ηνπ ππήξρε ζηε δεμηά ζειίδα αιιά κε αλαθαηεκέλε
ζεηξά. Ο καζεηήο ινηπφλ θιήζεθε λ’ αληηζηνηρίζεη ηηο «θνκκέλεο» πξνηάζεηο, ψζηε λα
θηηάμεη ηέζζεξηο ζσζηέο. Δλζνπζηάζηεθε κε ηελ άζθεζε θαη έθαλε ζσζηά φιεο ηηο
αληηζηνηρίζεηο κε κηα κηθξή βνήζεηα εθ κέξνπο καο πνπ αθνξνχζε ζηελ επίδεημε ηεο
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θαηάιιειεο εηθφλαο κέζα ζηελ ηζηνξία, ψζηε λα ηνπ ππελζπκίζνπκε πεξί ηίλνο
επξφθεηην.
Σελ εηθνζηή ηέηαξηε εκέξα (17 Γεθεκβξίνπ 2013) έρνληαο σο έλαπζκα ηελ
πξνεγνχκελε ηθαλνπνηεηηθή ηνπ απφδνζε ζηελ άζθεζε θαηαλφεζεο, εηνηκάζακε εθ λένπ
κία παξφκνηα, απμάλνληαο ην επίπεδν δπζθνιίαο. πγθεθξηκέλα, είρακε εηνηκάζεη ζ’ έλα
ληνζηέ κία ηζηνξία ζρεηηθή κ’ απηή πνπ είρακε δηαβάζεη, φπνπ ζηελ δεμηά ηνπ κεξηά
είρακε γξάςεη ηελ ηζηνξία καο κε ζπγθεθξηκέλα θελά, ηα νπνία είρακε θαιχςεη κε ηηο
αληίζηνηρεο εηθφλεο. ηελ αξηζηεξή ζειίδα είρακε ηνπνζεηήζεη ηηο ιέμεηο ησλ εηθφλσλ ζε
δηαθνξεηηθή ζεηξά. Εεηήζεθε ινηπφλ απφ ην καζεηή λα ηνπνζεηήζεη ηε ζσζηή ιέμε πάλσ
απφ ηελ αληίζηνηρε εηθφλα. Δλψ έδεημε ελζνπζηαζκέλνο, δπζθνιεχηεθε φζνλ αθνξά ζηηο
δηαθνξεηηθέο εηθφλεο πνπ είρε ε ηζηνξία καο απ’ απηήλ ηνπ παξακπζηνχ πνπ είρακε
δηαβάζεη. Χζηφζν, φηαλ επηζηξέθακε ζην παξακχζη, ψζηε λα ην μαλαζπκεζνχκε θαη λα
επαλαιάβνπκε ηηο ζρεηηθέο ιέμεηο ηφηε νινθιήξσλε ηελ άζθεζε ζσζηά. Λφγσ ηεο
βνήζεηαο απηήο ε άζθεζε νινθιεξψζεθε ζε δχν εκέξεο [17, 18 Γεθεκβξίνπ 2013
(εηθνζηή πέκπηε εκέξα)], θαζψο αθελφο έπξεπε ζπλερψο λα θάλνπκε παξαπνκπή ζηηο
εηθφλεο ηνπ παξακπζηνχ, αθεηέξνπ πξνο ην ηέινο ηεο εκέξαο έδεημε ζεκάδηα θφπσζεο.
Σελ εηθνζηή έθηε θαη εηθνζηή έβδνκε εκέξα (8, 9 Ηαλνπαξίνπ 2014) ζπλερίδνληαο
κε παξαηήξεζε εθ κέξνπο καο ζηε γεληθή ηάμε ηνπ καζεηή κπνξνχκε λα πνχκε ηα
αθφινπζα. πλήζσο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο κε ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ θάζεηαη
ήξεκνο ζην ζξαλίν ηνπ, ελψ βγάδεη ην βηβιίν ηνπ κεηά απφ παξφηξπλζε ηεο δαζθάιαο.
Γηα θάπνηα ιεπηά έρεη βιεκκαηηθή επαθή κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, εθφζνλ θάζεηαη αθξηβψο
απέλαληί ηεο, ζρεδφλ δίπια ζηελ έδξα. ηαλ φκσο εθείλε πεξηθέξεηαη ζηελ ηάμε, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ράλεη ηελ πξνζήισζή ηνπ, αξρίδεη λα ζηξηθνγπξίδεη ζηελ θαξέθια
ηνπ, θινηζάεη ην δηπιαλφ ηνπ ή ηνλ ραζηνπθίδεη ρσξίο ιφγν, ρηππάεη κε δχλακε ην ζξαλίν
κε ηα πφδηα πξνθαιψληαο ζφξπβν θαη πεηξάδεη ηα ζπξηάξηα ηεο έδξαο. Δλνριεί ηα δχν
θνξίηζηα πνπ θάζνληαη πίζσ ηνπ, ηα νπνία σζηφζν ηνλ ππνζηεξίδνπλ πνιχ, παίξλεη ηα
κνιχβηα ηνπο, ρηππάεη ην ζξαλίν ηνπο, ιέεη άζρεκεο ιέμεηο, ελψ κεηά ηελ παξαηήξεζε
ηεο δαζθάιαο ηζρπξίδεηαη πσο δε ζα ην μαλαθάλεη δείρλνληαο κεηαλησκέλνο, ηειηθά φκσο
ζπκβαίλνπλ ηα ίδηα. ηε γιψζζα κε παξφηξπλζε θαη θαζνδήγεζε είηε απφ ηε δαζθάια
είηε απφ ην δηπιαλφ ηνπ πνπ ηνλ βνεζάεη, δείρλεη πεξηζζφηεξε πξνζπκία. Γεληθφηεξα
δείρλεη πην ελεξγεηηθφο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζε ζπδεηήζεηο. ηαλ απαληά επηηπρψο
ακέζσο ην πξφζσπφ ηνπ θσηίδεηαη κ’ έλα ηεξάζηην ρακφγειν, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ
θαη ε δηάζεζε ηνπ αιιάδνπλ. Σεληψλεηαη, θνξδψλεηαη θαη ληψζεη ππεξήθαλνο πνπ ηα
θαηάθεξε.
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Σελ εηθνζηή φγδνε εκέξα (10 Ηαλνπαξίνπ 2014) νινθιεξψλνληαο ηηο
παξαηεξήζεηο καο ηφζν ζηελ γεληθή ηάμε φζν θαη ζην δηάιεηκκα κπνξνχκε λα πνχκε πσο
νη δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζεαηξηθή αγσγή θαη ηα εηθαζηηθά είλαη απ’ ηηο αγαπεκέλεο ηνπ.
Εσγξαθίδεη ήξεκα θαη ζσζηά εληφο ησλ γξακκψλ κε σξαία απαιά ρξψκαηα, ελψ
εθδειψλεη ηε ραξά ηνπ, δείρλνληαο ηε δσγξαθηά ηνπ ζε φινπο. ηε ζεαηξηθή αγσγή
δηαζθεδάδεη θαη ππνδχεηαη ξφινπο παξφιν πνπ δπζθνιεχεηαη λα κάζεη ηα ιφγηα. ζνλ
αθνξά ζηε γπκλαζηηθή, δπζθνιεχεηαη λα αληαπνθξηζεί ζε πεξίπινθεο αζθήζεηο πνπ
απαηηνχλ νξγάλσζε ζθέςεο θαη ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ θαη γξήγνξσλ θηλήζεσλ
ζρεδηαζκψλ π.ρ φηαλ παίδνπλ έλα παηρλίδη φπσο ράληκπνι. ε απινχζηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη κεκνλσκέλεο θηλήζεηο, ηα θαηαθέξλεη θαιχηεξα, σζηφζν δε ιείπνπλ
νη θνξέο πνπ ηξαπκαηίδεη θάπνην παηδί ρηππψληαο ην κε ηελ κπάια ρσξίο λα έρεη
πξνεγεζεί θάηη. Γεληθφηεξα, φκσο δείρλεη λα απνιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη
λα πεξλάεη θαιά. ην δηάιεηκκα ζπλήζσο πεξηπιαληέηαη κφλνο ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ
πξναχιηνπ ρψξνπ, φπσο ζηηο βξχζεο, ζε κηα γσληά ηεο απιήο αζρνινχκελνο κε ηα
θάγθεια, ή παίδεη κε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο ζ’ έλα δεληξάθη, φπνπ είλαη θαξθσκέλεο
μχιηλεο ζαλίδεο απνθαιψληαο ην «ην ζπηηάθη καο». Δθεί θαίλεηαη πσο δηαζθεδάδεη
πξαγκαηηθά θαη ραίξεηαη ην παηρλίδη ηνπ ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα ππφινηπα
παηδηά, ηα νπνία απνδέρνληαη κε ραξά ηελ παξνπζία ηνπ. Δπηπιένλ, θαηά πεξηπηψζεηο
νξηζκέλεο ζπκκαζήηξηέο ηνπ ή ηα μαδέξθηά ηνπ ηα νπνία είλαη ηεο ίδηαο ειηθίαο, ηνπ
δεηνχλ λα παίμνπλ φινη καδί δίρσο φκσο λα πάξεη πξσηνβνπιία ν ίδηνο.
Σελ εηθνζηή έλαηε εκέξα (13 Ηαλνπαξίνπ 2014) μεθηλψληαο πιένλ ηελ
παξέκβαζή καο κε ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα θιήζεθε λα δείμεη ηνπο ηίηινπο ησλ
βηβιίσλ απ’ ηα ζρνιηθά καζήκαηα φπσο: γιψζζα, ηζηνξία, καζεκαηηθά, αγγιηθά, κειέηε
πεξηβάιινληνο, ηα νπνία θξαηνχζαλ ζαλ αλαιφγην νη ζπκκαζεηέο ηνπ κε θαιπκκέλα απφ
θχιιν ραξηί ηα ππφινηπα δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, ψζηε λα κελ κπεξδεπηεί. Έδεημε λα έρεη
φιε ηελ θαιή δηάζεζε λ’ αζρνιεζεί κε ηε δξαζηεξηφηεηα, ηνπ άξεζαλ ηα ρξσκαηηζηά
ραξηφληα, ελψ ηνπ θάλεθε αζηείν πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπ θξαηνχζαλ ηα βηβιία θαη είπε:
«Απηφ είλαη αζηείν, γειάσ πνιχ». Έδεημε ζσζηά ηνπο ηίηινπο θαη έλησζε πνιχ
ππεξήθαλνο αλνηγνθιείλνληαο ηα κάηηα. Απ’ ηελ άιιε έθαλε ππνδείμεηο ζηα παηδηά πψο
λα θξαηνχλ ηα βηβιία. Σνπο δηφξζσλε ηα ρέξηα θαη έιεγε: «θξάηα ην έηζη», ή «κελ
θνπληέζαη» ή «θξάηα δπλαηά ην βηβιίν γηα λα δείμσ». Οη ζπκκαζεηέο ηνπ έλησζαλ πνιχ
φκνξθα πνπ ηνλ βνεζνχζαλ θαη ηνλ άθνπγαλ ππνκνλεηηθά απαληψληαο: «έηζη είλαη
θαιά;», «είκαη ζαλ αγαικαηάθη αθνχλεην». Μ’ απηά ηα ζρφιηα ησλ παηδηψλ
δεκηνπξγήζεθε έλα επράξηζην θιίκα γέιηνπ θαη θεθηνχ, ην νπνίν ψζεζε ζπλαηζζεκαηηθά
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ην καζεηή, λα πξνρσξήζεη θαη ζε άιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθφηεξα, ηνπ
άξεζε πνιχ πνπ ζπκκεηείραλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ. Έηζη απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε κε
παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, εθφζνλ ραίξεηαη λα
επηθνηλσλεί καδί ηνπο θαη βξίζθεη ηε δηαδηθαζία δηαζθεδαζηηθή.
Σελ ηξηαθνζηή εκέξα (14 Ηαλνπαξίνπ 2014) ζπλερίδνληαο ηελ άζθεζε ηεο
αλάγλσζεο ηίηισλ, απνθαζίζακε λ’ απμήζνπκε ηε δπζθνιία, ψζηε λα ειέγμνπκε εάλ ν
καζεηήο κπνξεί λα δείμεη ηίηινπο κε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ιέμεο θαη απφ εμσζρνιηθά
βηβιία, ψζηε λα απνθιείζνπκε ην ελδερφκελν λα εθηειεί ηελ άζθεζε απφ κλήκεο. Αθνχ
ζπδεηήζακε θαη ζπκεζήθακε ηηο ηζηνξίεο, ν καζεηήο έπξεπε λα δείμεη ηνπο ηίηινπο κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Φάλεθε άλεηνο κε ηε δξαζηεξηφηεηά κηαο θαη ηνπ ήηαλ
νηθεία, ιέγνληαο ζηα παηδηά: «πάξηε ζέζεηο, είκαη έηνηκνο λα θεξδίζσ γηα λα πάξσ ην
κεηάιιην». Με κεγάιε απηνπεπνίζεζε έδεημε ηνπο ηίηινπο απ’ ηα εμήο βηβιία: «Πηλφθην,
γπξίδεη- γπξίδεη ε γε, γξάκκαηα κε ρξψκαηα, αξηζκνί κε ρξψκαηα, νη θίινη ηνπ Κσζηάθε,
ηα βαζηιφπνπια θαη νη θχθλνη, ε ηειεφξαζε». Σα ηξία ηειεπηαία δπζθνιεχηεθε λα ηα πεη
κε επρέξεηα, δηφηη ζε θάπνηα ν ηίηινο ήηαλ κε πιαγηαζηά θαη θεθαιαία γξάκκαηα ή είρε
επάλσ ηνπ δσγξαθηζκέλα νξηζκέλα ζρέδηα, ψζηε λα κελ είλαη επδηάθξηηνο. Σελ επφκελε
θνξά ζα επηιέμνπκε ηίηινπο απαιιαγκέλνπο απφ ρξψκαηα, ζρήκαηα θαη εηθφλεο, ψζηε λα
είλαη επδηάθξηηνη, γηα λα κελ κπεξδεχνπλ ην καζεηή.
Σελ ηξηαθνζηή πξψηε εκέξα (15 Ηαλνπαξίνπ 2014) απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε
φινη καδί απ’ ηελ αξρή ηε δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα εκπιαθνχλ πην άκεζα νη καζεηέο. Ζ
ηδέα ήηαλ ελφο καζεηή, φπνπ πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα θφςεη ηα ραξηφληα, γηα λα ηα
ηνπνζεηήζνπκε επάλσ ζηηο θξάζεηο. Σφηε έλα- έλα ηα παηδηά πξφηεηλαλ ρξψκαηα, άιινο
ζα έθνβε ην λήκα, γηα λα ζηεξίμνπκε ηηο θαξηέιεο θαη άιινο ζα ην θνιινχζε. Έηζη κε
πνιιή ραξά θαη ελζνπζηαζκφ ζρεδηάζακε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπο ξφινπο ηνπ
θαζελφο. Σα παηδηά ζαλ κηθξέο κειηζζνχιεο επέιεγαλ ηα ρξψκαηα ησλ ραξηνληψλ θαη
ησλ λεκάησλ, αληάιιαζζαλ απφςεηο, ξσηνχζαλ ην καζεηή αλ ηνπ αξέζνπλ θαη ηη
πξνηηκά ν ίδηνο. Απηφο πξφηεηλε ν θαζέλαο λα θνξέζεη ην ρξψκα πνπ ηνπ αξέζεη θη έηζη
κέζα ζε έλα επράξηζην θιίκα νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαλ θαη επηθνηλσλνχζαλ
απνηειεζκαηηθά θαη δηαζθεδαζηηθά. Μάιηζηα επεηδή ζην καζεηή άξεζαλ πνιχ ηα ηξέλα,
νη ηέζζεξίο ηνπο έθαλαλ κηα ζεηξά ν έλαο πίζσ απ’ ηνλ άιιν παξηζηάλνληαο ηα βαγφληα
ηνπ ηξέλνπ. Απηφο ήηαλ ν κεραλνδεγφο. Σν ηξελάθη έθαλε θχθινπο γχξσ απ’ ηα ζξαλία
βγάδνληαο ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ήρνπο «ηζαθ ηζνπθ». Κάζε θνξά πνπ δηλφηαλ ην
αθνπζηηθφ ζήκα (ρηχπεκα ηακπνπξίλνπ απ’ ηε δαζθάια) ην ηξέλν ζηακαηνχζε θαη ν
καζεηήο έδεηρλε θαη δηάβαδε ηηο θνξεκέλεο θαξηέιεο ησλ παηδηψλ. Μεηά απ’ απηφ θάζε
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καζεηήο άιιαδε ζέζε θαη πήγαηλε ζην πίζσ κέξνο ηνπ ηξέλνπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα
επαλαιήθζεθε θαη κε άιιεο πξνηάζεηο. Ο καζεηήο μεηξειάζεθε κε ηε ζπγθεθξηκέλε
άζθεζε πνπ είρε ηε κνξθή παηρληδηνχ θαη θάζε θνξά θψλαδε: «θπξία λα θάλνπκε θαη
άιιν θχθιν κε ην ηξέλν». Έπεηηα κε αλππνκνλεζία δηάβαδε ηηο πξνηάζεηο, ψζηε λα
επηζηξέςνπλ γξήγνξα ζην παηρλίδη. Σα παηδηά γεινχζαλ θαη ηνλ ελζάξξπλαλ ιέγνληαο:
«Έια κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο». Ο καζεηήο ζρνιίαδε ζε θάπνηα ζεκεία φπσο: «είλαη
εχθνιν», «ην μέξσ». ε θάπνηα σζηφζν δπζθνιεχηεθε θη έδεημε λα απνζαξξχλεηαη θαη λ’
αλεζπρεί κήπσο δε ζπλερηδφηαλ ην παηρλίδη. Έηζη θαηέβαδε κε δχλακε ηα ρέξηα ηνπ,
ζπλνθξπσλφηαλ ιέγνληαο κε παξάπνλν: «δελ ην μέξσ». ην ζεκείν απηφ ήηαλ ζεκαληηθή
ε βνήζεηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, φπνπ ηνλ παξφηξπλαλ λα ζπλερίζεη. Σειηθά, θάλεθε
πσο φηαλ ζπκκεηέρνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ ληθά ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαη δελ θνπξάδεηαη.
Πξέπεη λα βξνχκε θη άιιεο αζθήζεηο ζε κνξθή παηρληδηψλ.
Σελ ηξηαθνζηή δεχηεξε εκέξα (16 Ηαλνπαξίνπ 2014) έρνληαο ππφςηλ φηη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαβάζεη πξνηάζεηο πνπ ηνπ δεηνχληαη
παξαθηλείηαη πεξηζζφηεξν κε εκπινπηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε κνξθή παηρληδηνχ παξά
ζε ηππνπνηεκέλεο αζθήζεηο, πξαγκαηνπνηήζακε έλα παηρλίδη, ην νπνίν νλνκάζακε
«απιψλσ ηε ζσζηή κπνπγάδα» Σνπ εμεγήζακε πσο θάζε θαξηέια πνπ δηαβάδεη ζσζηά
ζα ηελ θξεκνχζε ζην ζθνηλί κε ηα καληαιάθηα πνπ ζα ηνπ ‘δηλαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ.
θνπφο καο ήηαλ λ’ απιψζνπκε φιε ηελ κπνπγάδα, δειαδή λα γεκίζνπκε ην ζθνηλί κε ηηο
θαξηέιεο. Θα θξεκνχζακε κφλν απηέο πνπ δηάβαδε ζσζηά, ελψ ηηο ππφινηπεο ζα ηηο
πξνζπαζνχζε ηελ επφκελε θνξά. Δλζνπζηαζκέλνο ν ίδηνο κε ηελ ηδέα, παξέα κε ηνπο
ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ρσξίζακε ηελ ηάμε ζε δχν κέξε κ’ έλα ζρνηλί. Οη ηξείο
ζπκκαζεηέο ηνπ ήηαλ απ’ ηε κηα κεξηά ηνπ ζρνηληνχ ελψ ν καζεηήο απ’ ηελ άιιε. Έλα
θνπηί πεξηείρε ηηο θαξηέιεο ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαλ πξνηάζεηο θαη απφ ηηο δχν κεξηέο
πξνθεηκέλνπ λα δηαβάζεη φζεο πεξηζζφηεξεο γηλφηαλ. Φαηλφηαλ πνιχ ζπγθεληξσκέλνο
θαη εθηέιεζε κε πνιιή πξνζνρή ηελ εξγαζία, δηφηη φπσο αλέθεξε ήζειε λ’ απιψζεη φιε
ηελ κπνπγάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο έδεηρλε θαη δηάβαδε ηηο πξνηάζεηο
κε ραξά θαζψο πξψηε θνξά έπαηδε έλα ηέηνην παηρλίδη. Κάζε θνξά θψλαδε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ κε ηα νλφκαηά ηνπο λα ηνπ δψζνπλ ηα καληαιάθηα θάλνληαο δηάθνξα
ζρφιηα φπσο: «κνπ αξέζεη λα θξεκάσ ην ζσζηφ» Σα παηδηά ηνλ ελζάξξπλαλ ζεηηθά
ιέγνληαο ηνπ: «κπξάβν, έρεη θξεκάζεη πνιιέο θαξηέιεο, ζίγνπξα ζα πάξεηο ην κεηάιιην».
ζν ηα παηδηά ρεηξνθξνηνχζαλ θαη θψλαδαλ: «πσ πσ, πφζεο πνιιέο πξνηάζεηο δηάβαζε»,
ηφζν ν καζεηήο θακάξσλε, ρακνγεινχζε θη έιεγε: «είκαη πνιχ θαιφο». Έηζη θαηάθεξε
λα θξεκάζεη φιεο ηηο θαξηέιεο ζην ζρνηλί δηαβάδνληαο ηε κηα πιεπξά κε ηηο πξνηάζεηο,
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ελψ ηελ επφκελε κέξα ζα δηάβαδε ην ππφινηπν κέξνο. Δλζνπζηάζηεθε πάξα πνιχ θαη
εθηέιεζε ηελ άζθεζε ζσζηά.
Σελ ηξηαθνζηή ηξίηε εκέξα (17 Ηαλνπαξίνπ 2014) ζπλερίζακε ην παηρλίδη κε ην
ζρνηλάθη, φπνπ ν καζεηήο θαηάθεξε λα ζπλεξγαζηεί νκαιά κε ηνπο καζεηέο ηνπ ρσξίο
εκθαλείο ελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απνιακβάλνληαο ηελ παξέα κε ηνπο θίινπο ηνπ.
Έδεημε θαη δηάβαζε ζσζηά θαη ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο ληψζνληαο ηδηαίηεξα ππεξήθαλνο.
ην ηέινο ηνπ απνλεκήζεθε κεηάιιην, γηα ην νπνίν μεηξειάζεθε. εκαληηθφ είλαη επίζεο
φηη πξνζπαζνχζε λα δείρλεη κε ην δάρηπιφ ηνπ ηηο ιέμεηο, ελψ φηαλ θάπνηεο θνξέο
μερληφηαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζε πεξηζζφηεξα δάρηπια, νη ζπκκαζεηέο ηνπ, ηνπ
ππελζχκηδαλ φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνεί ηνλ δείθηε. Ο ίδηνο δερφηαλ ηα παξαηεξήζεηο
ηνπο ρσξίο λα εθθξάδεη αληηξξήζεηο. Έηζη έδεηρλε θαη δηάβαδε δπλαηά θάζε ζπιιαβή ηα
ιέμεηο. Δπίζεο, φηαλ ζε θάπνηεο ζπιιαβέο δπζθνιεπφηαλ δελ ηα παξαηνχζε αιιά
πξνζπαζνχζε λε καληέςεη ηε ιέμε. Δίλαη κηα «πξαθηηθή» πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ
φηαλ δπζθνιεχεηαη κε θάπνηα δίςεθα θσλήεληα ή ζχκθσλα.
Σελ ηξηαθνζηή ηέηαξηε εκέξα (20 Ηαλνπαξίνπ 2014) αλαθνηλψζεθε ζην καζεηή
φηη ζα ζπδεηήζνπκε κηα ηζηνξία γηα δχν αδειθάθηα πνπ παίδνπλ ζην ρηφλη. Πξνθεηκέλνπ
λα βνεζεζεί δφζεθαλ εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο, φπνπ θνπβεληηάζακε ηη πεξηγξάθνπλ, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηη θνξάλε, πνηνη ζπκκεηέρνπλ θαη ηη δηαδξακαηίδεηαη ζηελ ηζηνξία.
Έπεηηα ζπδεηήζακε ζρεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ καζεηή, ελψ παξάιιεια ζπκκεηείραλ θαη νη
ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπ δφζεθε έλα κηθξφ δηαθνξνπνηεκέλν
άικπνπκ, φπνπ ζη’ αξηζηεξά ππήξραλ αλαθαηεκέλεο νη πξνηάζεηο ηηο νπνίεο έπξεπε λα
δηαβάδεη θαη λα ηνπνζεηεί ζηελ θαηάιιειε εηθφλα πνπ ππήξρε ζηε δεμηά ζειίδα. Ο
καζεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε ζπιιάβηδε ηηο ιέμεηο. Έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ
ηζηνξία, ελψ ζε θάπνηα ζεκεία δέρηεθε κηθξή βνήζεηα απ’ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Αθνχ
νινθιήξσζε ηηο κηζέο εηθφλεο απ’ ηε δξαζηεξηφηεηα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο,
πξνρσξήζακε ζε κία γισζζηθή άζθεζε πνπ αθνξνχζε ζηηο πξνεγνχκελεο εηθφλεο.
πγθεθξηκέλα, δεηνχζε λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζσζηή ζεηξά νη αλαθαηεκέλεο ιέμεηο ησλ
πξνηάζεσλ ηεο άζθεζεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. ηαλ ηελ είδε ν καζεηήο ξψηεζε: «Σηο
ππφινηπεο εηθφλεο δελ ζα ηηο θάλνπκε;» Σνπ εμήγεζα φηη ζα ζπλερίζνπκε ηελ επφκελε
εκέξα θαη πσο ζ’ απηή ηελ άζθεζε ζα πξέπεη λα αξηζκεί ηελ θάζε ιέμε ζχκθσλα κε ην
παξάδεηγκα. Παξαηεξνχζε ηηο ιέμεηο θαη φηαλ έβιεπε θεθαιαίν έιεγε: «Απηή ζα βάισ
πξψηε». Έθαλε ζπιιαβηζηή αλάγλσζε ζε θάζε ιέμε, έπεηηα ηε δηάβαδε νιφθιεξε θαη
ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνχζε λα ζπκεζεί ηηο ιέμεηο, ψζηε λα ζρεκαηίζεη ηελ πξφηαζε.
Μεηά, μαλαδηάβαδε φιε ηελ πξφηαζε δείρλνληαο αξγά θαη ζηαζεξά κε ην δάρηπιφ ηνπ.
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Καη’ επαλάιεςε αλαξσηηφηαλ: «Πνηα ιέμε είλαη ηψξα;», «Βάδσ ην έλα απφ πάλσ θαη
ηελ γξάθσ», «Μεηά ηη λα βάισ;». Σειηθά, ν καζεηήο νινθιήξσζε κε ζρεηηθή επθνιία
ηελ αηζζεηεξηαθή άζθεζε θαζψο απνηεινχζε κέξνο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ. Χζηφζν,
ρξεηάδεηαη ζπλερή θαζνδήγεζε ψζηε λα ληψζεη αζθάιεηα.
Σελ ηξηαθνζηή πέκπηε εκέξα (21 Ηαλνπαξίνπ 2014) ζπλερίζακε ηελ πξνεγνχκελε
άζθεζε κε ην δηαθνξνπνηεκέλν άικπνπκ θαη θαηαθέξακε λα ηελ νινθιεξψζνπκε.
Έπεηηα, ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία δηάβαζε απ’ ηελ αξρή φιεο ηηο πξνηάζεηο ηεο ηζηνξίαο,
ηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηελ γισζζηθή άζθεζε θαηαλφεζεο. Αθνχ έγξαςε δχν
ιέμεηο θάλεθε θνπξαζκέλνο θαη ήζειε λα ζηακαηήζεη. ηαλ ηνπ επηζήκαλα πσο ζε ιίγα
ιεπηά είρακε δηάιεηκκα, πήξε ζάξξνο θαη μαλαπξνζπάζεζε. Χζηφζν, ηα γξάκκαηά ηνπ
δελ ήηαλ ζηνηρηζκέλα, «πεηνχζαλ» θαη φηαλ ηνπ ππέδεημα φηη πξέπεη λα γξάθεη πάλσ ζηε
γξακκή είπε: «λα πάξεη», ρακνγειψληαο. Αξθεηέο θνξέο ρξεηάζηεθε λα ηνλ βνεζήζσ,
ψζηε λα βξεη ηε ιέμε θαη λα ηελ αξηζκήζεη. ηαλ θνπξαδφηαλ ιέγακε ηξαγνπδηζηά κε
ξπζκφ ηηο ιέμεηο, ψζηε λα ηνπ είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ. Σειηθά, είρε απνηέιεζκα δηφηη
μερληφηαλ θαη δελ έδεηρλε πιένλ δπζαξέζθεηα. Αθνχ ηέιεησζε ηηο πξνηάζεηο κε ξψηεζε ηη
λα θάλεη ζηε ζπλέρεηα θαη ηνπ απάληεζα πσο μέραζε ηελ ηειεία. Δλψ νινθιήξσζε ηελ
αηζζεηεξηαθή άζθεζε, παξνπζίαζε δπζθνιία ζηε γισζζηθή εμαηηίαο ηεο θφπσζεο.
Φάλεθε πάλησο λα απνδίδεη ν ηξφπνο αλάγλσζεο ιέμεσλ κε ξπζκφ, θαζψο ραξνπνίεζε
ηνλ καζεηή. Μπνξνχκε λα πξνζπαζήζνπκε λα εθαξκφζνπκε παξφκνηα ηαθηηθή θαη ζε
άιινπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο.
Σελ ηξηαθνζηή έθηε εκέξα (22 Ηαλνπαξίνπ 2014) ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ
ηθαλνπνίεζε πνπ έρεη δείμεη ν καζεηήο καο φηαλ εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνπλ
θάπνην παηρλίδη, θαζψο επίζεο θαη φηαλ ζπκκεηέρνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ απνθαζίζακε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε έλα παηρλίδη ξφισλ. πγθεθξηκέλα, ζθεθηήθακε λα εθαξκφζνπκε
έλα παηρλίδη ζην νπνίν ν καζεηήο καο ζα ήηαλ ν πεξηπηεξάο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ
πειάηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν δεκηνπξγήζακε έλα «πεξίπηεξν» απφ ραξηφλη θαη πιηθά απφ
πξαγκαηηθά πξντφληα πνπ πσινχληαη ζ’ έλα πεξίπηεξν. Σν παηρλίδη ινηπφλ είρε σο εμήο:
Ο καζεηήο καο φληαο πεξηπηεξάο ζα θαζφηαλ εζσηεξηθά ηνπ πεξηπηέξνπ, ελψ νη
ζπκκαζεηέο ηνπ σο πειάηεο ζ’ αγφξαδαλ πξντφληα. Δίρακε πιαζηηθνπνηήζεη πξνηάζεηο
πνπ πεξηείραλ ηηο ιέμεηο ησλ πξντφλησλ πξνο αγνξά, ψζηε ν καζεηήο καο λα δηαβάδεη ηελ
πξφηαζε πνπ ηνπ έδηλαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο δίλεη ην αληίζηνηρν πξντφλ. Ζ
δξαζηεξηφηεηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε δχν εκέξεο ιφγσ ηεο πνζφηεηαο ησλ
πξνηάζεσλ. Πξηλ σζηφζν μεθηλήζνπκε ην παηρλίδη εθηειέζακε κία γισζζηθή άζθεζε
πξνθνξηθνχ ιφγνπ, φπνπ ζπδεηήζακε ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ πνπιάλε ηα πεξίπηεξα
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θαη κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα ηα δεηήζνπκε, ψζηε λ’ αγνξάζνπκε θάηη απφ ηνλ
πεξηπηεξά. Έηζη ν καζεηήο πξνεηνηκάζηεθε θαηάιιεια, ψζηε λα εγθιηκαηηζηεί θαη λα
κπεη πην εχθνια ζην ξφιν ηνπ. Ήηαλ θαηελζνπζηαζκέλνο κε ην παηρλίδη θαη κε κεγάιε
επθνιία ππνδχζεθε ηνλ πεξηπηεξά. Αξρηθά ραηξεηνχζε ηνπο «πειάηεο» θαη ζηε ζπλέρεηα
ηνπο ξσηνχζε κε επγέλεηα θαη άλεζε γηα ην ηη ήζειαλ. Πξνζπαζνχζε λα δηαβάζεη φζν πην
ζσζηά θαη γξήγνξα κπνξνχζε ηηο πξνηάζεηο. Αθελφο γηα λα δψζεη ην ζσζηφ πξντφλ
αθεηέξνπ γηα λα κελ πεξηκέλνπλ νη πειάηεο. ’ απηφ ην ζεκείν νη ζπκκαζεηέο ηνπ
ζπκκεηείραλ ιέγνληάο ηνπ πσο δε βηάδνληαη θαη πσο έρνπλ αξθεηφ ρξφλν ζηε δηάζεζή
ηνπο ψζπνπ λα ηνλ θαζεζπράζνπλ. ηαλ δπζθνιεπφηαλ ζε θάπνηα ιέμε, έπαηξλε κηα
βαζηά αλάζα ιέγνληαο «πάκε πάιη» θαη κε θάπνηα κηθξή βνήζεηα δηάβαδε ηελ πξφηαζε.
Κάζε θνξά πνπ νινθιήξσλε ηελ θξάζε γεκάηνο ραξά θψλαδε «λαη, λαη ηε βξήθα» θαη
έβγαηλε απ’ ην πεξίπηεξν γξήγνξα, γξήγνξα γηα λα δψζεη ην πξντφλ. Σφηε φινη νη
ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ ρεηξνθξνηνχζαλ επεπθεκψληαο ηνλ. Ο ίδηνο ζρνιίαδε: «ν επφκελνο
παξαθαιψ». Κάπνηεο κηθξέο δπζθνιίεο παξνπζίαζε ζην δίςεθν θσλήελ «νη», ζηε
θξάζε: «νη θαξακέιεο έρνπλ δάραξε», ελψ θαζπζηέξεζε ζηηο θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ
«παηαηάθηα, κνιχβηα», σζηφζν κάληεςε ηηο ιέμεηο θαη ηηο δηάβαζε. Θα πξνζπαζήζνπκε
λα βειηηψζνπκε ηελ αλαγλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα ηνλ θνπξάζνπκε κφλν
κ’ απηέο ηηο ιέμεηο, δηφηη ππάξρεη πάληα θίλδπλνο λα απνγνεηεπηεί.
Σελ ηξηαθνζηή έβδνκε εκέξα (23 Ηαλνπαξίνπ 2014) εθηειέζακε ηελ ίδηα
δξαζηεξηφηεηα κε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, ψζηε λα νινθιεξψζνπκε ηηο πξνηάζεηο.
Δπηπιένλ, φηαλ ηειεηψζακε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα απνθαζίζακε κεηά απφ
πξφηαζε ηεο νκάδαο λα γίλεη ελαιιαγή ξφισλ. Πξαγκαηηθά ήηαλ πνιχ θαιή ηδέα
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ Υ λα βηψζεη πνιχπιεπξα ηελ εκπεηξία. Έηζη
πεξίκελε ππνκνλεηηθά ηε ζεηξά ηνπ, δίρσο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, ζπκκεηέρνληαο
κε ελζνπζηαζκφ θαη ζνβαξφηεηα.
Σελ ηξηαθνζηή φγδνε εκέξα (24 Ηαλνπαξίνπ 2014) απνθαζίζακε λα θάλνπκε κηα
δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αγξνηηθή δσή. Ο ιφγνο πνπ ζθεθηήθακε απηφ ην
ζέκα είλαη ε πιεξνθνξία φηη ν καζεηήο καο ην θαινθαίξη ζπλεζίδεη λα πεγαίλεη ζην
ρσξηφ κε ηνλ παππνχ ηνπ, φπνπ καο έρεη πεη φηη πεξλάεη φκνξθα θαη μέλνηαζηα. πλεπψο,
νη εκπεηξίεο ηνπ ζα βνεζνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε, ίζσο κε κεγαιχηεξε
επθνιία, ιφγσ ηεο νηθεηφηεηάο ηνπ κε ηέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Ξεθηλήζακε, ινηπφλ, πξψηα κε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αγξνηηθή δσή. ηε ζπλέρεηα
γηα λα πξνθαιέζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ, πξαγκαηνπνηήζακε ηε δξαζηεξηφηεηα
θηηάρλνληαο ηξία πιαζηηθνπνηεκέλα ζπλλεθάθηα, ηα νπνία ελψζακε κεηαμχ ηνπο, ψζηε
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λα δεκηνπξγεζεί έλα ηξηζέιηδν βηβιηαξάθη. ην επάλσ ηνπνζεηήζακε ηηο ηξεηο
δηαθνξεηηθέο ζθελέο ηεο ηζηνξίαο

καο, φπνπ ε θαζεκία πεξηείρε δηαιφγνπο ησλ

πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ. Χζηφζν, είρακε αθαηξέζεη ηνπο δηαιφγνπο θαη είρακε
ηνπνζεηήζεη θελνχο θχθινπο πάλσ απφ ηνλ θαζέλα. ηα άιια δχν ζχλλεθα απφ θάησ απ’
ηελ εηθφλα είρακε ηνπνζεηήζεη ηνπο δηαιφγνπο ησλ πξνζψπσλ, ρσξηζκέλνπο αλά ηζηνξία.
ε θάζε κία πξφηαζε κπξνζηά ππήξρε έλα λνχκεξν. Ο καζεηήο, ινηπφλ, θιήζεθε λα
δηαβάζεη ηηο πξνηάζεηο θαη λα θαηαλνήζεη πνηνο έιεγε ηη, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα
ηνπνζεηήζεη ην ζσζηφ λνχκεξν ζηνλ αληίζηνηρν θχθιν. Γπζθνιεχηεθε ζε θάπνηα ζεκεία
φπσο ζηε ιέμε «ηξαθηέξ», πξνζπάζεζε λα ηε ζπιιαβίζεη θαη κε ηε βνήζεηά καο
νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ηεο πξφηαζεο θάλνληαο ην ζρφιην πσο έρεη θαη ν παππνχο
ηνπ «ηξαθηέξ» ζην ρσξηφ. έπεηηα είπε νινθιεξσκέλα ζηελ πξφηαζε.
Απφ ηελ ηξηαθνζηή έλαηε εκέξα (27 Ηαλνπαξίνπ 2014) έσο θαη ηελ
ηεζζαξαθνζηή δεχηεξε (31 Ηαλνπαξίνπ 2014) ν καζεηήο ζα αζρνινχληαλ κε κηα άζθεζε
ζε ληνζηέ, ην νπνίν πεξηείρε ηέζζεξηο (4) έγρξσκεο εηθφλεο, φπνπ παξνπζίαδαλ έλα παηδί
θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη κεο ζηελ εκέξα, δειαδή, ην πξσί, ην κεζεκέξη,
ην απφγεπκα θαη ην βξάδπ. Ζ ηζηνξία καο ιεγφηαλ «Πψο πεξλψ ηε κέξα κνπ».
Πξνεγήζεθε γισζζηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ηη πεξηγξάθνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο
εηθφλεο, πνηα είλαη ηα πξφζσπα πνπ δξνπλ θαη ηη ελέξγεηεο πξάηηνπλ. Ο καζεηήο άξρηζε
λα εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ ιέγνληαο: πσο ε πξψηε εηθφλα δείρλεη ηε κακά, ην κπακπά,
ηελ αδεξθή θαη ηνλ αδεξθφ λα ηξψλε. Χζηφζν δελ αληηιήθζεθε απ’ ηελ αξρή πσο ε
εηθφλα αλαθεξφηαλ ζην πξσηλφ γεχκα, αιιά πξνέθπςε κέζ’ απ’ ηε ζπδήηεζε, φπνπ
αλαθεξζήθακε ζηα ρξνληθά κέξε ηεο εκέξαο. Δπίζεο, ππνδείμακε ζην καζεηή φηη επάλσ
αξηζηεξά απφ θάζε εηθφλα έρεη έλα ξνιφη πνπ καο δείρλεη ηελ ψξα θαη καο βνεζάεη λα
θαηαιάβνπκε πφηε δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα. Έπεηηα κίιεζε γηα ην δηθφ ηνπ πξσηλφ,
ην νπνίν πεξηιακβάλεη θξνχηα, γάια θαη ληφλαηο πνπ ηνπ αξέζνπλ πνιχ, γηαηί κπξίδνπλ
σξαία. ηε ζπλέρεηα ζρνιίαζε πσο θη απηφο ηξψεη καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ην βξάδπ
γηαηί νη γνλείο ην πξσί πάλε ζηε δνπιεηά ηε δεχηεξε εηθφλα θαηαλφεζε πνιχ εχθνια
πσο ν καζεηήο δηάβαδε θη αλέθεξε πσο θη απηφο κεηά ην ζρνιείν θάλεη ηα καζήκαηα ηνπ.
Έπεηηα, πεξηέγξαςε ην παηδάθη πνπ παίδεη θαιά κε ηνπο θίινπο ηνπ, ζρνιηάδνληαο πσο θη
ν ίδηνο αθνχ έρεη δηαβάζεη παίδεη κε ηελ αδεξθή ηνπ ή ηα μαδεξθάθηα ηνπ δηάθνξα
παηρλίδηα, φπσο επηηξαπέδηα ή βγαίλεη ζηελ απιή θαη παίδνπλ θπλεγεηφ. Σέινο, καο
αλέθεξε φηη ην βξάδπ θνηκάηαη λσξίο, φπσο ην παηδάθη ηεο εηθφλαο. Οη αληίζηνηρεο
πξνηάζεηο ηεο ηζηνξίαο ήηαλ ηέζζεξηο. Έηζη απνθαζίζακε λα θάλνπκε κία πξφηαζε θάζε
κέξα, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα κελ επηθνξηίδεηαη επηπιένλ.
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Οη ιέμεηο ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ εηθφλα ήηαλ αλαθαηεκέλεο. Ο Υ έπξεπε
λα δείρλεη θάζε ιέμε, λα ηελ δηαβάδεη θαη αθνχ ηελ θαηαλνήζεη, λα βάιεη ζε ζσζηή ζεηξά
ηηο ιέμεηο, ψζηε λα παξάγεη πξνηάζεηο. ηαλ δφζεθε ην ληνζηέ ζην καζεηή ζρνιίαζε πσο
νη θσηνγξαθίεο ηεο άζθεζεο ήηαλ σξαίεο. Έπεηηα ηνπ δφζεθε ε νδεγία λα δηαβάζεη ηνλ
ηίηιν ηεο ηζηνξίαο. Με απφιπηε εξεκία θαη πξνζνρή ζπιιάβηζε ηηο ιεμνχιεο θαη δίρσο λα
ζηακαηήζεη θαζφινπ νινθιήξσζε ηελ πξφηαζε κε θαηάιιειν ρξσκαηηζκφ θαη ηφλν
θσλήο δείρλνληαο ηελ πξφηαζε «πψο πεξλψ ηε κέξα κνπ». ηε ζπλέρεηα δηάβαζε ηηο
αλαθαηεκέλεο ιέμεηο αξγά αιιά ζσζηά ρσξίο βνήζεηα. Πξνο ζηηγκή ζηελ ηειεπηαία ιέμε
ζηακάηεζε. κσο, δηαβάδνληαο έλα- έλα ηα γξάκκαηα, θαηάθεξε λα ηε δηαβάζεη ζσζηά.
Ρσηήζεθε πνηα ιέμε ζα βάιεη πξψηε θαη απάληεζε ζσζηά ζεκεηψλνληαο απφ πάλσ ην
λνχκεξν έλα. Έπεηηα ρξεηάζηεθε λα ηνλ θαζνδεγήζνπκε θάλνληάο ηνπ εξσηήζεηο, φπσο:
«ηη θάλσ ην πξσί», ή «ηη πίλσ ην πξσί», ψζηε λα ζεκεηψζεη ηνπο θαηάιιεινπο αξηζκνχο
πάλσ απ’ ηηο ιέμεηο. Κάζε θνξά θνηηνχζε ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ ιέμεσλ, έιεγε ηηο
ζπιιαβέο θαη ηέινο δηάβαδε ηε ιέμε. Αθνχ έγξαςε φινπο ηνπο αξηζκνχο κε ζσζηή ζηάζε
ζψκαηνο θαη ρεξηψλ, πξνζπάζεζε λα ηνπνζεηήζεη ζε θαηάιιειε ζεηξά ηηο ιέμεηο
δηαβάδνληαο ηεο πάιη, ψζηε λα βγάδνπλ έλα νινθιεξσκέλν λφεκα. Πξνρσξψληαο ζηε
δεχηεξε θσηνγξαθία ξσηήζεθε: «ηη θάλεη ην παηδάθη ζ’ απηή ηελ εηθφλα;» θαη αθνχ
απάληεζε ζσζηά, άξρηζε λα δηαβάδεη ηελ θάζε ιέμε ρσξηζηά. Καζ’ φιε ηε
δξαζηεξηφηεηα ρξεηαδφηαλ ζπλερψο ελζάξξπλζε, φπσο «έια Υ κνπ, ηα μέξεηο φια ηα
γξάκκαηα, είλαη παλεχθνιν γηα ζέλα, ζθέςνπ θαη ζα ηα πεηο ζσζηά». Μεηά απ’ απηφ
έπαηξλε ζάξξνο θαη πξνζπαζνχζε κε επηκνλή. Αθνχ ππελζπκίζακε φιε ηελ πξφηαζε,
θαηφπηλ κε εξσηήζεηο πξνζπαζνχζακε λα ηνλ βνεζήζνπκε, π.ρ.: «πνχ ιέεη καζήκαηα;»,
ψζηε λα ηνπνζεηήζεη θαη πάιη ηνπο ζσζηνχο αξηζκνχο. Κάπνηα ζηηγκή αλαθψλεζε: «δελ
κπνξψ λα ην θάλσ». Πξνζπαζήζακε θαη πάιη λα ηνλ ελζαξξχλνπκε ιέγνληάο ηνπ πσο
είλαη ηθαλφο θαη ζα ηα θαηαθέξεη. Έηζη θξίζεθε πξνηηκφηεξν λα θάλνπκε έλα νιηγφιεπην
δηάιεηκκα γηα λα ζπλερίζνπκε αξγφηεξα. Μεηά ηελ παχζε επαλήιζε πην θεθάηνο θαη
θαηάθεξε ηειηθά λα νινθιεξψζεη ηελ πξφηαζε. Σελ επφκελε εκέξα θάλνληαο κηα κηθξή
επαλάιεςε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πξνηάζεσλ πξνρσξήζακε ζηελ επφκελε, φπνπ
ζπιιάβηζε αξθεηά γξήγνξα ηηο ιέμεηο, αθφκα θαη ηε ιέμε «παίδσ», φπνπ ζην παξειζφλ
δπζθνιεπφηαλ. Δπίζεο, ηε ιέμε «απφγεπκα», θαηάθεξε λα ηε δηαβάζεη, αθνχ ζπιιάβηζε
ζσζηά ηηο δχν πξψηεο ζπιιαβέο θαη λνεκαηηθά θαηάιαβε ηε ιέμε. Αθνχ δηάβαζε ζσζηά
ηελ πξφηαζε έθαλε δηάθνξα αζηεία κε ηε θσλή ηνπ κηκνχκελνο θάπνηα θφκηθο. Ίζσο κ’
απηφ ήζειε λα δειψζεη ηελ επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζή ηνπ πνπ ηα θαηάθεξε. Σελ
ηειεπηαία εκέξα αθνχ νινθιεξψζακε θαη ηελ ηειεπηαία πξφηαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν,
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ζπλερίζακε ππελζπκίδνληαο φιεο ηηο πξνηάζεηο κε ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ. ηε
ηειεπηαία ζειίδα ηνπ ληνζηέ ππήξραλ ζε κνξθή θεηκέλνπ ρσξίο εηθφλεο πξνηάζεηο, ηηο
νπνίεο έπξεπε λα δηαβάζεη. Μέζα απ’ φιε απηή ηε δηαδηθαζία, θάλεθε πσο θαηαλφεζε ηηο
πξνηάζεηο, έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα ηηο δηαβάζεη κε αξθεηή επθνιία. Γεληθφηεξα,
έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ άζθεζε, θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζην πεδίν
ελδηαθέξνληφο ηνπ. Καηάθεξε λα δηαβάζεη αθφκε θαη ιέμεηο πνπ ηνπ ήηαλ δχζθνιν ζην
παξειζφλ. Αθφκε θαη φηαλ θνπξαδφηαλ, κεηά απφ ελζάξξπλζε πξαγκαηνπνηνχζε ηελ
άζθεζε.
Απφ ηελ ηεζζαξαθνζηή ηξίηε εκέξα (3 Φεβξνπαξίνπ 2014) έσο ηελ
ηεζζαξαθνζηή έβδνκε (7 Φεβξνπαξίνπ 2014) απνθαζίζακε λα θάλνπκε κία
δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε σο ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Γηα λα
επηηεπρζεί

απηφ

δεκηνπξγήζακε

κηα

δηαθνξνπνηεκέλε

άζθεζε

κέζσ

ελφο

παπνπηζφθνπηνπ. πγθεθξηκέλα, πήξακε έλα θνπηί απνζήθεπζεο θαη αλνίμακε ηηο
ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ. ην θέληξν ηνπνζεηήζακε κία εηθφλα, ε νπνία νλνκαδφηαλ «Ο
θήπνο καο» θαη ζηελ νπνία ππήξραλ έλαο παηέξαο κε ηελ θφξε ηνπ, κία γάηα θαη έλα
πνπιάθη ζ’ έλα πεξηβάιινλ κε δέληξα θαη ινπινχδηα. ηηο ηέζζεξηο «αλνηγκέλεο» πιένλ
πιεπξέο ηνπ θνπηηνχ ππήξραλ ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εηθφλα ηηο νπνίεο
έπξεπε ν καζεηήο καο λ’ απαληήζεη γξαπηψο. Γηα λα ηνλ θαζνδεγήζνπκε, ψζηε λ’
απαληήζεη ζσζηά είρακε αλαγεγξακκέλν ην πξψην άξζξν ηεο απάληεζεο. Οη εξσηήζεηο
ήηαλ νη εμήο: Ση θάλεη ν παηέξαο, Πνχ είλαη ε γάηα, Ση θάλεη ην θνξίηζη, Πνχ είλαη ην
πνπιάθη. Πξηλ ν καζεηήο γξάςεη ηελ θάζε πξφηαζε, πξνεγνχληαλ πάληα εξσηήζεηο γηα
ην πνηα ζα ήηαλ ε πηζαλή απάληεζε. Δπεηδή ήηαλ ε πξψηε θνξά, φπνπ θαινχληαλ λα
γξάςεη κφλνο ηνπ νιφθιεξε πξφηαζε απνθαζίζακε λα θάλνπκε θάζε κέξα απφ κία
εξψηεζε. ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο επαλαιάβακε φιεο ηηο πξνηάζεηο. Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε κε ηε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ηνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ε παξνπζίαζή
ηεο. Μάιηζηα ζεψξεζε πσο ζα παίδακε πεξηζζφηεξν θάπνην παηρλίδη παξά πσο ζα
θάλακε θάπνηα άζθεζε. Δπηπιένλ, ζέινληαο λα ηνπ δψζνπκε έλα αθφκε έλαπζκα, ηνπ
ππνζρεζήθακε πσο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο εβδνκάδαο, ζε πεξίπησζε πνπ νινθιήξσλε
ζσζηά ηε δξαζηεξηφηεηα, ζα είρε απνιαβή έλα κεηάιιην. Απηνί ήηαλ θαη νη ιφγνη, νη
νπνίνη νδήγεζαλ ην καζεηή ζηελ εκθάληζε ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηάζεζεο φιεο ηηο
εκέξεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο. Αθφκε θη φηαλ ηηο δχν ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο εκθάληζε θάπνηα ζεκάδηα θφπσζεο, έδεηρλε ππνκνλή θαη πξνζπαζνχζε
θνηηάδνληαο πάληα κε αγσλία, εάλ ζα έγξαθε ζσζηά ηελ πξφηαζε. Χζηφζν, φιεο ηηο
εκέξεο ρξεηαδφηαλ ελζάξξπλζε θαη θάπνηα βνήζεηα ζηα ζεκεία φπνπ δπζθνιεπφηαλε,
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ψζηε λα κελ ράλεη ην θνπξάγην ηνπ. Φάλεθε νξζή ε επηινγή λα νινθιεξψλνπκε θάζε
κέξα θαη απφ κία πξφηαζε, θαζψο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ν καζεηήο έγξαθε ηηο πξνηάζεηο
ήηαλ αξθεηά αξγφο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη, απφ ην φηη κέρξη ζηηγκήο ήηαλ ε πην
απαηηεηηθή άζθεζε. Δηδηθφηεξα ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο εβδνκάδαο, γλσξίδνληαο φηη ζα
ηειείσλε ηελ άζθεζε ήξζε ζηελ ηάμε ραξνχκελνο θαη βηαδφηαλ λα μεθηλήζνπκε, ψζηε λα
βξαβεπζεί. Σειηθά, ελζνπζηαζκέλνο κε ην παπνπηζφθνπην ην εμέιαβε πεξηζζφηεξν σο
παηρλίδη δίλνληάο καο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπκε κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ζηελ παξαγσγή πξνηάζεσλ.
Απφ ηελ ηεζζαξαθνζηή φγδνε (10 Φεβξνπαξίνπ 2014) έσο θαη ηελ πεληεθνζηή
ηξίηε εκέξα (18 Φεβξνπαξίνπ 2014) απνθαζίζακε λα θάλνπκε κία δξαζηεξηφηεηα κε ηελ
νπνία ν καζεηήο καο αθελφο ζα αζθνχληαλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αθεηέξνπ ζα
ζπλεξγαδφηαλ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςηλ φηη ην
αγαπεκέλν ηνπ αληηθείκελν ήηαλ ην ηξέλν, δεκηνπξγήζακε θαξηέιεο κε ηε κνξθή
ηξέλσλ, φπνπ επάλσ ζε θάζε κία γξάςακε ην φλνκα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ γηα ηνλ νπνίν ζα
πξννξηδφηαλ θαη ζηελ ππφινηπε θαξηέια ζα έγξαθε ηελ εληνιή πνπ αθνξνχζε ζηελ
ελέξγεηα πνπ έπξεπε λα θάλεη ν θαζέλαο. Οη πξνηάζεηο ήηαλ νη εμήο: θαζάξηζε ηνλ
πίλαθα, θάζηζε ζηελ θαξέθια, πάξε ηε γφκα, άλαςε ην θσο, δψζε κνπ ηελ θαζεηίλα ζνπ,
δηάβαζε ην κάζεκά ζνπ, βάιε ηα ραξηηά ζην θαιάζη. ηαλ ν καζεηήο αληίθξηζε ηελ
εξγαζία κε ηηο θαξηέιεο- ηξέλα αλαθψλεζε «θπξία είλαη σξαία απηά ηα ηξέλα, εζείο ηα
θηηάμαηε;», «ηη ζα θάλνπκε, ζα γξάςνπκε;». Έπεηηα απ’ απηέο ηηο εξσηήζεηο ηνπ δφζεθαλ
ζπγθεθξηκέλεο επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε, ζηελ νπνία θαιείην λα γξάςεη θαζ’
ππαγφξεπζε πξνηάζεηο κεο ζην βαγφλη ησλ ηξέλσλ. Ο καζεηήο έπξεπε πξψηα λα δηαβάζεη
ην φλνκα ηνπ καζεηή ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ ε θάξηα, έπεηηα λα γξάςεη ηελ πξφηαζε
θαη ηέινο λα δψζεη ηελ εληνιή. Ζ δξαζηεξηφηεηα εθηειέζηεθε φιεο ηηο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο. Οη πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ δίλνληαλ απφ κέξα ζε
κέξα ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη κε φζν ην δπλαηφλ επηηπρία ηε
δξαζηεξηφηεηα ήηαλ παξφκνηεο θάζε θνξά θαη θαηαλνεηέο, γηα λα κελ ηνπ
δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε. Ζ θάζε ιέμε ππαγνξεπφηαλ αξθεηέο θνξέο απ’ ηελ
εθπαηδεπηηθφ κε αξγφ ξπζκφ θαη θαζαξή αλάγλσζε ηφζν ησλ γξακκάησλ φζν θαη ησλ
ζπιιαβψλ. ηε ζπλέρεηα ν καζεηήο επηβεβαίσλε θσλαρηά ηα γξάκκαηα, ηηο ζπιιαβέο θαη
ηηο ιέμεηο. πλνιηθά δηαπηζηψζεθαλ θαηά δηαζηήκαηα πξνβιήκαηα φπσο: ζσζηή
νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ, παξαιείςεηο θάπνησλ γξακκάησλ, ηειεηψλ θαη ηφλσλ, δπζθνιία
ζηε γξαθή πξνηάζεσλ θαζ’ ππαγφξεπζε, αιιά θαη ζηελ παξαγσγή.
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Απφ ηελ πεληεθνζηή ηέηαξηε (19 Φεβξνπαξίνπ 2014) έσο ηελ πεληεθνζηή έθηε
εκέξα (21 Φεβξνπαξίνπ 2014) έρνληαο ηειεηψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είρακε
ζρεδηάζεη λα εθηειέζνπκε ζην ζρέδην δφκεζεο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη
δηαπηζηψλνληαο ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα, απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε ηελ παξέκβαζε
κε κία θνηλσληθή ηζηνξία, ψζηε αξρηθά ν καζεηήο λ’ αζθεζεί ζηελ αλάγλσζε θαη ελ
ζπλερεία λα παξάγεη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζ’ απηήλ ηελ θνηλσληθή ηζηνξία, κεηά
απφ ππαγφξεπζε ηεο δαζθάιαο. θνπφο καο ήηαλ λα βειηησζεί ε αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα
θη απηή ηεο γξαθήο κε εμάζθεζε κέζσ ηεο επαλάιεςεο, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζηε κλήκε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Ζ θνηλσληθή ηζηνξία είρε ηίηιν: «πψο ζπκπεξηθέξνκαη ζηελ ηάμε
κνπ». ηε ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο δηάβαζε ζσζηά ηηο πξνηάζεηο
θαζψο έδεηρλε ηηο ιέμεηο κε ην δάρηπιν. Ήηαλ ήξεκνο θαη πνιχ ζπγθεληξσκέλνο. Γηα
πξψηε θνξά «θαηλφηαλ» ε ξνή ζην ιφγν ηνπ, θαζψο δελ θφκπηαδε νχηε ζπιιάβηδε ηφζν
έληνλα, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάληεπε ηηο ιέμεηο. Δπίζεο, ζρνιίαζε πσο δελ είλαη
ζσζηφ λα θσλάδεη κεο ζηελ ηάμε. Ήηαλ ηδηαίηεξα βειηησκέλνο, γεγνλφο πνπ καο
ραξνπνίεζε εθφζνλ θάλεθε φηη ε παξέκβαζή καο είρε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Β.4.1.3.

Γηαθνξνπνηήζεηο ζύκθωλα κε ην ΣΑΓΔΠΔΑΔ.
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θαη λα

ζεκεησζνχλ ηπρφλ παξεθθιίζεηο δφζεθαλ ζην καζεηή κε Ν.Κ θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη
αθνινχζεζε ε ζπκπιήξσζε αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ πνπ αλαιχνληαη ζηα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο απνηεινχλ κία κέζνδν πνπ βνεζά ην παηδί λα
θαηαλνήζεη ην λφεκα ησλ πξαγκάησλ θαζψο θαη ηη πξέπεη λα θάλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο
θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ζχληνκσλ
ηζηνξηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηξέρνπζα θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη πεξηιακβάλνπλ
θαηάιιειεο πξάμεηο θαη εθθξάζεηο. Παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο κ’ έλα δνκεκέλν θαη
ζηαζεξφ ηξφπν θαη παξέρνπλ ζηα παηδηά επαθή κε ηηο θνηλσληθέο πιεξνθνξίεο κέζσ
εηθφλσλ θαη θεηκέλνπ. Έηζη αμηνπνηείηαη ν νπηηθφο ηξφπνο, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ηα
παηδηά ζηε κάζεζε (Κνππίδνπ νθία, 2012).
Β.4.1.4.

Σπλεληεύμεηο δηάξθεηαο 15- 20 ιεπηώλ.
Αθνξνχλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο δαζθάινπο κε έκθαζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ

εηδηθήο αγσγήο πνπ παξεπξίζθεηαη δίπια ζην καζεηή κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, θαζψο
θαη ηε κεηέξα ηνπ, βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, ζρεηηθά κε ηηο
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ
αλά ζεκαηηθφ άμνλα είλαη νη αθφινπζεο:
Θεκαηηθφο άμνλαο: «Γξαθή».
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α.

Μπνξεί

ν

καζεηήο

λα

γξάθεη

θαζαξά,

θαιαίζζεηα,

νξζνγξαθεκέλα θαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λ’ αληηγξάθεη ρσξίο ζθάικαηα έλα ζχληνκν
θείκελν;
β.

Μπνξεί ν καζεηήο λα εθαξκφδεη φηαλ γξάθεη, ηνπο θχξηνπο

θαλφλεο ηεο ζσζηήο γξαθήο (ηνληζκφο, ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο κε θεθαιαίν, ζην ηέινο
ηειεία θαη ηελ θαηαιεθηηθή νξζνγξαθία);
γ.

Μπνξεί ν καζεηήο ηειεηψλνληαο ην γξάςηκν θαη μαλαδηαβάδνληαο

ην θείκελν πνπ έγξαςε, λα βξίζθεη θαη λα δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ ζηηο θαηαιήμεηο θαη ηνλ
ηνληζκφ;
δ.

Μπνξεί ν καζεηήο λα πεξηγξάθεη γξαπηά γεγνλφηα ζηα νπνία δελ

ζπκκεηείρε;
Θεκαηηθφο άμνλαο: «Λεμηιφγην».
α.

Μπνξεί ν καζεηήο λ’ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ

βξίζθεη ζε γξαπηφ θείκελν ή αθνχεη ζε ηζηνξίεο θαη ζπδεηήζεηο;
β.

Μπνξεί ν καζεηήο λ’ αλαγλσξίδεη ηηο άγλσζηεο ιέμεηο;

γ.

Μπνξεί ν καζεηήο λα θαηαλνεί ηελ έλλνηα ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ

απφ ηα ζπκθξαδφκελα;
δ.

Μπνξεί ν καζεηήο λα μερσξίδεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη ρξήζε

ζπλψλπκσλ θαη αληίζεησλ ιέμεσλ ζην ιφγν;
ε.

Μπνξεί

ν καζεηήο

λα εθαξκφδεη,

φηαλ

γξάθεη,

απινχο

γξακκαηηθνχο θαλφλεο;
ζη.

Μπνξεί ν καζεηήο λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ιέμεηο ζε νηθνγέλεηεο

ιέμεσλ;
Β.4.2. Πεξηγξαθή εξγαιείωλ γηα ηε ζπγθέληξωζε πνζνηηθώλ δεδνκέλωλ.
Β.4.2.1.

Δξωηεκαηνιόγην ελειίθωλ.
Αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηδφκελν κε ηηο

ππνζέζεηο εξγαζίαο απ’ ηνπο δαζθάινπο γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηνλ δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ (δέθα (10) εξσηεκαηνιφγηα).
Οη εξσηήζεηο αλά ππφζεζε ήηαλ νη αθφινπζεο:
1ε ππφζεζε
1.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζην ηκήκα
έληαμεο ηνλ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ.
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2.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηδαζθαιία ζηελ αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα βνεζά ην καζεηή.
3.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε ελίζρπζε

ηνπ καζεηή κέζσ θηλήηξσλ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ απηνβειηίσζή ηνπ.
4.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηα
βνεζά λα απνθηήζνπλ γξεγνξφηεξα πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζ’ έλα εηδηθφ
ζρνιείν ή ζε κία μερσξηζηή ηάμε, παξά ελζσκαησκέλα ζηελ γεληθή ηάμε.
5.

Πφζν πνιχ, λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ επαλάιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ βνεζάεη
ή θνπξάδεη ηνλ καζεηή.
2ε ππφζεζε.
1.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεη ην καζεηή κε
ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ (5- 10 γξακκψλ).
2.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ πξνάγεη ηελ άκηιια ηεο
θαλνληθήο ηάμεο θαη πξνσζεί ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην παηδί κε ειαθξά λνεηηθή
θαζπζηέξεζε.
3.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ επηθέξεη βειηίσζε ησλ
γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
4.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ βειηηψλεη ηνλ καζεηή κε
ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ απφδνζή ηνπ ζηε γεληθή ηάμε.
5.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ηνλ
καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα απηνεμππεξεηείηαη ζε ζπλαιιαγέο εληφο θαη
εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.
3ε ππφζεζε.
1.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία βνεζάεη ηελ έληαμε ηνπ καζεηή κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε ζην γεληθφ ζρνιείν.

59

2.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνγξάκκαηνο εθ κέξνπο ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
3.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία βνεζάεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε σο πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.
4.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία βνεζάεη ηνλ καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή
θαζπζηέξεζε ζηελ βειηίσζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ.
5.

Πφζν πνιχ λνκίδεηε ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο φηη ε

ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή δηδαζθαιία ελφο καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε επεξεάδεη ηελ
δηδαζθαιία ησλ ππφινηπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ζην ηκήκα έληαμεο.
Β.4.2.2 .

Κνηλωληθέο ηζηνξίεο.
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο κέζσ

ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο (24 Φεβξνπαξίνπ 2014 έσο 14 Μαξηίνπ
2014), ρνξεγήζεθαλ ζην καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε πέληε θνηλσληθέο
ηζηνξίεο κε ηε κνξθή πεηξάκαηνο νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ:
1ε θνηλσληθή ηζηνξία: Σίηινο: Πψο ζπκπεξηθέξνκαη ζηελ ηάμε κνπ,
αξηζκφο ιέμεσλ: 165, ηχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο
ιέμεηο ηχπνπ ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε
ζπκπιέγκαηα.
2ε θνηλσληθή ηζηνξία: Σίηινο: Παίδσ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζην
δηάιεηκκα, αξηζκφο ιέμεσλ: 87, ηχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα
θσλήεληα κε ζπκπιέγκαηα.
3ε θνηλσληθή ηζηνξία: Σίηινο: Πεγαίλσ ζηλεκά, αξηζκφο ιέμεσλ: 107,
ηχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ
ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε ζπκπιέγκαηα.
4ε θνηλσληθή ηζηνξία: Σίηινο: Γνπιεχσ ήζπρα κέζα ζηελ ηάμε, αξηζκφο
ιέμεσλ: 98, ηχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο
ηχπνπ ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε
ζπκπιέγκαηα.
5ε θνηλσληθή ηζηνξία: Σίηινο: Κάλσ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο, αξηζκφο
ιέμεσλ: 63, ηχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο
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ηχπνπ ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε
ζπκπιέγκαηα.
Οη αλσηέξσ θνηλσληθέο ηζηνξίεο ρνξεγήζεθαλ ζην καζεηή κε ή ρσξίο
πξνεηνηκαζία ζηελ αξρή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ο καζεηήο αληαπεμήιζε δηαβάδνληαο θαη απαληψληαο ζσζηά ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ
θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, επηιέγνληαο θάζε θνξά ηε ζσζηή, επαιεζεχνληαο
έηζη ην ζηνρεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο.

Β.5. Σρέδην θαη πνξεία ηεο έξεπλαο.
Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηαπηνπνηήζεθε κε ηελ
πξαθηηθή καο άζθεζε, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (355
δηδαθηηθέο ψξεο) ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Αραξλψλ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο απφ 4 Ννεκβξίνπ
2013 έσο 14 Μαξηίνπ 2014, ζην νπνίν εξγαδφκαζηαλ σο δαζθάια εηδηθήο αγσγήο ζην
Σ.Δ.. Ζ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε δηεμήρζε ζηε γεληθή ζρνιηθή ηάμε θαη ην ηκήκα
έληαμεο δηφηη νη καζεηέο πεξλνχλ εθεί ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο φπσο επίζεο θαη ζην πξναχιην εθφζνλ εθεί δηαδξακαηίδνληαη νη
πεξηζζφηεξεο

απζφξκεηεο

ζπκπεξηθνξέο

κεηαμχ

ησλ

καζεηψλ.

πγθεθξηκέλα,

παξαβξεζήθακε ζε φια ηα καζήκαηα θαζψο επίζεο ζηα δηαιείκκαηα, ζε εθδξνκέο θαη ζε
ζρνιηθέο ενξηέο, θξαηψληαο ζεκεηψζεηο γηα ηνλ ελ ιφγσ καζεηή. ε ζρέζε κε ην ρξφλν,
ε παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ψξεο θαη εκέξεο, ψζηε ηα
δεδνκέλα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ εγθπξφηεξα θαη αμηφπηζηα (Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα,
Δπθξ, 2006). Έηζη ινηπφλ ε φιε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο θάζεηο: ηελ αξρηθή
(4 Ννεκβξίνπ 2011 έσο 10 Ηαλνπαξίνπ 2014), ηελ ελδηάκεζε (13 Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 21
Φεβξνπαξίνπ 2014) θαη ηελ ηειηθή παξαηήξεζε (24 Φεβξνπαξίνπ 2014 έσο 14 Μαξηίνπ
2014), φπνπ εθηειέζηεθε ε παξέκβαζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
κέζσ ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (θνηλσληθέο ηζηνξίεο). Σέινο, εθηειέζηεθαλ νη
ζπλεληεχμεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο ελήιηθεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην καζεηή,
ψζηε λα ιεθζνχλ ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα.

Β.6. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.
ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ απνθαζίζακε εμ αξρήο ηελ
αλαδήηεζε επίιπζεο ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ζην πεξηβάιινλ ηεο εηδηθήο αγσγήο
θαη εθπαίδεπζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ζην πψο είλαη δπλαηφλ έλαο καζεηήο κε λνεηηθή
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θαζπζηέξεζε λα βειηησζεί ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο κέζ’ απφ έλα πξφγξακκα πνπ
ιακβάλεη ρψξα ζην ηκήκα έληαμεο. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ πσο ε αλαδήηεζή καο βαζίδεηαη
ζε γλήζην ελδηαθέξνλ γηα θάπνην αλζξψπηλν πξφβιεκα. Γηα λα γίλεη απηφ ινηπφλ
δεκηνπξγήζακε έλα πιάλν πνπ ζηνρεχεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ θαη
ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, έλαο πεξηνξηζκφο είλαη φηη δελ ππήξραλ
παξφκνηεο έξεπλεο γηα λα κπνξέζνπκε λα ηηο κειεηήζνπκε.
ζνλ αθνξά ζηα εζηθά δεηήκαηα θξνληίζακε λα έρνπκε ελεκεξψζεη εμ αξρήο
ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή γηα ην αληηθείκελν θαη ην ιφγν ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ην παηδί
ηνπο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο. Δπηπιένλ, είρακε ελεκεξψζεη
ην Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχζε ην Σκήκα Έληαμεο, αιιά
θαη ηνπο παηδαγσγνχο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαδφκαζηαλ. Δμαζθαιίζακε ινηπφλ κε
ερεκχζεηα, ηε κε γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζεηή. Χζηφζν, δελ ήηαλ εθηθηφ λα
δηαηεξήζνπκε ηελ αλσλπκία, δειαδή λα κελ είλαη γλσζηή ζηνλ εξεπλεηή (ζε εκάο) ε
ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο ε έξεπλά καο ζα
εθηειείην ζην ζρνιείν ζην νπνίν εξγαδφκαζηαλ σο εηδηθή παηδαγσγφο ζην ηκήκα έληαμήο
ηνπ.
ε ζρέζε κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε είρακε θξνληίζεη λα ιάβνπκε ηφζν ηελ
αληίζηνηρε ησλ γνλέσλ κε ζρεηηθφ έληππν, φζν θαη ηεο δηεχζπλζεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν, φπνπ ζα εθηεινχζακε
ηελ έξεπλα κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.

Β.7. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα.
Αλαιχνληαη παξαθάησ απ’ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ
Γεμηνηήησλ ζηε Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα, Πίλαθα Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ:
Αξρηθή Παξαηήξεζε.
Πξνθνξηθφο ιφγνο
Αθξφαζε.
Ο καζεηήο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ (Γ’ δεκ. Α’ εμακ). Δίλαη ηθαλφο
λα αλαγλσξίδεη, λα δηαθξίλεη θαη λα κηκείηαη ήρνπο δψσλ, ηεο θχζεο θαη κνπζηθψλ
νξγάλσλ. Χζηφζν, παξνπζηάδεη κηα κηθξή δπζθνιία ζην λα επαλαιακβάλεη ζηίρνπο
ηξαγνπδηψλ νινθιεξσκέλα (π.ρ. απ’ ηε ζρνιηθή ενξηή) ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζήο ηνπο.
Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη κηα εληνιή δελ ελεξγεί ή δελ απαληά άκεζα, αιιά
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ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά απφ επηκνλή ησλ
ππνινίπσλ κηιά.
πκκεηνρή ζην δηάινγν.
Παξαηεξείηαη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ απ’ ηε γξακκή βάζεο (Γ’ δεκ. Β’ εμακ.).
Ο Υ. ζπκάηαη ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ, νλνκάδεη δηάθνξα ζρνιηθά αληηθείκελα, δψα,
θξνχηα θαη ιέεη φιεο ηηο ζπιιαβέο ηχπνπ ζ.θ. Γπζθνιεχεηαη λα νλνκάζεη φια ηα
λνκίζκαηα, γλσξίδεη κφλν ησλ πέληε, δέθα θαη είθνζη ιεπηψλ. ηαλ είκαζηε ζηελ
νκαδνχια θαη ζπδεηάκε ζρεηηθά κε ην π.ρ. πψο πέξαζε ζηελ εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηί
δξαζηεξηφηεηεο έθαλαλ εκθαλίδεη αδπλακία λα πεξηγξάςεη κε ιεπηνκέξεηα ηα γεγνλφηα,
ελψ ν ιφγνο ηνπ είλαη ζχληνκνο.
Έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα.
Παξαηεξείηαη απφθιηζε κηζνχ εμακήλνπ απ’ ηε γξακκή βάζεο. Οη πξνηάζεηο ηνπ
είλαη απιέο, δε ρξεζηκνπνηεί κεγάιε πνηθηιία ιέμεσλ θαη δπζθνιεχεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη απζφξκεηα ζην ιφγν ηα επίζεηα. Υξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ιεπηνκεξνχο
πεξηγξαθήο απ’ ηε δαζθάια πξψηα, ψζηε λα θαηαιήμεη λα πεη ν ίδηνο κεηά ην επίζεην.
Δπίζεο, δπζθνιεχεηαη λα εκπινπηίζεη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν κε πνηθίινπο ρξφλνπο,
αιιά εκκέλεη ζηνλ Δλεζηψηα, Αφξηζην θαη απιφ Μέιινληα.
Φπρνθηλεηηθφηεηα
Αλαθνξηθά κε ηε «γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα» ν καζεηήο παξνπζηάδεη
απηνλνκία ηφζν ζηελ αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα, φζν θαη ζηε δηαηξνθή ηνπ. Σαθηνπνηεί
ηελ θαξέθια ηνπ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί, ελψ είλαη ηθαλφο λα ρεηξίδεηαη
δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο φπσο ζσζηή ιαβή κνιπβηνχ, μχζηκν, καληαιάθηα θ.α.
Δπηπιένλ, είλαη εμίζνπ θαιφο ζην λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζ’ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ
ζρνιείνπ ρσξίο λα ράλεηαη ή λα κπεξδεχεηαη, ηφζν ζ’ εζσηεξηθνχο φπσο αίζνπζεο
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, κνπζηθήο, δηαδξφκνπο, γξαθεία, φζν θαη ζ’ εμσηεξηθνχο
δεδνκέλνπ φηη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα επεθηείλεηαη ζε ηξία επίπεδα κε κεγάιν πξναχιην
ρψξν πεξηκεηξηθά, ηνπαιέηεο εμσηεξηθέο, αίζνπζα εθδειψζεσλ θαη ινηπέο αίζνπζεο ησλ
ππφινηπσλ ηάμεσλ. ην ζεκείν φπνπ ν καζεηήο δείρλεη λα δπζθνιεχεηαη παξνπζηάδνληαο
θαη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ (Β’ δεκ. Β’ εμακ.) είλαη ζηελ ελφηεηα «ξπζκφο θαη
ρξφλνο». πγθεθξηκέλα, δελ ιέεη πάληα ζσζηά ηηο εκέξεο κε ηε ζεηξά, ελψ κπεξδεχεηαη
εάλ ηνπ δεηεζεί λ’ αξρίζεη απφ κηα ηπραία εκέξα. Ολνκάδεη κε βνήζεηα ηηο επνρέο, ελψ
γλσξίδεη δηαζθνξπηζκέλα θάπνηνπο κήλεο κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε. Χζηφζν, δελ
γλσξίδεη θαζφινπ ηελ ψξα θαη ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Αληηζέησο, ελζνπζηάδεηαη κε
ηα ξπζκηθά παηρλίδηα θαη κάιηζηα επηθαιείηαη θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ξπζκηθά
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κνηίβα. Σέινο, έρεη θαιή ζσκαηνγλσζία δείρλνληαο θαη νλνκάδνληαο φια ηα κέξε ηνπ
ζψκαηνο.
Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο.
Οπηηθή- Αθνπζηηθή κλήκε.
ηελ «νπηηθή κλήκε» εληνπίδεηαη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ (Γ’ δεκ. Β’ εμακ.)
εθφζνλ ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα ζπκεζεί ηα λνκίζκαηα, αληηζέησο είλαη αξθεηά θαιφο
ζε παηρλίδη κλήκεο κέρξη ηέζζεξηο θάξηεο. Ζ ίδηα απφθιηζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ
«αθνπζηηθή κλήκε» θαζψο δπζθνιεχεηαη λα πεξηγξάςεη ηε δηαδξνκή απ’ ην ζρνιείν ζην
ζπίηη ή δε γλσξίδεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Δπίζεο, αδπλαηεί λα δηεγεζεί
δνκεκέλα κηα ηζηνξία φηαλ ηελ έρεη δεη ζε θάξηεο ή φηαλ ηελ έρεη αθεγεζεί ε δαζθάια.
Μηιάεη ιαθσληθά θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα.
πγθέληξσζε πξνζνρήο.
ηε «ζπγθέληξσζε πξνζνρήο» παξνπζηάδεηαη απφθιηζε ζρεδφλ ελφο εμακήλνπ
(Γ’ δεκ. Β’ εμακ.) θαζψο αξθεηά ζπρλά δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ απφ πξάγκαηα πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε ή μεθεχγεη απ’ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλεη εθείλε ηε ζηηγκή κε
ην λα αζρνιείηαη κε απηφ πνπ θάλεη θάπνηνο ζπκκαζεηήο ηνπ. Υξεηάδεηαη λα ηνλ
επαλαθέξνπκε ζηε δξαζηεξηφηεηα ππελζπκίδνληαο ηνπ θαλφλεο θαη ζέηνληαο θίλεηξα.
Λνγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε.
ηε «ινγηθνκαζεκαηηθή» ζθέςε δε γλσξίδεη φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο κεγεζψλ, φπσο
απηή ηνπ κεζαίνπ. Γλσξίδεη κφλν κηθξφ θαη κεγάιν. Απ’ ηελ άιιε κεξηά δελ κπνξεί λα
δηαηάμεη αληηθείκελα κε πεξηζζφηεξα απφ έλα ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. δπζθνιεχεηαη λα
εθθξάζεη απζφξκεηα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα σο θξηηήξηα ή ςεχηηθα
λνκίζκαηα ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ αμία ηνπο. Αθφκα, φηαλ ηνπ δνζνχλ θάξηεο κε ηνπο
κήλεο θαη ηηο επνρέο δελ κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη ηελ θαηάιιειε θάξηα. Σέινο, αδπλαηεί
λ’ αληηιεθζεί ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπ βάξνπο. Έηζη, βξίζθεηαη δχν εμάκελα θάησ απ’ ην
επίπεδφ ηνπ (Γ’ Γεκ. Α’ εμάκ).
πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.
Ο Υ είλαη έλα παηδί πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο γλσξίδεη φηη έρεη νξηζκέλεο
δπζθνιίεο, γηα ηηο νπνίεο ζπδεηά θπξίσο κε ηνπο γνλείο ηνπ. Χζηφζν, ππάξρνπλ ζηηγκέο
πνπ θαηαιαβαίλεη πσο απηέο νη δπζθνιίεο ηνλ εκπνδίδνπλ ζε πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, φπσο
ζηα καζήκαηα ή ζηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηνπο άιινπο θαη εθθξάδεηαη απαμησηηθά γηα
ηνλ εαπηφ ηνπ ιέγνληαο πσο είλαη άρξεζηνο. Αξθεηέο θνξέο έρεη εθδειψζεη εθξήμεηο
ζπκνχ, παίξλεη πξάγκαηα απ’ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ηνπο πεηξάδεη, δηαθφπηεη ην κάζεκα ή
απνκαθξχλεηαη ζηα δηαιείκκαηα κέλνληαο κφλνο. Παξφι’ απηά είλαη πνιχ δεθηηθφο ζηηο
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πξνηξνπέο θαη θαζνδεγήζεηο ηφζν ησλ ελειίθσλ φζν θαη ησλ ζπλνκηιήθσλ ηνπ κε
απνηέιεζκα λα θαζηζηά ηε ζπλεξγαζία αλάκεζά ηνπο πην εχθνιε. Έηζη, βξίζθεηαη έλα
εμάκελν θάησ απ’ ην επίπεδφ ηνπ (Γ’ Γεκ. Β’ εμάκ).
Βαζηθέο Αθαδεκατθέο Γεμηφηεηεο.
Ο καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε 5,5 εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β’ εμακ,
Α’ δεκ). ηελ αλάγλσζε, γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά εκθαλίδεη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο
ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε, φπνπ ηα θαηαθέξλεη θαιχηεξα. πγθεθξηκέλα, αλαγλσξίδεη,
εθθέξεη θαη γξάθεη ηα θσλήεληα θαη ηα ζχκθσλα, πεδά θαη θεθαιαία. Δίλαη ηθαλφο λα
γξάθεη ζπιιαβέο ηνπ ηχπνπ «ζ θ», δηζχιιαβεο ιέμεηο, απιέο ηξηζχιιαβεο θαη
πνιπζχιιαβεο κε βνήζεηα. Απ’ ηα δίςεθα ζχκθσλα αλαγλσξίδεη, δηαβάδεη θαη γξάθεη ην
«κπ», «λη» θαη «γγ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θσλήεληα, ελψ απ’ ηα δίςεθα θσλήεληα ην
«νπ» θαη ην «πη». Σν «εη» θαη «αη» ζε ιέμεηο φπσο ην «είλαη» θαη «έρεη» ηηο νπνίεο
γλσξίδεη ζχκθσλα κε ηελ νιηθή κέζνδν. Πξνζπαζεί λα δηαβάζεη απιέο θαη κηθξέο
πξνηάζεηο ηχπνπ Τ- Ρ- Α, σζηφζν ε αλάγλσζή ηνπ είλαη αξγή θαη δηζηαθηηθή. Κάλεη
αξθεηά ιάζε πνιιέο θνξέο αθφκα θαη ζε απιέο ιέμεηο, θαζψο θαίλεηαη λα κελ έρεη
αλαγλσζηηθή επρέξεηα, ελψ ν δηζηαγκφο ηνπ είλαη κεγάινο θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ
κεησκέλε.
Αλαθνξηθά κε ηε γξαθή κπνξεί λ’ αληηγξάςεη κηθξή πξφηαζε, σζηφζν είλαη
αξθεηά δχζθνιν λα γξάςεη κηθξέο πξνηάζεηο θαζ’ ππαγφξεπζε, αλεμάξηεηα θαη
απηφλνκα. Υξεηάδεηαη ππελζχκηζε γηα λα γξάςεη ηηο ιέμεηο ζε θαλνληθφ κέγεζνο, λ’
αθήζεη απνζηάζεηο ή λα βάιεη ηνπο ηφλνπο θαη ηηο ηειείεο. ε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
θαηαλφεζε απιψλ θεηκέλσλ δείρλεη λα θαηαιαβαίλεη θαη λα εθθξάδεη ην θπξίσο λφεκα,
σζηφζν πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε θαη επηζήκαλζε ησλ ιέμεσλ- θιεηδηψλ,
ψζηε λα θαηαιήμεη ν ίδηνο ζε ζπκπεξάζκαηα. ηα Μαζεκαηηθά αλαγλσξίδεη θαη γξάθεη
απφ κλήκεο ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 10, ελψ κεηξά κε βνήζεηα κέρξη ην 50.
Δλδηάκεζε- Γηακνξθσηηθή Παξαηήξεζε.
Πξνθνξηθφο ιφγνο.
Αθξφαζε.
Καηά ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε παξαηεξήζεθε πσο ν καζεηήο αξρίδεη λα
βειηηψλεηαη ζηαδηαθά ζην λα αθνχεη θαη λα επαλαιακβάλεη ηξαγνχδηα κε ξπζκφ πνπ
αθνξνχλ είηε ζρνιηθέο ενξηέο είηε κνπζηθά παξακχζηα, φπσο νη κχζνη ηνπ Αηζψπνπ.
Δπίζεο, πξνζπαζεί λα εληάμεη ην ξπζκφ πνπ ηνπ αξέζεη θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
γηαηί απηφ ηνλ βνεζά λα ηηο ζπκάηαη π.ρ. ζηηο εκέξεο ή ζηηο πξνζζέζεηο. Γηαζθεδάδεη
πνιχ θαη ζπλερψο ρακνγειά φηαλ απαληά κε θξάζεηο ζε ξπζκφ, θαζψο θαίλεηαη ηδηαίηεξα
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ραξνχκελνο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα κηκείηαη ήρνπο απφ δηάθνξα θηλνχκελα ζρέδηα
παηδηθψλ ηαηληψλ ζθνξπίδνληαο γέιην ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.
Δπίζεο, ηψξα δείρλεη πην δξαζηήξηνο θαη ελεξγεηηθφο, φηαλ πξέπεη λα εθηειέζεη
εληνιέο απφ άιινπο. Φαίλεηαη λα έρεη κεησζεί ε ππνηνληθφηεηά ηνπ, ίζσο επεηδή ληψζεη
πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη δε θνβάηαη ηφζν εάλ θάλεη ιάζνο. Απ’ ηελ άιιε κεξηά
πηζαλφ λα έρεη παίμεη ξφιν ε ζπρλή θαη θάησ απφ πνηθίιεο θαηαζηάζεηο ζπλαλαζηξνθή
θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, π.ρ. είλαη πιένλ εχθνιν γηα ηνλ ίδην λα
θσλάμεη έλα παηδάθη απφ κηα άιιε ηάμε, φηαλ ηνπ δεηεζεί ρσξίο λ’ αξλεζεί ηελ νδεγία
πνπ ηνπ δίλεηαη. πλνιηθά ινηπφλ, ν καζεηήο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ (Γ’
δεκ. Α’ εμακ).
πκκεηνρή ζην δηάινγν.
Ο καζεηήο ελψ ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε ήηαλ έλα εμάκελν θάησ απ’ ηε γξακκή
βάζεο, ηψξα έρεη θαηαθέξεη λα βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ (Α’ εμακ, Γ’ δεκ).
ηελ νκαδνχια ζπδεηάεη θαη αληαιιάζζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ,
ηνπο απεπζχλεη απζφξκεηα εξσηήζεηο θαη ζρνιηάδεη ηηο απαληήζεηο ηνπο, ελψ πνιιέο
θνξέο απεπζχλεη εξσηήζεηο θαη ζηε δαζθάια. Δίλαη επίζεο ζε ζέζε λα νλνκάδεη ηα
ιεπηά, ηα επξψ θαζψο επίζεο θαη ζπλδπαζκφ ηνπο. Σέινο, αλαθέξεηαη ζε ζρνιηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρνιηάδνληαο ελδηαθέξνληα γεγνλφηα, σζηφζν ν ιφγνο
ηνπ παξακέλεη ζχληνκνο αιιά νινθιεξσκέλνο.
Έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα.
ηνλ ηνκέα απηφ ν καζεηήο πιένλ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ (Γ’ δεκ.
Α’ εμακ), ελψ αξρηθά είραλ παξαηεξεζεί κηθξέο δπζθνιίεο πνπ σζηφζν θαηάθεξε λα ηηο
εμαιείςεη. Έρεη δείμεη αξθεηά κεγάιε βειηίσζε ζηε ρξήζε ησλ επηζέησλ, φπνπ κε
παξαθίλεζε πξνζπαζεί λα ηα ελζσκαηψλεη ζηηο πξνθνξηθέο ηνπ πεξηγξαθέο, ελψ
ρξεζηκνπνηεί πιένλ ηα επίζεηα ζρεηηθά κε ην ρξψκα θαη ην κέγεζνο απζφξκεηα ζηηο
πξνηάζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, έρεη βειηησζεί αξθεηά ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ ξεκάησλ θαη είλαη
ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί έλα πην επξχ ιεμηιφγην θαζηζηψληαο πην εχθνιε ηελ επηθνηλσλία
ηνπ κε ηνπο άιινπο.
Φπρνθηλεηηθφηεηα.
Ο καζεηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα βξίζθεηαη ζε αξθεηά θαιφ επίπεδν ηφζν
ζηε «γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα», ζηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν» αιιά θαη ζηε
«πιεπξίσζε» (Α’ εμακ, Γ’ δεκ). ηελ ελφηεηα «ν ξπζκφο θαη ν ρξφλνο» ν καζεηήο έρεη
βειηησζεί. πγθεθξηκέλα, απ’ ηα ηξία εμάκελα απφθιηζε ηψξα ζεκεηψλεη απφθιηζε ελφο
εμακήλνπ (Β’ εμακ, Γ’ Γεκ). Δίλαη ηθαλφο λα δηαβάδεη ην εκεξήζην πξφγξακκά ηνπ, λα
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γλσξίδεη θαη λα ιέεη ηη έπεηαη, θαζψο θαη λα ηεξεί ηα δηαιείκκαηα. Δπίζεο, θαηάθεξε λα
ιέεη απφ κλήκεο θαη κε ηπραία ζεηξά ηηο εκέξεο. ηαδηαθά καζαίλεη ηνπο κήλεο θαη ηηο
επνρέο νπηηθνπνηεκέλα ζπλδπάδνληάο ηεο κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αλά κήλα, ελψ
αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ψξα κφλν φκσο ζηελ αθέξαηε κνξθή ηεο (αθξηβψο).
Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο.
πγθέληξσζε πξνζνρήο.
Αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα φηη ν καζεηήο είλαη πην
πξνζεισκέλνο ζηηο νδεγίεο ηεο δαζθάιαο. Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ γηα πεξηζζφηεξν
ρξφλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο φηαλ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Δξγάδεηαη ππνκνλεηηθά θαη ε
πξνζνρή ηνπ δελ απνζπάηαη πηα ηφζν εχθνια απφ άιια εξεζίζκαηα, θαζψο πνιιέο θνξέο
ιέεη ζθεπηφκελνο θσλαρηά «πξέπεη λα ζπγθεληξσζψ». εκαληηθφ είλαη επίζεο πνπ κεηά
απ’ απηφ επηδεηά πξσηνγελείο εληζρπηέο, φπσο «κπξάβν πνπ κε θνηηάο Υ κνπ…». Έηζη,
βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ (Γ’ δεκ. Α’ εμακ).
Λνγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε.
Ο καζεηήο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ (Γ’ δεκ. Α’ εμακ) αθνχ είλαη ζε
ζέζε λα γλσξίδεη ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ κεγεζψλ θαη κε επθνιία δηαηάζζεη αληηθείκελα θαη
γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε βάζε ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα. Δπηπιένλ, κε επρέξεηα δηαηάζζεη
λνκίζκαηα εθφζνλ έρεη κάζεη ηελ αμία ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα θάλεη αληηζηνηρίζεηο 1:1
αλάκεζα ζε νκάδεο αληηθεηκέλσλ, π.ρ. κήλεο θαη επνρέο. Σέινο, έρεη ζεκεηψζεη κηθξή
πξφνδν ζην λα αληηιεθζεί πην ζχλζεηεο έλλνηεο ζρεηηθά κε ην βάξνο.
πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.
Ο καζεηήο έρεη ζεκεηψζεη κεγάιε αιιαγή ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηνπο
άιινπο φζν θαη ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Δκθαλίδεηαη πνιχ πην
ήξεκνο θη ελεξγεί πην «ζηνρεπκέλα» ζηηο θαηαζηάζεηο γλσξίδνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο ηη πξέπεη λα θάλεη ρσξίο λα ηνπ ην ππελζπκίδνπλ νη άιινη. Ζ ζεηηθή αιιαγή ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ έρεη ζπκβάιιεη ζην λα γίλεη αθφκα πην απνδεθηφο θη επράξηζηνο ζηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ κε απνηέιεζκα λα ληψζεη απέξαληε ραξά θη απηνεθηίκεζε, δηφηη
αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο πνπ πιένλ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, ελψ νη θίινη ηνπ ηνλ
επεπθεκνχλ θάζε ζηηγκή, αλεβάδνληάο ηνπ ηελ απηνπεπνίζεζε. Απνηέιεζκα ησλ
παξαπάλσ είλαη λα αλέβεη έλα εμάκελν θαη λα θηάζεη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ (Α’
εμακ, Γ’ Γεκ).
Βαζηθέο Αθαδεκατθέο Γεμηφηεηεο.
χκθσλα κε ηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε θάλεθε πσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή
απμήζεθε

κέζ’

απφ

εκπινπηηζκέλεο

θαη

δηαθνξνπνηεκέλεο

δξαζηεξηφηεηεο
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παπνπηζφθνπησλ, παηρληδηψλ, ξφισλ. Απηφ απεηέιεζε θίλεηξν, ψζηε αθφκα θη φηαλ
δπζθνιεπφηαλ, λα κελ αθήλεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ θαη λ’ αζρνιείηαη κε ηδηαίηεξε ραξά
κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Καηά ηελ αλάγλσζε ν Υ πξνζπαζνχζε αξγά θαη ζηαζεξά λα δείρλεη κε ην
δάρηπιν ηηο ιέμεηο, πξάγκα πνπ δελ έθαλε αξρηθά. Ζ αλάγλσζή ηνπ ήηαλ ζπιιαβηζηή,
«θνκπηαζηή», ιέμε πξνο ιέμε, ρσξίο ξπζκφ θπξίσο ζε ιέμεηο πνπ ζπλαληνχζε γηα πξψηε
θνξά, αιιά ζσζηή. Ζ ηθαλφηεηά ηνπ λα καληεχεη ιέμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξθεηά
θαιφ ιεμηιφγηφ ηνπ ηνλ βνήζεζε λα ηηο δηαβάδεη, ελψ αξρηθά δπζθνιεπφηαλ.
ηελ θαηαλφεζε έδεημε κεγαιχηεξε πξφνδν. Απαληνχζε ζε αληίζηνηρεο
εξσηήζεηο, δίλνληαο ζαθείο, νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο. ρνιίαδε θαη πεξηέγξαθε κε
δηθά ηνπ ιφγηα ηα γεγνλφηα εκπινπηίδνληάο ηα κε λέεο ιέμεηο.
Αληίζηνηρα ζηε γξαθή θάλεθε πην παξαηεξεηηθφο εθφζνλ παξαηεξνχζε ηηο ιέμεηο
κε θεθαιαίν θαη ηηο ηνπνζεηνχζε ζηε ζσζηή ζεηξά, φηαλ δεηνχληαλ απ’ ηελ άζθεζε.
Ήηαλ ππνκνλεηηθφο θαη δηφξζσζε ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ηνπ, ηα νπνία ήηαλ αξθεηά
ζηνηρηζκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, σζηφζν νξηζκέλεο θνξέο έβαδε ηφλνπο
θαη ηειείεο κεηά απφ νπηηθή ππελζχκηζε. πλνιηθά ινηπφλ βξίζθεηαη πεξίπνπ 4 εμάκελα
θάησ απ’ ηε γξακκή βάζεο (Β’ εμακ, Β Γεκ).
Σειηθή Παξαηήξεζε.
Πξνθνξηθφο ιφγνο.
Με ηελ ηειηθή παξαηήξεζε δηακνξθψλεηαη κηα φζν ην δπλαηφλ πην
νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξνθίι ηνπ
καζεηή. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο έρεη επηδείμεη ζεκαληηθή πξφνδν, εθφζνλ ζπκκεηέρεη
ελεξγά ζε ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ νκάδα, εθθξάδνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Παίξλεη
πξσηνβνπιία ζεθψλνληαο ην ρέξη ηνπ κε ραξά, γηα λα πεη ηε ζθέςε ηνπ, ζέηεη εξσηήζεηο
ζηνπο άιινπο ζρεκαηίδνληαο νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο κε ζαθέο θαη αθξηβέο λφεκα.
Πνιιέο θνξέο εάλ θάηη ηνπ ‘ρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ «πεηάγεηαη» μαθληθά
ζρνιηάδνληαο ηα φζα ιέγνληαη ζρεηηθά κε ην ζέκα. ηηο πεξηγξαθέο ηνπ πξνζπαζεί λα
ρξεζηκνπνηεί δίπια ζε θάζε νπζηαζηηθφ θη έλα επίζεην, φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη. ηελ
απηνζρέδηα ηειεφξαζε απφ παπνπηζφθνπην αλαθνηλψλεη ηα λέα ηνπ ζηελ νκάδα ή
δηεγείηαη κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ ειιεληθνχο κχζνπο πνπ ‘ρνπκε δηαβάζεη. Σέινο,
αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο θάπνηεο θνξέο έρεη πεη ηελ πξνζεπρή ελψπηνλ φινπ
ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο δηζηαγκφ, ελψ αξρηθά ήηαλ δχζθνιν λα ζπκβεί θάηη παξφκνην.
Φπρνθηλεηηθφηεηα.
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Ο καζεηήο ζηελ ππνελφηεηα ηεο «γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο», ζηνλ
«πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν» θαη ζηελ «πιεπξίσζε» παξνπζηάδεηαη ζηαζεξφο ζην
εμάκελφ ηνπ (Α’ εμακ, Γ΄δεκ), θαζψο ε απφδνζή ηνπ ήηαλ απ’ ηελ αξρή πνιχ θαιή. Δθεί
πνπ επέδεημε ζεκαληηθή πξφνδν είλαη ζηελ ππνελφηεηα «ξπζκφο θαη ρξφλνο», θαζψο
θαηάθεξε λ’ αλέβεη έλα εμάκελν. Μέζα απ’ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ επαθή κε ηηο
νπηηθνπνηεκέλεο θαξηέιεο, εηθφλεο θαη ιέμεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο εκέξεο, ηηο επνρέο θαη
ηνπο κήλεο βίσζε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα σο ξνπηίλα, ε νπνία ηνλ βνήζεζε λ’
αλαπηχμεη επηηπρψο ηε δεμηφηεηά ηνπ λα ιέεη απφ κλήκεο ηα παξαπάλσ ρξνληθά ζεκεία
ρσξίο θακία απνιχησο βνήζεηα. Μάιηζηα ν ίδηνο αλαθέξεη: «ν κπακπάο ρεηκψλαο, ε
κακά άλνημε, ηα παηδάθηα θαινθαίξη θαη θζηλφπσξν». Σνπο κήλεο ηνπο απνθαιεί ηνπο
θίινπο ηεο νηθνγέλεηαο. Έηζη γλσξίδεη ηε ρξνληθή ηνπο αθνινπζία θαη κπνξεί λα
απαληήζεη ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο. Δπίζεο, θαηάθεξε λ’ αλαγλσξίδεη ηελ ψξα ζηελ
αθέξαηε κνξθή ηεο ζην «αθξηβψο» θαη ζην «κηζφ». Έηζη, ελψ παξαηεξνχληαλ απφθιηζε
ηξηψλ εμακήλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, ηψξα βξίζθεηαη ζρεδφλ ζην
επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ. Σν κφλν πνπ δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκα είλαη λ’ αλαγλσξίδεη κε
αθξίβεηα ηα ιεπηά.
Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο.
Οπηηθή κλήκε.
Ο καζεηήο ελψ ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο εμακήλνπ
(Β’ εμακ, Γ’ Γεκ) θαηάθεξε λ’ αλέβεη έλα επίπεδν (Α’ εμακ, Γ’ Γεκ) θαζψο είλαη πιένλ
ηθαλφο λα ζπκάηαη θαη λα νλνκάδεη ηα ςεχηηθα λνκίζκαηα πνπ ηνπ ππνδείρηεθαλ κε ηε
κνξθή παηρληδηνχ.
Αθνπζηηθή κλήκε.
εκαληηθή πξφνδν ζεκείσζε θαη ζηελ αθνπζηηθή κλήκε θαζψο κείσζε ηε
δηαθνξά ησλ αξρηθψλ απνθιίζεσλ απφ (Β’ εμακ, Γ’ Γεκ) ζηε γξακκή βάζεο (Α’ εμακ, Γ’
Γεκ), νλνκάδνληαο ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηεο
γεηηνληθήο εθθιεζίαο. Δπίζεο, κέζ’ απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο αθεγήζεηο ηζηνξηψλ
θαίλεηαη λα έρεη εμνηθεησζεί πεξηζζφηεξν κε ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θη έρεη
απνθηήζεη κεγαιχηεξε επρέξεηα ζην λα βάδεη ζε ζεηξά θάξηεο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί
αθήγεζε.
πγθέληξσζε πξνζνρήο.
Αμηνζεκείσηε άλνδν έρεη παξνπζηάζεη ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηδηαίηεξα ζηε
γεληθή ηάμε. Φαίλεηαη πσο νη θαλφλεο πνπ καζαίλνπκε ζην Σ.Δ. θαη νη νπηηθνπνηεκέλεο
θαξηέιεο ζπκπεξηθνξάο ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά γηα ην καζεηή. Μάιηζηα αλαθέξεη ζπρλά
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ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ
θαη θαίλεηαη πσο φιν απηφ έρεη πξνζδψζεη κεγάια νθέιε ζην λα ζπγθεληξψλεηαη ζηηο
εξγαζίεο ηνπ. Δπίζεο, έλα άιιν ζηνηρείν είλαη πσο έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα κε
δηαθέξεη απ’ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θη έηζη πξέπεη θη απηφο λα εξγάδεηαη κέζα
ζηελ ηάμε ρσξίο λα δηαθφπηεη. Σν παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη θαη απ’ ηα ιφγηα ηεο
δαζθάιαο, φπνπ παξαηεξεί πσο ν Υ έρεη εξεκήζεη πάξα πνιχ θαη παξαθνινπζεί ήζπρνο
ην κάζεκα ρσξίο λ’ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ φπσο παιηφηεξα.
Λνγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε.
’ απηή ηελ ππνελφηεηα αξρηθά ν καζεηήο επξίζθεην δχν εμάκελα θάησ απ’ ην
επίπεδφ ηνπ (Α’ εμακ, Γ’ Γεκ). χκθσλα κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ν καζεηήο ζηαδηαθά
θαηάθεξε λα θάλεη ζσζηέο αληηζηνηρίζεηο π.ρ. πξνζψπσλ, επνρψλ θαη κελψλ ρσξίο θακία
βνήζεηα. Δπίζεο, κπνξεί λα πεξηγξάςεη ζε εηθφλα ηηο θιηκαθσηέο δηαβαζκίζεηο ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Γελ αληηκεησπίδεη πιένλ θακία δπζθνιία
ζην λα βάδεη λνκίζκαηα ζε ζεηξά αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο, ελψ έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν
ζηελ έλλνηα ηεο κάδαο.
πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.
Ζ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή είλαη εκθαλήο ηφζν θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε. Αθνχεη κε πξνζνρή θαη
ζπλεξγάδεηαη κε ηε δαζθάια θαη ηα παηδηά, ελψ πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ θαη δέρεηαη ηε βνήζεηά ηνπο δίρσο λα εθδειψλεη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δθδειψλεη
ηε ραξά ηνπ, φηαλ ηα θαηαθέξλεη, ελψ θαηαβάιιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα βειηησζεί
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο. Μέζ’ απ’ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ
είηε κε ηα δηάθνξα παηρλίδηα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ ηάμε είηε ζην δηάιεηκκα αθελφο
εληζρχζεθε ε επηζπκία ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα
ελδηαθέξεηαη, ψζηε λα κάζεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα αθεηέξνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ηνπ
Υ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη θηιίαο, εθφζνλ βιέπνπλ θαη νη θίινη
ηνπ πσο ε ζηάζε ηνπ απέλαληί ηνπο έρεη αιιάμεη κε απνηέιεζκα λα ηνλ γλσξίζνπλ αθφκα
θαιχηεξα θαη λα ηνλ απνδερζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Γελ ηνπο ελνριεί πιένλ, νχηε ηνπο
πεηξάδεη, αληηζέησο ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά κε βάζε ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο
θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ νκάδα. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα γίλεη αγαπεηφο ηφζν ζηε
δαζθάια ηνπ φζν θαη ζηνπο θίινπο ηνπ. πλεπψο δηθαίσο βξίζθεηαη ζηε γξακκή βάζεο
(Α’ εμακ, Γ’ Γεκ).
Βαζηθέο Αθαδεκατθέο Γεμηφηεηεο.
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Ο καζεηήο παξνπζίαζε ζεκαληηθή πξφνδν θαζψο θαηάθεξε λα κεηψζεη ηελ
πξνεγνχκελε δηαθνξά θαη λ’ αλέβεη επίπεδν (Α’ εμακ, Γ’ Γεκ). ζν πην πνιχ
εμνηθεησλφηαλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο νινθιήξσλε κε επρέξεηα ηελ αλάγλσζε. Γηαβάδεη
θσλαρηά, θαζαξά θαη ζσζηά ηηο πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ, δίρσο λα ζπιιαβίδεη.
Υξεζηκνπνηεί ζσζηή ηαρχηεηα κε θαηάιιειν ρξσκαηηζκφ θαη ηφλν θσλήο εθαξκφδνληαο
ηα ζεκεία ζηίμεο. Δπίζεο, έρεη απμήζεη ηνλ αλαγλσζηηθφ ηνπ ξπζκφ νινθιεξψλνληαο
ζχληνκα ηελ πξφηαζε.
ρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε, κέζα απφ κηθξά ελδηαθέξνληα θεηκελάθηα απαληά
ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο απνδίδνληαο νινθιεξσκέλν λφεκα. Δίλαη ηθαλφο λα βξίζθεη ηα
πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ, ηελ αηηία ησλ γεγνλφησλ, ην ρξφλν θαη ην ρψξν πνπ
δηαδξακαηίδνληαη. Πξνζπαζεί λα θάλεη ππνζέζεηο, φηαλ ηνπ δίλεηαη ην εξψηεκα θαη λα
δίλεη ιχζεηο ζε πηζαλά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζρνιηάδεη θεηκελάθηα
ζπλδένληάο ηα κε πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο.
ηε γξαθή ηα γξάκκαηά ηνπ είλαη ζε θαλνληθφ κέγεζνο, αθήλεη ηα θαηάιιεια
πεξηζψξηα αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, ελψ ηεξεί ηα ζεκεία ζηίμεο ρσξίο ππελζχκηζε.
Αθνινπζεί ηε δνκή απιήο πξφηαζεο κε Τ- Ρ- Α θαη πξνζδηνξηζκνχο. Γλσξίδεη απινχο
γξακκαηηθνχο θαλφλεο, ελψ κε παξφηξπλζε θαη θαζνδήγεζε πξνζπαζεί λα ηνπο
εθαξκφζεη. Δίλαη πιένλ ζε ζέζε λα παξάγεη απηφλνκα πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο ζε θείκελν πνπ ν ίδηνο έρεη δηαβάζεη κε ηε βνήζεηα αληίζηνηρσλ
εηθφλσλ.
Σα αλσηέξα θαίλνληαη ζην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ηελ 1ε θαη 2ε
ππφζεζε εξγαζίαο.
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Κεθάλαιο Γ’
Έκηαζη και δομή παποςζίαζηρ αποηελεζμάηυν.
Γ1.

Απνηειέζκαηα αλά ππόζεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.

Γ.1.1. Απνηειέζκαηα 1εο ππόζεζεο εξγαζίαο (αλ ε δηδαζθαιία ηωλ γιωζζηθώλ
δεμηνηήηωλ δηεπθνιύλεηαη ζην πξόγξακκα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ
Τκήκαηνο Έληαμεο).
Γ.1.1.1

Πνηνηηθά δεδνκέλα.
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο

εκπιεθφκελνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί
πηζηεχνπλ φηη πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο καζεηήο κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Σκήκα
Έληαμεο.
πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηε γξαθή πηζηεχνπλ πσο ν καζεηήο κπνξεί λα
γξάθεη θαζαξά, θαιαίζζεηα, νξζνγξαθεκέλα θαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα αληηγξάθεη
ρσξίο ζθάικαηα έλα ζχληνκν θείκελν. Αληίζηνηρα έλα κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζεσξεί φηη ν καζεηήο δχλαηαη λα εθαξκφδεη φηαλ γξάθεη, ηνπο θχξηνπο θαλφλεο ηεο
ζσζηήο γξαθήο (ηνληζκφο, ζηελ αξρή ηεο πξφηαζεο κε θεθαιαίν, ζην ηέινο ηειεία θαη
ηελ θαηαιεθηηθή νξζνγξαθία). Χζηφζν, αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη ν καζεηήο δελ κπνξεί
ηειεηψλνληαο ην γξάςηκν θαη μαλαδηαβάδνληαο ην θείκελν πνπ έγξαςε, λα βξίζθεη θαη λα
δηνξζψλεη ηα ιάζε ηνπ ζηηο θαηαιήμεηο θαη ηνλ ηνληζκφ. Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη δελ κπνξεί
λα πεξηγξάθεη γξαπηά γεγνλφηα ζηα νπνία δελ ζπκκεηείρε.
Γ.1.1.2

Πνζνηηθά δεδνκέλα.
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ

πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ φηη φλησο ε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ
δηεπθνιχλεηαη κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Σ.Δ. ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ.
Γ.1.2. Απνηειέζκαηα 2εο ππόζεζεο εξγαζίαο (αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ηωλ
γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ δηεπθνιύλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλωλ (5- 10
γξακκώλ) θαη επηθέξεη βειηίωζε ηωλ γλωζηηθώλ δπλαηνηήηωλ ηνπ καζεηή κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε).
Γ.1.2.1

Πνηνηηθά δεδνκέλα.
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο

εκπιεθφκελνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί
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πηζηεχνπλ θαζνιηθά πσο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ
δηεπθνιχλεη ηνλ καζεηή ζηε θαηαλφεζε θεηκέλσλ θαζψο επίζεο θαη βειηηψλεη ηηο
γλσζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο.
Αλαιπηηθφηεξα ππνζηεξίδνπλ πσο ν καζεηήο κπνξεί λ’ αλαγλσξίδεη ηε
ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ βξίζθεη ζε γξαπηφ θείκελν ή αθνχεη ζε ηζηνξίεο θαη ζπδεηήζεηο
θαζψο επίζεο λ’ αλαγλσξίδεη ηηο άγλσζηεο ιέμεηο. Έηζη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηελ
έλλνηα ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα, αιιά θαη λα θάλεη ρξήζε
ζπλψλπκσλ θαη αληίζεησλ ιέμεσλ ζην ιφγν. Σέινο, κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ιέμεηο
ζε νηθνγέλεηεο ιέμεσλ, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 100% «λαη».
Γ.1.2.2

Πνζνηηθά δεδνκέλα.
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηεξνχκε φηη ζπλνιηθά

ζεσξνχλ φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ δηεπθνιχλεη ην
καζεηή ζηε θαηαλφεζε θεηκέλσλ θαη βειηηψλεη ηηο γλσζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Χζηφζν,
παξαηεξήζεθε κία δηάζηαζε απφςεσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Γειαδή νη
απαληήζεηο θπκαίλνληαλ απφ «ιίγν έσο πάξα πνιχ».
Γ.1.3. Απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΣΑΓΔΠΔΑΔ κέζω ηεο αξρηθήο, ελδηάκεζεο
θαη ηειηθήο παξαηήξεζεο ζηηο επηδόζεηο ηνπ καζεηή.
Γηαπηζηψλεηαη πσο ν καζεηήο έρεη ζαθψο εκθαλίζεη βειηησκέλε εηθφλα ζε ζρέζε
κε ηηο αξρηθέο ηνπ αδπλακίεο. πγθεθξηκέλα, θαηάθεξε λα βειηησζεί ηφζν ζηηο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο, φπνπ ηειηθά θαηάθεξε λα ζπκπεξηθέξεηαη
θαηάιιεια θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ρσξίο λα δεκηνπξγεί πιένλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ είραλ παξαηεξεζεί. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε «ζπλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε» κπφξεζε λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα πνπ είρε αξρηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα
κελ ληψζεη κεηνλεθηηθά απέλαληη ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αλαγλσξίδνληαο ηελ
δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Παξαηίζεληαη παξαθάησ νη κεηαβνιέο ζηελ απφδνζε ηνπ καζεηή
κε ηηο ηεζιαζκέλεο ηεο αξρηθήο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο παξαηήξεζεο.
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Γ.1.4. Απνηειέζκαηα 3εο ππόζεζεο εξγαζίαο (αλ ε ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή
δηδαζθαιία ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε).
Γ.1.4.1

Πνηνηηθά δεδνκέλα.
πκπεξαζκαηηθά

απφ

ηηο

απαληήζεηο

ησλ

ζπλεληεπμηαδφκελσλ

παξαηεξνχκε φηη ζε κεγάιν πνζνζηφ επαιεζεχεηαη πσο ε ζηνρεπκέλε θαη αηνκηθή
δηδαζθαιία ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ καζεηή κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε, θαζψο κέζσ ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο αλά
ζεκαηηθφ άμνλα είλαη θαλεξφ πσο ν καζεηήο βειηηψλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ
γισζζηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ.
Γ.1.4.2

Πνζνηηθά δεδνκέλα.
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ

ζην φηη ε ζηνρεπκέλε δηδαζθαιία ππνζηεξίδεη ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία ηνπ καζεηή.
Χζηφζν, θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε κία δηαζπνξά ησλ απφςεσλ πεξί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. πγθεθξηκέλα, νη απφςεηο ηνπο θπκαίλνληαλ απφ «ιίγν» έσο
«πάξα πνιχ».
Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ κεηά απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε
ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο κεζφδνπ SPSS (Superior Performance System Software) γηα ηα
Windows. Αθνχ ζπκπιεξψζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, έγηλε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία
γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζ’ έλαλ ππνινγηζηή θαη ηελ ελ ζπλερεία
επεμεξγαζία

ηνπο.

Πην

ζπγθεθξηκέλα

γηα

ηε

ζηαηηζηηθή

επεμεξγαζία

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ δεκηνπξγήζακε έλαλ πίλαθα θσδηθνπνίεζεο σο αθνινχζσο:
Πνζνηηθά δεδνκέλα (εξσηεκαηνιφγην πξνο δαζθάινπο).
Πεξηγξαθή γξακκήο: α/α: αχμνλ αξηζκφο δείγκαηνο: 1- 10 δάζθαινη.
Πεξηγξαθή ζηήιεο:

ΖΥ_Τ: φπνπ Υ: αχμσλ αξηζκφο ππφζεζεο θαη Τ:

αχμσλ αξηζκφο εξψηεζεο (ζπλνιηθά 3 ππνζέζεηο θαη 5 εξσηήζεηο ζε θάζε κία).
Αξηζκφο ζηήιεο- θσδηθνπνίεζε απάληεζεο: 1:

θαζφινπ,

2:

ιίγν,

3:

αξθεηά, 4: πνιχ, 5: εμαηξεηηθά πνιχ.
Πνηνηηθά δεδνκέλα (εξσηήζεηο ζπλέληεπμεο).
Πεξηγξαθή γξακκήο: α/α: αχμσλ αξηζκφο δείγκαηνο: 16- 25 ελήιηθεο.
Πεξηγξαθή ζηήιεο:

int_grafi_X: φπνπ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο κε

ζεκαηηθφ άμνλα ηελ γξαθή θαη Υ: ν αχμνλ αξηζκφο ηνπο (ζπλνιηθά 4),
int_lexilog_X: φπνπ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο κε
ζεκαηηθφ άμνλα ην ιεμηιφγην θαη Υ: ν αχμσλ αξηζκφο ηνπο (ζπλνιηθά 6),
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Αξηζκφο ζηήιεο- θσδηθνπνίεζε απάληεζεο: 0: φρη, 1: λαη.
Σα δεδνκέλα ινηπφλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα excel.

Γ2.

Πξωηόθνιια Πεηξάκαηνο.
Α/Α πειπάμαηορ: 1
Ημεπομηνία: 24-2-2014

Γιδακηικέρ ώπερ

Σάξη

Υπόνορ Έναπξηρ –

Ημεπήζιο υπολόγιο
ππόγπαμμα

Υπόνορ λήξηρ

μαθημάηυν

1ε ψξα

Γ'

08:10-08:55

Γιψζζα

2ε ψξα

Γ'

08:55-09:40

Γιψζζα

3ε ψξα

Σκήκα Έληαμεο

10:00-10:50

Αγγιηθά

4ε ψξα

Γ'

10:50-11:30

Μαζεκαηηθά

5ε ψξα

Σκήκα Έληαμεο

11:45-12:25

Μειέηε Πεξηβάιινληνο

Γ’

12:40- 13:15

Δπέιηθηε δψλε

ε

6 ψξα

κοπόρ Πειπάμαηορ: Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εθαξκνζζέληνο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Πειπαμαηικόρ Γιδακηικόρ ηόσορ ΑΓΔΠΔΑΔ:
Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο
ςνάθεια Γιδακηικού ηόσος με ηο:
Δηήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Μηνιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Δβδομαδιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Ημεπήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
ΠΑΠΔΑ: Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο
ΓΔΠΠ: Γξαπηφο ιφγνο
Γ.Μ.Δ.: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε (ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο)
Γιαθοποποιημένο μάθημα ΑΠ: Αλάγλσζε, γξαθή, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
Κείμενο
1.

Σίηινο θεηκέλνπ: Πψο ζπκπεξηθέξνκαη ζηελ ηάμε κνπ

2.

Αξηζκφο ζεηξψλ: 13

3.

Αξηζκφο ιέμεσλ: 165
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4.

Σχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ

ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε ζπκπιέγκαηα.
5.

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 9

Μεθοδολογία Παπέμβαζηρ (άηομο με ΔΔΑ, θύλο, ηλικία, σώπορ, σπόνορ, αγαπημένο
ανηικείμενο μαθηηή): Μαζεηήο κε Ννεηηθή αλεπάξθεηα, αγφξη, 10 εηψλ, ηξέλν.
Γιαθοποποιημένερ Αζκήζειρ και δπαζηηπιόηηηερ.
Πεπιγπαθή πειπαμαηικού διαθοποποιημένος πεπιεσομένος (1):
Ζ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε ζην καζεηή σο εμήο:
α.

ηε 2ε ψξα ζην πξψην 15’ ιεπην ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο

πξνεηνηκαζία.
β.

ηελ 4ε ψξα ζην ηειεπηαίν 15’ ιεπην ηνπ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ

γ.

ηελ 5ε ψξα κεηά απφ έλα νκαδηθφ θνιιάδ ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο

Πεξηβάιινληνο
δ.

ηελ 6ε ψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέιηθηεο δψλεο.

Ο ηίηινο είρε σο εμήο: «πψο ζπκπεξηθέξνκαη ζηελ ηάμε κνπ». Ζ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή
ηζηνξία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ιακβάλνληαο ππφςηλ πξνζσπηθά
ηνπ βηψκαηα θαη αληηδξάζεηο κεο ζηελ ηάμε, ελψ απ’ ηελ άιιε ππνδεηθλχνληαη νη
θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη άκεζα ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηεο
θνηλσληθήο ηζηνξίαο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο δσήο
Γιαθοποποιημένα διδ ςλικά και μέζα: Ξχιηλν ζηαλη, θξεκαζκέλεο ζειίδεο ηεο
θνηλσληθήο ηζηνξίαο.
ςμπέπαζμα: (παιδαγυγικόρ αναζηοσαζμόρ):
(1)

Σι πήγε καλά ζηην πειπαμαηική ζηοσεςμένη μαθηζιακή διαδικαζία:
Ο καζεηήο ελζνπζηάζηεθε θαη εθηέιεζε ρσξίο δηζηαγκφ ηελ άζθεζε
Ημεπομηνία

Μαθηηήρ

Δκπαιδεςηικόρ

Σν ηξελάθη έρεη κηα
Χσσ. Σέιεην ηξέλν. Μ’

ηζηνξία. Πξνζπάζεζε

αξέζνπλ πνιχ ηα ηξέλα.

λα ηε δηαβάζεηο θαη λα
ζπκπιεξψζεηο ηα θελά.

26 - 2- 14

Πνηα παηρλίδηα ζνπ
Δληάμεη θπξία. Θα βάισ ηα

αξέζεη λα παίδεηο ζην

δπλαηά κνπ.

πξναχιην κε ηνπο
θίινπο ζνπ;

σόλια
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Κξπθηφ. Κπλεγεηφ,

Πψο ληψζεηο φηαλ

πνδφζθαηξν

παίδεηο καδί ηνπο;

Νηψζσ πνιχ φκνξθα
Οπηικοποιήζειρ Πειπάμαηορ- Διδ. Γιδακηική
Νν 1: Ζ
δαζθάια

Νν 2: Ο Υ ζεθψλεη ρέξη γηα

δίλεη άδεηα

λα πάξεη άδεηα

ζηνλ Υ λα
κηιήζεη.
Ένηςπο καηαγπαθήρ απανηήζευν μαθηηή
ΘεηηθέοΑπαληήζεηο
Δξσηήζεηο-θαηαλφεζεο

απφηελ1ε 15ιεπηε

θεηκέλνπ-απαληήζεηο

δνθηκαζία
παξέκβαζεο

ΘεηηθέοΑπαληήζεηοαπφ ηελ
2ε 15ιεπηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

Θεηηθέοαπαληήζεηο
απφ ηελ3ε 15ι

Θεηηθέο
Απαληήζεηοαπφ ηελ

επηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

4ε 15ιεπηε
δνθηκαζία
παξέκβαζεο

1ηεπώηηζη

1

1

1

1

2ηεπώηηζη

1

1

1

1

1
1
1
1
3ηεπώηηζη
Κείμενο κοινυνικήρ ιζηοπίαρ (Πώρ ζςμπεπιθέπομαι ζηην ηάξη μος).
Με ιέλε Υ θαη πεγαίλσ ζηελ Σεηάξηε ηάμε.
Ζ θπξία κνπ είλαη ε θπξία Μ.
ηαλ ε θπξία κνπ θάλεη κάζεκα, εγψ κεξηθέο θνξέο θάλσ ζαλ ηε κεραλή ή ζαλ
ην ιχθν (νππ).
Άιιεο θνξέο θσλάδσ θαη ιέσ ιέμεηο φπσο «θαηαζηξνθή» ή «επίζεζε».
Πνιιέο θνξέο δε ζέισ λα γξάςσ ηηο αζθήζεηο κνπ θαη πεηξάδσ ηνλ Ά…, ηελ …
θαη ηελ Α….
ηαλ θσλάδσ θαη δηαθφπησ ην κάζεκα, ε θπξία κνπ ληψζεη άζρεκα θαη ζπκψλεη
καδί κνπ, γηαηί δελ ηελ αθήλσ λα θάλεη ην κάζεκά ηεο.
Μηα θαιή ιχζε ζα ήηαλ ινηπφλ, απφ ηψξα θαη ζην εμήο, φηαλ ζέισ λα πσ ή λα
ξσηήζσ θάηη γηα ην κάζεκα, λα ζεθψλσ ην ρέξη κνπ.
Κάπνηεο θνξέο ε θπξία ζα κνπ δψζεη ηελ άδεηα λα κηιήζσ.
Κάπνηεο θνξέο ε θπξία δελ ζα κνπ δψζεη ηελ άδεηα θαη ηφηε δελ ζα κηιήζσ
θαζφινπ.
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Έηζη ην κάζεκα ζα είλαη πην επράξηζην γηα φινπο.
Κη εγψ ζα πάξσ ην κεηάιιην.
Α/Α πειπάμαηορ: 2
Ημεπομηνία: 26-2-2014
Γιδακηικέρ ώπερ

Σάξη

Υπόνορ Έναπξηρ –

Ημεπήζιο υπολόγιο
ππόγπαμμα

Υπόνορ λήξηρ

μαθημάηυν

1ε ψξα

Σκήκα Έληαμεο

08:10-08:55

Γιψζζα

2ε ψξα

Σκήκα Έληαμεο

08:55-09:40

Γιψζζα

3ε ψξα

Γ'

10:00-10:50

Μαζεκαηηθά

4ε ψξα

Γ'

10:50-11:30

Μειέηε Πεξηβάιινληνο

5ε ψξα

Γ’

11:45-12:25

Πιεξνθνξηθή

6ε ψξα

Γ’

12:40- 13:15

Δπέιηθηε δψλε

κοπόρ Πειπάμαηορ: Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εθαξκνζζέληνο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Πειπαμαηικόρ Γιδακηικόρ ηόσορ ΑΓΔΠΔΑΔ:
Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο
ςνάθεια Γιδακηικού ηόσος με ηο:
Δηήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Μηνιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Δβδομαδιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Ημεπήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
ΠΑΠΔΑ: Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο
ΓΔΠΠ: Γξαπηφο ιφγνο
Γ.Μ.Δ.: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε (ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο)
Γιαθοποποιημένο μάθημα ΑΠ: Αλάγλσζε, γξαθή, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
Κείμενο
1.

Σίηινο θεηκέλνπ: Παίδσ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζην δηάιεηκκα.

81

2.

Αξηζκφο ζεηξψλ: 10

3.

Αξηζκφο ιέμεσλ: 87

4.

Σχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ

ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε ζπκπιέγκαηα.
5.

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 10

Μεθοδολογία Παπέμβαζηρ (άηομο με ΔΔΑ, θύλο, ηλικία, σώπορ, σπόνορ, αγαπημένο
ανηικείμενο μαθηηή): Μαζεηήο κε Ννεηηθή αλεπάξθεηα, αγφξη, 10 εηψλ, ηξέλν.
Γιαθοποποιημένερ Αζκήζειρ και δπαζηηπιόηηηερ.
Πεπιγπαθή πειπαμαηικού διαθοποποιημένος πεπιεσομένος (1):
Ζ παξνχζα θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε σο αθνινχζσο:
α.

ηελ 2ε ψξα ηεο Γιψζζαο εθφζνλ είρε πξνεγεζεί ηελ 1ε ψξα ζπδήηεζε ζχκθσλα

κε ην πιάλν νξγάλσζεο ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ηελ θαζηεξσκέλε νκάδα ηεο ηάμεο ηνπ πνπ
παίδεη κε ηνλ Υ.
β.

ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηεο 4εο ψξαο ζην κάζεκα ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο πξηλ

απφ ην 2ν δηάιεηκκα.
γ.

κεο ηελ ψξα ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ηπραίν ρξφλν.

Ζ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηζηνξία πξνζπαζεί λα δηεπθνιχλεη ην καζεηή λα βξεη ηνλ
ηξφπν λ’ αληηκεησπίζεη κία δπζθνιία φηαλ βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε, φπνπ νη θίινη
ηνπ επηζπκνχλ λα παίμνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ. Πξνηείλεηαη ε ιχζε, ηελ νπνία πξέπεη λα
αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη δεκηνπξγηθά ηφζν ζε παηρλίδηα ησλ θίισλ ηνπ,
φζν θαηο ηελ επνηθνδνκεηηθή νξγάλσζε ηνπ δηαιείκκαηνο γηα ηνλ ίδην κε ληψζνληαο
απνμελσκέλνο θα απνκαθξπζκέλνο απ’ ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ζρνιείνπ.
Γιαθοποποιημένα διδ ςλικά και μέζα: δηαθνξνπνηεκέλεο θάξηεο σο βαγφληα ηξέλνπ νη
νπνίεο ζρεκαηίδνπλ έλα ηξέλν ην νπνίν θζάλεη ζε θάπνην ζηαζκφ.
ςμπέπαζμα: (παιδαγυγικόρ αναζηοσαζμόρ):
(1)

Σι πήγε καλά ζηην πειπαμαηική ζηοσεςμένη μαθηζιακή διαδικαζία:
Ο καζεηήο ελζνπζηάζηεθε θαη εθηέιεζε ρσξίο δηζηαγκφ ηελ άζθεζε
Ημεπομηνία

Μαθηηήρ

Δκπαιδεςηικόρ

Μ’ αξέζεη
πνιχ γηαηί
25 - 2- 14

έρεη ηε
θσηνγξαθία
κνπ, ηελ ηάμε

Πσο ζνπ θάλεθε ε ηζηνξία Υ κνπ;

σόλια
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κνπ
θαη ηνπο
ζπκκαζεηέο
κνπ
Θπκάκαη φηη
πξέπεη λα
ζεθψζσ ην
ρέξη κνπ θαη

Ση ζπκάζαη απ’ απηή ηελ ηζηνξία;

λα πάξσ άδεηα
γηα λα
κηιήζσ.
Μπξάβν Υ κνπ, πνιχ θαιά
ζπκάζαη. Αο θάλνπκε ηψξα
θάπνηεο εξσηήζεηο γηα λα δνχκε
αλ θαηάιαβεο ηελ ηζηνξία.
Οπηικοποιήζειρ Πειπάμαηορ- Διδ. Γιδακηική
Νν1: Φίινη

Νν2: Παίδσ κε ηνπο θίινπο

ζην ζρνιείν.

κνπ.

Ένηςπο καηαγπαθήρ απανηήζευν μαθηηή
ΘεηηθέοΑπαληήζεηο
Δξσηήζεηο-θαηαλφεζεο

απφηελ1ε 15ιεπηε

θεηκέλνπ-απαληήζεηο

δνθηκαζία

ΘεηηθέοΑπαληήζεηοαπφ ηελ

παξέκβαζεο

2ε 15ιεπηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

Θεηηθέοαπαληήζεηο
απφ ηελ3ε 15ι
επηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

Θεηηθέο
Απαληήζεηοαπφ ηελ
4ε 15ιεπηε
δνθηκαζία
παξέκβαζεο

1ηεπώηηζη

1

1

1

1

2ηεπώηηζη

1

1

1

1

1
1
1
1
3ηεπώηηζη
Κείμενο κοινυνικήρ ιζηοπίαρ (Παίδσ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζην δηάιεηκκα).
Σν φλνκά κνπ είλαη Υ.
Πεγαίλσ ζηελ ………δεκνηηθνχ.
Έρσ θίινπο ζην ζρνιείν.
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Μεξηθέο θνξέο αξέζεη ζηνπο θίινπο κνπ λα παίδνπκε καδί ηα αγαπεκέλα κνπ
παηρλίδηα.
Κάπνηεο άιιεο θνξέο δελ ζέινπλ λα παίμνπλ καδί κνπ ηα αγαπεκέλα κνπ
παηρλίδηα.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε φινπο καο αξέζεη λα θάλνπκε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
ηαλ γίλεηαη απηφ ιππάκαη.
Θα πξνζπαζήζσ λα παίμσ ην δηθφ ηνπο παηρλίδη.
Έηζη ζα παίδσ κε ηνπο θίινπο κνπ.
Απηφ ζα θάλεη ραξνχκελν εκέλα θαη ηνπο θίινπο κνπ.
Α/Α πειπάμαηορ: 3
Ημεπομηνία: 4-3-2014
Γιδακηικέρ ώπερ

1ε ψξα
2ε ψξα
3ε ψξα
4ε ψξα
5ε ψξα
6ε ψξα

Σάξη

Υπόνορ Έναπξηρ –

Σκήκα Έληαμεο
Σκήκα Έληαμεο
Γ'
Γ'
Γ’
Γ’

Υπόνορ λήξηρ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:50
10:50-11:30
11:45-12:25
12:40- 13:15

Ημεπήζιο υπολόγιο
ππόγπαμμα
μαθημάηυν

Μνπζηθή
Μαζεκαηηθά
Πιεξνθνξηθή
Αγγιηθά
Μειέηε πεξηβάιινληνο
Δπέιηθηε δψλε

κοπόρ Πειπάμαηορ: Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εθαξκνζζέληνο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Πειπαμαηικόρ Γιδακηικόρ ηόσορ ΑΓΔΠΔΑΔ:
Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο
ςνάθεια Γιδακηικού ηόσος με ηο:
Δηήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Μηνιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Δβδομαδιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Ημεπήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
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ΠΑΠΔΑ: Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο
ΓΔΠΠ: Γξαπηφο ιφγνο
Γ.Μ.Δ.: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε (ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο)
Γιαθοποποιημένο μάθημα ΑΠ: Αλάγλσζε, γξαθή, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
Κείμενο
1.

Σίηινο θεηκέλνπ: Πεγαίλσ ζηλεκά

2.

Αξηζκφο ζεηξψλ: 8

3.

Αξηζκφο ιέμεσλ: 108

4.

Σχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ

ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε ζπκπιέγκαηα.
5.

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 11

Μεθοδολογία Παπέμβαζηρ (άηομο με ΔΔΑ, θύλο, ηλικία, σώπορ, σπόνορ, αγαπημένο
ανηικείμενο μαθηηή): Μαζεηήο κε Ννεηηθή αλεπάξθεηα, αγφξη, 10 εηψλ, ηξέλν.
Γιαθοποποιημένερ Αζκήζειρ και δπαζηηπιόηηηερ.
Πεπιγπαθή πειπαμαηικού διαθοποποιημένος πεπιεσομένος (1):
-

Ζ ελ ιφγσ θνηλσληθή ηζηνξία επηιέρηεθε ιφγσ ηνπ φηη ν καζεηήο νξηζκέλεο

θνξέο θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη κε ην ζρνιείν θάπνην ζεαηξηθφ δξψκελν ή ηελ
πξνβνιή κηαο ηαηλίαο ζην ζηλεκά. Ο θηλεκαηνγξάθνο αλ θαη απνηειεί έλα απ’ ηα
αγαπεκέλα ηνπ ελδηαθέξνληα σζηφζν ληψζεη θφβν (ζρεηηθά κε ηε ζθνηεηλή αηκφζθαηξα
πνπ επηθξαηεί).
-

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε αθελφο ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί εθείλε ηε ζηηγκή,

δηφηη έρεη δηαπηζησζεί πσο ζηε ζπλέρεηα απνιακβάλεη ηελ ηαηλία, αθεηέξνπ πσο είλαη κηα
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ επηδηψθεηαη απ’ ην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ηνπο
θίινπο.
-

Έηζη ε θνηλσληθή ηζηνξία ππνδεηθλχεη ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα

πξαγκαηνπνηήζεη ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεη ζην καζεηή αηζζήκαηα εξεκίαο θαη
αζθάιεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν εκθαλίδνληαο απνδεθηή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.
Γιαθοποποιημένα διδ ςλικά και μέζα: παπνπηζφθνπην κε ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ζηελ
αξηζηεξή πιεπξά θαη ηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζηε δεμηά.
ςμπέπαζμα: (παιδαγυγικόρ αναζηοσαζμόρ):
(1)

Σι πήγε καλά ζηην πειπαμαηική ζηοσεςμένη μαθηζιακή διαδικαζία:
Ο καζεηήο ελζνπζηάζηεθε θαη εθηέιεζε ρσξίο δηζηαγκφ ηελ άζθεζε
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Ημεπομηνία

Μαθηηήρ

Δκπαιδεςηικόρ

σόλια

Χξαία θαηαζθεπή Κπξία. Μ’

Γείρλεη ην ζηλεκά ζαλ

αξέζεη πνιχ

απηφ πνπ πήγακε.
Υαίξνκαη πνπ ζνπ
αξέζεη. Σψξα πνπ

4-3-14

ηη δελ πξέπεη λα θνβάκαη ην

δηάβαζεο ηελ ηζηνξία,

ζθνηάδη γηαηί έρεη ιίγν θσο θαη

ζα’ ζειεο λα κνπ πεηο ηη

ζα βιέπσ ηε δαζθάια κνπ.

ζνπ ‘ρεη κείλεη
πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ
ζρεηηθά κε ην ζηλεκά;
Μπξάβν Υ κνπ, ηα ιεο
πνιχ σξαία. Πψο πξέπεη

Πξέπεη λα είκαη ήζπρνο.

λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά
κνπ κεο ηελ αίζνπζα
ηνπ ζηλεκά

Οπηικοποιήζειρ Πειπάμαηορ- Διδ. Γιδακηική
Νν2: Δίκαη ήζπρνο ζην

Νν1: θνηάδη

ζηλεκά.

Ένηςπο καηαγπαθήρ απανηήζευν μαθηηή
ΘεηηθέοΑπαληήζεηο
Δξσηήζεηο-θαηαλφεζεο

απφηελ1ε 15ιεπηε

θεηκέλνπ-απαληήζεηο

δνθηκαζία
παξέκβαζεο

ΘεηηθέοΑπαληήζεηοαπφ ηελ
2ε 15ιεπηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

Θεηηθέοαπαληήζεηο
απφ ηελ3ε 15ι

Θεηηθέο
Απαληήζεηοαπφ ηελ

επηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

4ε 15ιεπηε
δνθηκαζία
παξέκβαζεο

1ηεπώηηζη

1

1

1

1

2ηεπώηηζη

1

1

1

1

3ηεπώηηζη

1

1

1

1

Κείμενο κοινυνικήρ ιζηοπίαρ (Πηγαίνυ ζινεμά).
πλήζσο πάσ ζην ζηλεκά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ηε δαζθάια κνπ.
ηαλ πάσ ζην ζηλεκά πεξηκέλσ ζηε ζεηξά λα πάξσ εηζηηήξην.
Πξηλ μεθηλήζεη ε ηαηλία κπνξψ λα κηιάσ κε ηε δαζθάια κνπ ή κε ηνπο
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ζπκκαζεηέο κνπ.
ηαλ ηα θψηα ζβήζνπλ ζηελ αίζνπζα είλαη εληάμεη. Θα κπνξψ αθφκα λα βιέπσ
ηελ δαζθάια κνπ. ηαλ ζβήζνπλ ηα θψηα ζα μεθηλήζεη ε ηαηλία.
ηαλ ζηελ αίζνπζα ζβήζεη ην θσο μέξσ φηη ε ηαηλία ζα μεθηλήζεη. Πξέπεη λα
θάλσ εζπρία.
ινη ζα είλαη ραξνχκελνη πνπ ζα είκαη ήζπρνο θαη ζα δνχκε καδί ηελ ηαηλία.
Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ ηαηλία φηαλ απηή ηειεηψζεη.
Α/Α πειπάμαηορ: 4
Ημεπομηνία: 6-3-2014
Γιδακηικέρ ώπερ

1ε ψξα
2ε ψξα
3ε ψξα
4ε ψξα
5ε ψξα
6ε ψξα

Σάξη

Υπόνορ Έναπξηρ –

Γ'
Γ'
Σκήκα Έληαμεο
Γ'
Σκήκα Έληαμεο
Γ’

Υπόνορ λήξηρ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:50
10:50-11:30
11:45-12:25
12:40- 13:15

Ημεπήζιο υπολόγιο
ππόγπαμμα
μαθημάηυν

Γιψζζα
Γιψζζα
Ηζηνξία
Γπκλαζηηθή
Αγγιηθά
Δπέιηθηε δψλε

κοπόρ Πειπάμαηορ: Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εθαξκνζζέληνο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Πειπαμαηικόρ Γιδακηικόρ ηόσορ ΑΓΔΠΔΑΔ:
Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο
ςνάθεια Γιδακηικού ηόσος με ηο:
Δηήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Μηνιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Δβδομαδιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Ημεπήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
ΠΑΠΔΑ: Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο
ΓΔΠΠ: Γξαπηφο ιφγνο
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Γ.Μ.Δ.: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε (ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο)
Γιαθοποποιημένο μάθημα ΑΠ: Αλάγλσζε, γξαθή, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
Κείμενο
1.

Σίηινο θεηκέλνπ: Γνπιεχσ ήζπρα κεο ζηελ ηάμε.

2.

Αξηζκφο ζεηξψλ: 8

3.

Αξηζκφο ιέμεσλ: 98

4.

Σχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ

ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε ζπκπιέγκαηα.
5.

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 6

Μεθοδολογία Παπέμβαζηρ (άηομο με ΔΔΑ, θύλο, ηλικία, σώπορ, σπόνορ, αγαπημένο
ανηικείμενο μαθηηή): Μαζεηήο κε Ννεηηθή αλεπάξθεηα, αγφξη, 10 εηψλ, ηξέλν.
Γιαθοποποιημένερ Αζκήζειρ και δπαζηηπιόηηηερ.
Πεπιγπαθή πειπαμαηικού διαθοποποιημένος πεπιεσομένος (1):
-

Ζ θνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν: «Γνπιεχσ ήζπρα κεο ζηελ ηάμε» δφζεθε ζην

καζεηή κεο ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηπραία ρξνληθή ζηηγκή (2ε ψξα πξνγξάκκαηνο
ζην ηειεπηαίν ηέηαξην, 3ε ψξα κεηά απφ έλα ινγηζκηθφ γιψζζαο ζην ηειεπηαίν ηέηαξην
θαη ηέινο ζηε 5ε ψξα ζην πξψην ηέηαξην). Δίλαη κηα θνηλσληθή ηζηνξία πνπ αθνξά
άκεζα ην καζεηή, εθφζνλ είρε παξαηεξεζεί πψο δεκηνπξγνχζε θάπνηεο ελνριεηηθέο
θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ελνριψληαο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ, ελψ ν ίδηνο ρξεηαδφηαλ ηελ ππελζχκηζε θαλφλσλ, φπσο λα θάλεη εζπρία ή λα γξάςεη
ηηο αζθήζεηο ηνπ. Με ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ιέμεσλ επηηειείηαη
ηφζν ν ζηφρνο καο λα δηαβάδεη, λα γξάθεη θαη λα θαηαλνεί θείκελν φζν θαη λα γίλεηαη
πιένλ πην μεθάζαξν απ’ ηνλ ίδην ηη αθξηβψο πξέπεη λα πξάμεη θαη λα παξακέλεη κεο ηελ
ζρνιηθή αίζνπζα.
Γιαθοποποιημένα διδ ςλικά και μέζα: άικπνπκ θσηνγξαθηψλ, πιαζηηθνπνηεκέλεο
θσηνγξαθίεο.
ςμπέπαζμα: (παιδαγυγικόρ αναζηοσαζμόρ):
(1)

Σι πήγε καλά ζηην πειπαμαηική ζηοσεςμένη μαθηζιακή διαδικαζία:
Ο καζεηήο ελζνπζηάζηεθε θαη εθηέιεζε ρσξίο δηζηαγκφ ηελ άζθεζε
Ημεπομηνία

Μαθηηήρ

Δκπαιδεςηικόρ

Καιεκέξα Υ κνπ. ε
6 - 3- 14

Μάιηζηα θπξία.

παξαθαιψ ζπκπιήξσζε
απηή ηελ ηζηνξηνχια.

σόλια
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Ναη, πξνζπαζψ λα θάλσ
ηηο αζθήζεηο κνπ θαη λα

Δζχ δνπιεχεηο κεο ηελ

είκαη ήζπρνο. Μεηά ιέσ

ηάμε φπσο ιέεη ε

ζηε κακά φηη ζήκεξα ε

ηζηνξηνχια;

ζπκπεξηθνξά κνπ ήηαλ
πνιχ θαιή.

Οπηικοποιήζειρ Πειπάμαηορ- Διδ. Γιδακηική
Νν1: Κάλσ

Νν2: Κάλσ εζπρία κέζα

ηηο αζθήζεηο

ζηελ ηάμε

κνπ
Ένηςπο καηαγπαθήρ απανηήζευν μαθηηή
ΘεηηθέοΑπαληήζεηο
Δξσηήζεηο-θαηαλφεζεο

απφηελ1ε 15ιεπηε

θεηκέλνπ-απαληήζεηο

δνθηκαζία

ΘεηηθέοΑπαληήζεηοαπφ ηελ

παξέκβαζεο

2ε 15ιεπηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

Θεηηθέοαπαληήζεηο
απφ ηελ3ε 15ι

Θεηηθέο
Απαληήζεηοαπφ ηελ

επηε δνθηκαζία
παξέκβαζεο

4ε 15ιεπηε
δνθηκαζία
παξέκβαζεο

1ηεπώηηζη

1

1

1

1

2ηεπώηηζη

1

1

1

1

1
1
1
3ηεπώηηζη
Κείμενο κοινυνικήρ ιζηοπίαρ (Γοςλεύυ ήζςσα μερ ζηην ηάξη).

1

ηαλ είκαη ζηελ ηάμε θάζνκαη ζηε ζέζε κνπ θαη θάλσ ηηο αζθήζεηο.
ηαλ θάζνκαη ζηε ζέζε κνπ πξέπεη λα είκαη ήζπρνο.
ηαλ κηιάσ ελνριψ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο
αζθήζεηο ηνπο.
Πξέπεη λα θάλσ φιεο ηηο αζθήζεηο κνπ κέρξη λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη γηα
δηάιεηκκα θαη λα κνπ πεη ε δαζθάια κνπ λα ζηακαηήζσ.
Δάλ ζέισ βνήζεηα ζεθψλσ ην ρέξη κνπ θαη πεξηκέλσ.
Σφηε ε δαζθάια ζα κε βνεζήζεη.
ηαλ είκαη ήζπρνο θαη θάλσ ηηο αζθήζεηο κνπ ηφηε νη γνλείο κνπ ζα είλαη
ραξνχκελνη.
Α/Α πειπάμαηορ: 5
Ημεπομηνία: 14-3-2014
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Γιδακηικέρ ώπερ

1ε ψξα
2ε ψξα
3ε ψξα
4ε ψξα
5ε ψξα
6ε ψξα

Σάξη

Υπόνορ Έναπξηρ –

Σκήκα Έληαμεο
Σκήκα Έληαμεο
Γ'
Γ'
Γ'
Γ’

Ημεπήζιο υπολόγιο

Υπόνορ λήξηρ
08:10-08:55
08:55-09:40
10:00-10:50
10:50-11:30
11:45-12:25
12:40- 13:15

ππόγπαμμα
μαθημάηυν

Γιψζζα
Γιψζζα
Γπκλαζηηθή
Μαζεκαηηθά
Ηζηνξία
Δπέιηθηε δψλε

κοπόρ Πειπάμαηορ: Ο έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
εθαξκνζζέληνο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Πειπαμαηικόρ Γιδακηικόρ ηόσορ ΑΓΔΠΔΑΔ:
Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνχ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο
ςνάθεια Γιδακηικού ηόσος με ηο:
Δηήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Μηνιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Δβδομαδιαίο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
Ημεπήζιο Πειπαμαηικό σέδιο: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
ΠΑΠΔΑ: Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο
ΓΔΠΠ: Γξαπηφο ιφγνο
Γ.Μ.Δ.: πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε (ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο)
Γιαθοποποιημένο μάθημα ΑΠ: Αλάγλσζε, γξαθή, παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ
Κείμενο
1.

Σίηινο θεηκέλνπ: Κάλσ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο.

2.

Αξηζκφο ζεηξψλ: 8

3.

Αξηζκφο ιέμεσλ: 63

4.

Σχπνο ιέμεσλ: απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ ΦΦ- ηξηζχιιαβεο ιέμεηο ηχπνπ

ΦΦΦ, ιέμεηο νηθείεο ζην καζεηή πνπ πεξηείραλ δίςεθα θσλήεληα κε ζπκπιέγκαηα.
5.

Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 6
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Μεθοδολογία Παπέμβαζηρ (άηομο με ΔΔΑ, θύλο, ηλικία, σώπορ, σπόνορ, αγαπημένο
ανηικείμενο μαθηηή): Μαζεηήο κε Ννεηηθή αλεπάξθεηα, αγφξη, 10 εηψλ, ηξέλν.
Γιαθοποποιημένερ Αζκήζειρ και δπαζηηπιόηηηερ.
Πεπιγπαθή πειπαμαηικού διαθοποποιημένος πεπιεσομένος (1):
Ζ παξνχζα θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε ζην καζεηή σο εμήο:
Σελ 1ε ψξα ζηελ αξρή ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο πξνεηνηκαζία
Σελ 4ε ψξα ζην ηειεπηαίν ηέηαξην κεηά απφ ηπραία δξαζηεξηφηεηα
Ο καζεηήο δηάβαζε θαη ζπκπιήξσζε ηηο ιέμεηο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
πξνθεηκέλνπ λα καληέςεη ηηο απαληήζεηο θαη λα πξνβιέςεη ηη κπνξεί λα ζπκβεί κεηά απφ
ηελ ππνδεηθλχνπζα επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα έλα κάζεκα, φπνπ ππάξρεη
θαζεκεξηλά ζην εκεξήζην πξφγξακκα θαη φπνπ ν καζεηήο δηδάζθεηαη πψο πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ.
Γιαθοποποιημένα διδ ςλικά και μέζα: δηαθνξνπνηεκέλν ληνζηέ κε εηθφλεο θαη ιέμεηο.
ςμπέπαζμα: (παιδαγυγικόρ αναζηοσαζμόρ):
(1)

Σι πήγε καλά ζηην πειπαμαηική ζηοσεςμένη μαθηζιακή διαδικαζία:
Ο καζεηήο ελζνπζηάζηεθε θαη εθηέιεζε ρσξίο δηζηαγκφ ηελ άζθεζε
Ημεπομηνία

Μαθηηήρ

Δκπαιδεςηικόρ

Γηα λα γίλσ θαιχηεξνο
καζεηήο, γηαηί ηψξα έρσ
14 - 3- 14

κεγαιψζεη θαη ζε ιίγν ζα
πάσ ζην γπκλάζην

σόλια

Σψξα πνπ δηάβαζεο ηελ
ηζηνξηνχια, γηαηί
πηζηεχεηο φηη είλαη θαιφ
λα θάλεηο ην κάζεκα ηεο
γιψζζαο;
Μπξάβν Υ κνπ. λησο
έρεηο γίλεη πνιχ θαιφο.

Οπηικοποιήζειρ Πειπάμαηορ- Διδ. Γιδακηική
Νν1: Βηβιίν

Νν2: Κχπειιν

γιψζζαο

Ένηςπο καηαγπαθήρ απανηήζευν μαθηηή
Δξσηήζεηο-θαηαλφεζεο
θεηκέλνπ-απαληήζεηο

ΘεηηθέοΑπαληήζεηο

ΘεηηθέοΑπαληήζεηοαπφ ηελ

Θεηηθέοαπαληήζεηο

Θεηηθέο

απφηελ1ε 15ιεπηε

2ε 15ιεπηε δνθηκαζία

απφ ηελ3ε 15ι

Απαληήζεηοαπφ ηελ

δνθηκαζία

παξέκβαζεο

επηε δνθηκαζία

4ε 15ιεπηε

91

παξέκβαζεο

παξέκβαζεο

δνθηκαζία
παξέκβαζεο

1ηεπώηηζη

1

1

1

1

2ηεπώηηζη

1

1

1

1

1
1
1
3ηεπώηηζη
Κείμενο κοινυνικήρ ιζηοπίαρ (Κάνυ ηο μάθημα ηηρ γλώζζαρ).
•

ην ζρνιείν θάλσ πνιιά καζήκαηα.

•

Έλα απφ απηά είλαη ε γιψζζα.

•

ηε γιψζζα δηαβάδσ θαη γξάθσ.

•

Πξέπεη λα κάζσ λα θάλσ φιεο ηηο αζθήζεηο ρσξίο λα θνπξάδνκαη.

•

Πξέπεη λα πξνζπαζψ λα δηαβάδσ θαιχηεξα.

•

Απηφ ζα κε βνεζήζεη λα είκαη θαιχηεξνο καζεηήο.

•

Έηζη ζα θεξδίζσ ην κεηάιιην.

•

Σφηε ε δαζθάια ζα κνπ ιέεη «Μπξάβν ηα θαηάθεξεο».

1

Απ’ ηα πξσηφθνιια πεηξάκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ εληαία,
επαιεζεχεηαη ην ζηνρεπκέλν πξφγξακκα δηαθνξνπνηεκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ,
θαζψο ν καζεηήο αληαπεμήιζε πιήξσο δηαβάδνληαο θαη απαληψληαο ζσζηά ζην ζχλνιν
ησλ εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, επηιέγνληαο θάζε θνξά ηε
ζσζηή.
Δξωηήζεηο- Απαληήζεηο Κνηλωληθώλ Ιζηνξηώλ.
Δξσηήζεηο- Απαληήζεηο 1εο θνηλσληθήο ηζηνξίαο.
1ε εξψηεζε: ηαλ δηαθφπησ ην κάζεκα
1ε απάληεζε: Ζ θπξία γειάεη
2ε απάληεζε: Γελ πεηξάδεη
3ε απάληεζε: Ζ θπξία ζπκψλεη (απάνηηζη μαθηηή)
2ε εξψηεζε: ηαλ ζέισ λα πσ θάηη
1ε απάληεζε: Φσλάδσ
2ε απάληεζε: Ρσηάσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ
3ε απάληεζε: εθψλσ ην ρέξη κνπ (απάνηηζη μαθηηή)
3ε εξψηεζε: ηαλ ε θπξία δελ κνπ δψζεη άδεηα λα κηιήζσ
1ε απάληεζε: Θα θσλάμσ
2ε απάληεζε: Θα κηιήζσ ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ
3ε απάληεζε: Θα πεξηκέλσ (απάνηηζη μαθηηή)
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Δξσηήζεηο- Απαληήζεηο 2εο θνηλσληθήο ηζηνξίαο.
1ε εξψηεζε: Οη θίινη κνπ ζην δηάιεηκκα
1ε απάληεζε: Παίδνπλ (απάνηηζη μαθηηή)
2ε απάληεζε: Γξάθνπλ
3ε απάληεζε: Γηαβάδνπλ
2ε εξψηεζε: ηαλ παίδνπλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα εγψ.
1ε απάληεζε: Κιαίσ
2ε απάληεζε: Παίδσ καδί ηνπο (απάνηηζη μαθηηή)
3ε απάληεζε: Φεχγσ
3ε εξψηεζε: ηαλ παίδνπκε φινη καδί
1ε απάληεζε: Δίκαη ραξνχκελνο (απάνηηζη μαθηηή)
2ε απάληεζε: Δίκαη ιππεκέλνο
3ε απάληεζε: Δίκαη ζπκσκέλνο.
Δξσηήζεηο- Απαληήζεηο 3εο θνηλσληθήο ηζηνξίαο.
1ε εξψηεζε: Πξηλ μεθηλήζεη ε ηαηλία
1ε απάληεζε: Μηιάσ (απάνηηζη μαθηηή)
2ε απάληεζε: Πάσ έμσ
3ε απάληεζε: Σξέρσ
2ε εξψηεζε: ηαλ ζβήζνπλ ηα θψηα.
1ε απάληεζε: Θα θσλάμσ
2ε απάληεζε: Θα μεθηλήζεη ε ηαηλία (απάνηηζη μαθηηή)
3ε απάληεζε: Πάσ έμσ
3ε εξψηεζε: ηαλ μεθηλήζεη ε ηαηλία
1ε απάληεζε: Θα κηιάσ
2ε απάληεζε: Θα θάλσ εζπρία. (απάνηηζη μαθηηή)
3ε απάληεζε: Θα ζεθσζψ φξζηνο.
Δξσηήζεηο- Απαληήζεηο 4εο θνηλσληθήο ηζηνξίαο.
1ε εξψηεζε: ηαλ θάζνκαη ζηε ζέζε κνπ
1ε απάληεζε: Κάλσ ηηο αζθήζεηο κνπ (απάνηηζη μαθηηή)
2ε απάληεζε: Φσλάδσ
3ε απάληεζε: Κνηηάδσ αξηζηεξά- δεμηά
2ε εξψηεζε: ηαλ θάζνκαη ζηε ζέζε κνπ.
1ε απάληεζε: Πεηξάδσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ
2ε απάληεζε: Κάλσ θαζαξία
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3ε απάληεζε: Δίκαη ήζπρνο (απάνηηζη μαθηηή)
3ε εξψηεζε: ηαλ ζέισ βνήζεηα
1ε απάληεζε: εθψλνκαη
2ε απάληεζε: εθψλσ ην ρέξη κνπ. (απάνηηζη μαθηηή)
3ε απάληεζε: Φσλάδσ.
Δξσηήζεηο- Απαληήζεηο 5εο θνηλσληθήο ηζηνξίαο
1ε εξψηεζε: Έλα απφ ηα καζήκαηα πνπ θάλσ είλαη
1ε απάληεζε: Παξακχζη
2ε απάληεζε: Γιψζζα (απάνηηζη μαθηηή)
3ε απάληεζε: Φπζηθή
2ε εξψηεζε: Ση θάλσ ζηε γιψζζα.
1ε απάληεζε: Παίδσ
2ε απάληεζε: Γηαβάδσ θαη γξάθσ (απάνηηζη μαθηηή)
3ε απάληεζε: Σξέρσ
3ε εξψηεζε: Ση ζα θεξδίζσ φηαλ θάλσ φιεο ηηο αζθήζεηο
1ε απάληεζε: Πνδήιαην
2ε απάληεζε: Σηκσξία.
3ε απάληεζε: Κχπειιν (απάνηηζη μαθηηή)
πσο παξαηεξνχκε απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ηνπ καζεηή ζηηο εξσηήζεηο
θαηαλφεζεο ησλ πξσηφθνιισλ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, επαιεζεχεηαη εκπξάθησο ε
δεχηεξε ππφζεζε εξγαζίαο πνπ αθνξνχζε ζην «αλ ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ
γισζζηθώλ δεμηνηήησλ δηεπθνιύλεη ην καζεηή ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλσλ (5- 10 γξακκώλ)
θαη επηθέξεη βειηίσζε ησλ γλσζηηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε».
Ο καζεηήο ελζνπζηάζηεθε κε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη ζπλεξγάζηεθε πιήξσο κε ηε
δαζθάια εηδηθήο αγσγήο, δηεπθνιχλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη,
παξαηεξήζεθε ελαξκφληζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ε νπνία παξείρε

θίλεηξα ζην καζεηή γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζηε δηαδηθαζία.
Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε δηδαζθαιία κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ
ηειείηαη ζην Σκήκα Έληαμεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη επαιεζεχεηαη θαη ε πξψηε ππφζεζε
καο, ε νπνία αθνξνχζε ζην «αλ ε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ δηεπθνιύλεηαη
ζην πξόγξακκα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Τκήκαηνο Έληαμεο». πγθεθξηκέλα ν
καζεηήο θαηάθεξε λα δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο εξσηήζεηο ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα,
κε παξνπζηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ παξαηεξεζεί ζηελ πεξηνρή ησλ
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αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνρεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο,
ψζηε ελ ζπλερεία λ’ απαληήζεη ζσζηά θαη ζηηο εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ.

Γ3.

Σπκπεξάζκαηα.
Ζ παξνχζα έξεπλα απεηέιεζε κία έξεπλα κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε καζεηή κε
ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ λ’ αλαπηχμεη επαξθψο ηηο γισζζηθέο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ
ιφγνπ. Δπηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνζαξκνγέο θαη νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο
ζηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ν εθπαηδεπηηθφο ζ’ έλα πεξηβάιινλ παξνρήο
εθπαίδεπζεο ζε καζεηή κε ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαζψο θαη ν αληίθηππνο απηψλ
ησλ επηινγψλ ζηε ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή. Δίλαη
απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ
ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο κίαο κειέηεο πεξίπησζεο κηθξνχ δείγκαηνο θαη δελ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζέζεηο γεληθεπκέλνπ ραξαθηήξα. Χζηφζν, επηρεηξήζεθε κία
νπζηαζηηθή θαη εηο βάζνο δηεξεχλεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, απ’ ηελ νξγάλσζε έσο
ηελ αμηνιφγεζή ηεο, ε νπνία δελ θαηαιήγεη ζηε «ιχζε» ελφο πξνβιήκαηνο, αιιά ζηελ
αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ κίαο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηηο
επηδξάζεηο ηνπο ζηα εκπιεθφκελα κέιε.
Χο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο
αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή
βηβιηνγξαθία (Γξνζηλνχ M., 2014), (Υξεζηάθεο, Κ. 2011) αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαζνξηζκφο θαη ε
δηαθνξνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Απηφ έγηλε ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο
δηαγλσζκέλεο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, νη νπνίεο είραλ εληνπηζηεί απφ ηε θάζε ηεο
παξαηήξεζεο, θαη βαζίζηεθαλ ζηε ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ
γεληθνχ θαη εηδηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο. Καηά ην
ζρεδηαζκφ απηήο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, νη ζηφρνη αλαιχζεθαλ ζε πην απιέο
δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επεμεξγαζία ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ απηνί λα βξίζθνληαη
ζε ζπκθσλία κε ηνπο ηνκείο πξνηεξαηνηήησλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην αηνκηθφ πξνθίι
ηνπ καζεηή.
Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ ηεο έξεπλαο, βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ζρεηηθέο
έξεπλεο πνπ επηρείξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα
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ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο (Αλησλίνπ Φ. & Λνπάξε, Μ, 2007, ζ. 57), (Moni, K. B. &
Jobling, A., 2001). Οη έξεπλεο απηέο απνδίδνπλ ηε δπζθνιία ησλ καζεηψλ θαηά ηελ
εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ζε βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δειαδή ζηελ αδπλακία
ζηε κλήκε, ζηελ πεξηνξηζκέλε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ζηελ ειιεηκκαηηθή
πξνζνρή. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά εκπνδίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο
ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ κεηαγλψζεο θαη
απηνξξχζκηζεο (Αλησλίνπ Φ. & Λνπάξε, Μ, 2007, ζ. 57).
Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεηαη φηη εθηφο απφ ηελ δηδαζθαιία ζηε γεληθή ηάμε, νη
καζεηέο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο είλαη πηζαλφ λα
ρξεηάδνληαη δνκεκέλεο παξεκβάζεηο ζε κηθξέο νκάδεο ή κεκνλσκέλα πιαίζηα, φπσο
επηζεκαίλεηαη ζην άξζξν ησλ Brigid C. Mcneill, Philippa Buckley- Foster θαη Gail Gillon
ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε Νέα Εειαλδία
(2011).
ζνλ αθνξά ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κειεηήζεθαλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο
παξέκβαζεο, έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζηελ
νπνία παξαπέκπεη ην ζχλνιν ηεο παξέκβαζεο είλαη απηή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο. Σν ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεθηίκεζε ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζ’ φιεο ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ πηνζεηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ ε
φιε δηαδηθαζία λ’ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κε
ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηέο ήηαλ ε άκεζε δηδαζθαιία, νη νκαδνζπλεξγαηηθέο
κνξθέο, ε βησκαηηθή θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ. Με δεδνκέλν φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ είλαη απαξαίηεην λα
ρξεζηκνπνηήζεη πνηθηιία κεζφδσλ θαη ηερληθψλ (Σαξαηφξε, Δ., 2003, ζ. 32), ε επηινγή
κίαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο πνπ ελζσκαηψλεη θαη ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνιιψλ
άιισλ κεζφδσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πιένλ θαηάιιειε.
Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε ππήξμε κία δπλακηθά εμειηζζφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία
δηακνξθψζεθε ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. πλεπψο θαη ηα
ζηνηρεία ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ επηιέρζεθαλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε
ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία αμηνπνηήζεθαλ
απηέο νη δηδαθηηθέο κέζνδνη απνδεηθλχνπλ ηε ζηαδηαθή εμέιημε θαη ηελ πνηνηηθή
δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ ηεο
δηδαζθαιίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην καζεηή. Καηά ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο, ν
εθπαηδεπηηθφο αμηνπνίεζε ηερληθέο άκεζεο δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη
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ζπγθεθξηκέλνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ψζηε
λα ελδπλακσζεί ν βαζκφο εμνηθείσζεο ηνπ καζεηή κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ
πνξεία επηδηψρηεθε ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή κέζσ πην ζπλεξγαηηθψλ
κνξθψλ δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Σέινο,
εληζρχζεθε πξνο ηελ απηφλνκε δξάζε κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ
ζηξαηεγηθψλ επεμεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ.
Έλα ζπκπέξαζκα επίζεο ζην νπνίν θαηαιήγεη ε έξεπλα, είλαη ε αλάγθε γηα
παξνρή ππνζηήξημεο εζηηαζκέλεο ζηελ πεξηνρή γισζζηθήο αδπλακίαο ηνπ καζεηή. ε
ζρεηηθέο έξεπλεο ζε παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε δηαπηζηψζεθε πσο νη
αδπλακίεο ησλ καζεηψλ νθείινληαη ζηελ εκπινθή αξθεηψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη
κε αδπλακίεο ζε γισζζηθνχο θαη γλσζηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θάζε παηδηνχ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε έιιεηςε
θηλήηξσλ, ε αδπλακία ζηε κλήκε, ε έιιεηςε πξνζνρήο, ε ρακειή πξνζδνθία επηηπρίαο, ε
ρακειή απηνεθηίκεζε, ε εμάξηεζε απφ ζπλνκειίθνπο ηνπ πεξηβάιινληνο θα. (Bybee, J.
& Zigler, E, 1999, ζζ. 175-179).

Γ4.

Πξνηάζεηο.
Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςηλ φηη ηφζν νη γισζζηθέο φζν θαη νη θνηλσληθέο

δεμηφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο
καζεηή κε Ν.Κ, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη επνηθνδνκεηηθά θαη απηφλνκα ηφζν ζην
ζρνιηθφ φζν θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαηαιήγνπκε ζηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε Ν.Κ ζην πιαίζην ηνπ
Σ.Δ.:
Δλίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ηνπ ζπκπεξηθνξψλ κέζσ ακνηβήο θαη γλσζηνπνίεζε ησλ
επηηεπγκάησλ ηνπ ηφζν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ φζν θαη ζηνπο γνλείο ηνπ. Ζ επηβξάβεπζε
απηή ζα πξέπεη λα δίδεηαη απ’ ην ζρνιηθφ αιιά θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Μ’
απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ελζάξξπλζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ηνπ
παηδηνχ, αλάπηπμε ζεηηθνχ απηνζπλαηζζήκαηνο, κεηψλνληαο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο
φπσο άγρνο, αληθαλφηεηα, θφβν, απαμίσζε.
Αχμεζε θηλήηξσλ ηνπ καζεηή κε Ν.Κ γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο κε
ζπλνκειίθνπο θαη εκπινθή ζε ελδηαθέξνπζεο- ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνλ
σζήζνπλ λ’ αληηιεθζεί ηφζν ην πεξηβάιινλ ηνπ φζν θαη λ’ αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ
κέζα ζ’ απηφ σο κία αλαπφζπαζηε δψζα χπαξμε.
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Δλίζρπζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ απ’ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ην παηδί
εηδηθνχο θαη κε, ηφζν ζην ζρνιηθφ πιαίζην φζν θαη ζε πεξηβάιινληα θαζεκεξηλήο
ζπλδηαιιαγήο, ιακβάλνληαο ππφςηλ πσο ε γισζζηθή έθθξαζε είλαη ην κέζν
εμσηεξίθεπζεο ησλ πεπνηζήζεσλ, ζθέςεσλ, αλαγθψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, πνπ νδεγεί
ζηελ απηνβειηίσζε θαη απηνλφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, δψληαο αξκνληθά κε ηελ
ππφινηπε θνηλσλία.
πλερή επηδίσμε εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ ηνπ γηα θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη
ζπκκεηνρή ηνπ ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ έρεη απνδεηρζεί φηη κφλν έηζη ζα
κπνξέζεη λα κελ απνθνπεί απ’ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λ’ αλαπηχμεη ηα πηζαλά
«θξπκκέλα» ηαιέληα ηνπ.
ε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλάο καο, πξνθεηκέλνπ λα
είλαη εθηθηή ε εμαγσγή πην αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ηκήκαηνο έληαμεο φζνλ αθνξά ζηελ απφθηεζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ απφ καζεηή
κε Ν.Κ. πξνηείλεηαη, ε ελ ιφγσ έξεπλα λα επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρνιεία
πνπ ππάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρνπλ
αξρηθά επηιεγεί ηφζν νη καζεηέο έξεπλαο κε ηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή αλάγθε θαη έρνπλ
πξνθαζνξηζηεί νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο κεηά απφ ζπλεξγαζία ηνπ ζπκβνχινπ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη εθηθηή ε
εμαγσγή ελφο φζν θαηά ην δπλαηφλ αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ επηινγή ηνπ
πξνζθνξφηεξνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο
θαηεπζχλζεηο θαη ζηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλνπ
εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο βέβαηα πάληνηε ππφςε ηε
δηαθνξεηηθφηεηα

ηνπ

θάζε

παηδηνχ.

98

Βιβλιογπαθία
Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δπθξ. (2006). Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Θεσξία
θαη Δθαξκνγέο. Αζήλα: Παπαδήζε.
American Psychiatry Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (fifth edition). USA: Washington, DC.
Anna Wright & Jean Prance. (1992). The Reading Recovery program in Surrey Education
Authority, Support for Learning, Vol. 7 No.3, pp. 103- 110.
Αλησλίνπ Φ. & Λνπάξε, Μ. (2007). Γηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ αλάγλσζεο θαη
απηνξξχζκηζεο γηα καζεηέο κε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε: Γπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί,
ζην. ην Δ. Δ. Διιάδνο., Ζ εηδηθή αγσγή ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο, Τόκνο Α', (ζζ. 4763). Αζήλα: Γξεγφξε.
Antoniou F (2006). Improving reading comprehension in students with special
educational needs. Aachen: Shaker Verlag.
Barton, L. (2004). Ζ πνιηηηθή ηεο έληαμεο. ην Ε. ηδέξε, Σύγρξνλεο Δληαμηαθέο
Πξνζεγγίζεηο η. Α. . Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Barton, L. (2000). Market ideologies, education at the challenge for inclusion. ην D. H.
Education., Supporting Inclusion in Education Systems. London: Kogan Page.
Βαζηιείνπ, Γ. Δ. (1998). Τα εθπαηδεύζηκα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά θαη έθεβνη.
Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα.
Bornstein, P. H., Bach, J. P, McFall, M. E.,Friman, P. C., & Lyons, P. D. (1980).
Application of a social skills training program in the modification of interpersonal deficits
among retarded adults. Journal of Applied Behavior Analysis, 13 (1), pp. 171-176.
Bouck, E. C. (2005). Impact of factors on curriculum and instructional environments for
secondary students with mild mental retardation. ην Education and Training in
Developmental Disabilities, 40 (3), pp. 309-319.
Brigid C. Mcneill, Philippa Buckley-Foster & Gail Gillon. (2011). Supporting children
with reading difficulties within the New Zealand English curriculum. Support for
Learning, pp. 115- 121.
Bybee, J. & Zigler, E. (1999). Outdirectedness in individuals with and without mental
retardation. ην E. &. G. Zigler, Personality development in individuals with mental
retardation (pp. 165-205.). Cambridge, UK: Cambridge University.

99

Christenson, S. L., Ysseldyke, J. E. & Thurlow, M. L.(1989). Critical instructional factors
for students with mild handicaps: An integrative review, Remedial and Special
Education, 10 (5).
Colin Baker (2001). Δηζαγσγή ζηε δηγισζζία θαη ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε. Δπηκ. Μ.
Γακαλάθεο. Μηθξ. Α. Αιεμαλδξνπνχινπ. Αζήλα: Gutenberg, θεθ. 1
Conderman, G & Katsiyannis, A. (2002). Instructional issues and practices in secondary
special education. ην Remedial and Special Education, 23(3), pp. 169-179.
David L. Pogge, John Stokes, Martin L. Buccolo, Stephen Pappalardo, Philip D. Harvey.
(2014). Discovery of previously undetected intellectual disability by psychological
assessment: A study of consecutively referred child and adolescent psychiatric inpatients.
Research in Developmental Disabilities 35, pp. 1705–1710.
David P. Thomas. (1991). A framework for teaching reading. Support for Learning, Vol.
6 No.3, pp. 103- 107.
Detterman, D. K. (1979). Memory in the mentally retarded, in Ellis, N. (ed.). Handbook
of mental deficiency, psychological theory and research, 2nd edition pp. 727- 760.
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Dobbins, M., & Abbott, L. (2010). Developing partnership with parents in special
schools: parental perspectives from Northern Ireland. Journal of Research in Special
Educational Needs, pp. 23-30.
Donna K. Daily, M.D. Holly H. Ardinger, M.D., & Grace E. Holmes, M.D. (2000).
Identification and Evaluation of Mental Retardation. American Family Physician. 61(4),
pp. 1059-1067.
Γξάθνο, Γ. (1999). Εεηνύκελα δεηήκαηα. Αζήλα: Πεξηβνιάθη & Αηξαπφο.
Γξνζηλνχ, Μ. (2014). ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο
Αγσγήο Καη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ). Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Καιακάηα:
http://eclass.uop.gr/modules/document/document.php?course=LITD178.
Γξνζηλνχ, Μ. (2003β). Ζ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο ζε παηδηά κε ζνβαξέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, «πλεπκαηηθή αλαπεξία» θαη «βαξχ» απηηζκφ, Νέα Παηδεία, 107, ζζ. 110-132.
Εψληνπ ηδέξε. (2011). Οη αλάπεξνη θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο. Αζήλα: Πεδίν.
Zψληνπ- ηδέξε. (2011). Σύγρξνλεο εληαμηαθέο πξνζεγγίζεηο η. Α΄. Αζήλα: Διιεληθά
Γξάκκαηα.
Goepel, J. (2009). Constructing the Individual education plan: confusion or collaboration?
British journal of special education, pp. 126-132.

100

Grossman, H. & Begab, M. & AAMD. (1983). Classification in mental retardation.
Washington, DC: American Association on Mental Deficiency.
Hodapp, R. M. (2003). Αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο θαη αλαπεξία: λνεηηθή θαζπζηέξεζε,
αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο θαη θηλεηηθή αλαπεξία, κεηάθξαζε Γειεγηάλλε Μ., ζην Εψληνπ
ηδέξε, παλδάγνπ Ζιέθηξα (επηκ), Αζήλα: Μεηαίρκην.
Janneke HM Schuurs-Hoeijmakers, Jayne Y Hehir-Kwa, Rolph Pfundt, Bregje WM van
Bon, Nicole de Leeuw, Tjitske Kleefstra, Miche`l A Willemsen, Ad Geurts van Kessel,
Han G Brunner, Joris A Veltman, Hans van Bokhoven, Arjan PM de Brouwer, Bert BA
de Vries, (2011). Homozygosity mapping in outbred families with mental retardation.
European Journal of Human Genetics, 19, pp. 597–601.
Jeffree, D., & Adrian, H. (1980). A Bridge between Pictures and Print. Special
Education: Forward Trends, pp. 28-31.
Λάδνο, Γ. (1998). Τν Πξόβιεκα ηεο Πνηνηηθήο Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο.
Αζήλα: Παπαδήζε.
Lawrence-Brown, D. (2004). Differentiated instruction: Inclusive strategies for standardsbased learning that benefit the whole class, ζην American Secondary Education (ζζ.
32(3), 34-62).
Moni, K. B. & Jobling, A. (2001). Reading-related literacy learning of young adults with
Down syndrome: Findings from a three year teaching and research program. International
Journal of Disability, Development and Education, 48(4), pp. 377-394.
Moran, H., Smith, K., Meads, J., & Beck, M. (1996). ‘Let’s try that word again in a new
way’, Helping failing readers to learn high frequency words. British Journal of Special
Education , pp. 172-175.
Νεκά Δ. (2004). Γισζζηθή Αλάπηπμε θαη Γηδαζθαιία. Δπηζηεκνληθό Βήκα, ηεύρνο 3, ζζ.
25-28.
Smith, T. E. C., Polloway E. A., Patton J. R. & Dowdy C. A. (1995). Teaching students
with special needs in inclusive settings. Boston: Allyn and Bacon.
Σαξαηφξε, Δ. (2003). Ζ κέζνδνο project ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε. Θεζζαινλίθε: Αθνί
Κπξηαθίδε.
Σάηζεο, Ν.Υ. (1997). Κνηλσληνινγία. Ηζηνξηθή Δηζαγσγή θαη Θεσξεηηθέο Θεκειηώζεηο.
Αζήλα: Οδπζζέαο.
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. (2009). Γξαζηεξηόηεηεο Μαζεζηαθήο
Δηνηκόηεηαο, βηβιίν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Αζήλα:
Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ο.Δ.Γ.Β.).

101

Υξεζηάθεο, Κ. (2011). Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε δπζθνιίεο. Δηζαγσγή ζηελ Δηδηθή
Αγσγή. (Σφκ. Σφκνο Α’). Αζήλα: Γηάδξαζε.
Υξεζηάθεο, Κ. (2011). Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε παηδηώλ θαη λέσλ κε κέηξηεο θαη ζνβαξέο
δπζθνιίεο κάζεζεο. Αζήλα: Γηάδξαζε.

Παπαπηήμαηα
ΛΔΒΓ Μαθηζιακήρ Δηοιμόηηηαρ- ΠΑΠΔΑ- ΓΜΓ (ΑΡΥΙΚΗ- ΔΝΓΙΑΜΔΗ- ΣΔΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ)

Μεθοδολογία Παρατήρηςησ, Λίςτεσ Ελζγχου Βαςικϊν Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ)-ΑΣΤΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
1.1 ΑΚΡΟΑΗ (μεςοπρόθεςμοσ ςτόχοσ)

Ημ/νία
ενδιάμεςων
παρατηρήςεων: 8
ΙΑΝ 14

Ημ/νία τελικϊν
παρατηρήςεων: 17
ΦΕΒ 14

α/α

Περιγραφι (βραχυπρόκεςμοσ ςτόχοσ)

Ημ/νία αρχικϊν
παρατηρήςεων: 4
ΝΟΕ 2013

1.1.1

Να ακροάται και να αναγνωρίηει ιχουσ

0

0

0

1.1.2.

Διακρίνει ιχουσ

0

0

0

1.1.3.

Μιμείται ιχουσ

0

0

0

1.1.4.

Αναγνωρίηει ιχουσ μουςικϊν οργάνων

0

0

0

ΧΟΛΙΑΜΟ
Παρατθριςεων- Διδ.
Προτεραιότθτεσ

1.1.5.

1.1.6.
1.1.7

Ακροάται και επαναλαμβάνει λζξεισ ι
φράςεισ με ρυκμό από τραγοφδια

Ακροάται και εκτελεί εντολζσ που ακοφει
ηωντανά
Παίηει και ακοφει μουςικά και θχθτικά
παιχνίδια.

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

-2

-1

0

0

0

0

0

0

0

-0.285714286

-0.142857143

0

1.2. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΛΟΓΟ (μεςοπρόθεςμοσ ςτόχοσ)
1.2.1

Λζει ονόματα των ςυμμακθτϊν του

0

0

0

1.2.2

Ονομάηει αντικείμενα ςχολικά, φροφτα,
ηϊα

0

0

0

1.2.3

Ονομάηει μζςα ςυγκοινωνίασ όπωσ
λεωφορείο, ποφλμαν, τρζνο, αυτοκίνθτο

0

0

0

1.2.4

Ονομάηει νομίςματα.

-5

0

0

1.2.5

Λζει ςυλλαβζσ με όλα τα φωνιεντα και
με όλα τα γράμματα τθσ αλφαβιτου

0

0

0

1.2.6

Ανακοινϊνει τα νζα τθσ θμζρασ ςτουσ
ςυμμακθτζσ του

0

0

0

1.2.7

Αναφζρει δραςτθριότθτεσ που ζχουν
γίνει ι κα γίνουν (κοντινό και μακρινό
παρελκόν / μζλλον) όπωσ τι
δραςτθριότθτεσ ζκανεσ ςτθν εκδρομι;

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

-2

-1

0

-1

-0.142857143

0

1.3. ΕΚΦΡΑΗ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ (μεςοπρόθεςμοσ ςτόχοσ)
1.3.1

Λζει λζξεισ και απλζσ προτάςεισ ςτον
ενικό και ςτον πλθκυντικό

0

0

1.3.2

Χρθςιμοποιεί τα ριματα ςτο ςωςτό
αρικμό και χρόνο.

-1

0

1.3.3

Χρθςιμοποιεί ςωςτά τα επίκετα.

-2

0

0

1.3.4

Κάνει ερωτιςεισ με το τι και το πϊσ,

0

0

0

1.3.5

Χρθςιμοποιεί καταφατικζσ και αρνθτικζσ
προτάςεισ

0

0

1.3.6

Εκφράηεται μπροςτά ςτουσ ςυμμακθτζσ
του μιμοφμενοσ τον τθλεπαρουςιαςτι.

0

0

0

1.3.7

Περιγράφει και διθγείται προφορικά.

0

0

0

-0.428571429

0

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

0
0

0

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ
α/α

μεςοπρόθεςμοι ςτόχοι

Μ.Ο. αποκλίςεων

1.1.

Ακρόαςθ

0

Διδ. Προτεραιότητα

παρατηρήςεισ

1.2.

υμμετοχι ςτο διάλογο

0

1.3.

Ζκφραςθ με ςαφινεια και ακρίβεια

0

Μεθοδολογία Παρατήρηςησ, Λίςτεσ Ελζγχου Βαςικϊν Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ)-ΑΣΤΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΠΣΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (μεςοπρόθεςμοσ ςτόχοσ)
Ημ/νία
ενδιάμεςων
παρατηρήςεων:
8 ΙΑΝ 14

Ημ/νία τελικϊν
παρατηρήςεων:
17 ΦΕΒ 14

α/α

Περιγραφι (βραχυπρόκεςμοσ ςτόχοσ)

Ημ/νία αρχικϊν
παρατηρήςεων: 4
ΝΟΕ 2013

2.1.1

Εκτελεί αδρζσ κινιςεισ.

0

0

0

2.1.2

Αυτοεξυπθρετείται

0

0

0

2.1.3.

Φροντίηει τθν ατομικι κακαριότθτα.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.5

Κακαρίηει και τακτοποιεί τα αντικείμενα
που χρθςιμοποιεί.
Εκτελεί λεπτζσ κινιςεισ.

2.1.6.

υντονίηει τισ κινιςεισ του.

2.1.4

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

2.2.ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΟ ΧΩΡΟ (μεςοπρόθεςμοσ ςτόχοσ)
2.2.1.

υντονίηει τθν κίνθςθ χεριοφ – ματιοφ.

0

0

0

ΧΟΛΙΑΜΟ
Παρατθριςεων- Διδ.
Προτεραιότθτεσ

2.2.2

Προςανατολίηεται ςτο χϊρο με τθ
βοικεια αντικειμζνων.

0

0

0

2.2.3

Εκτελεί αςκιςεισ προςανατολιςμοφ με
βοικεια παιδαγωγικοφ υλικοφ.

0

0

0

2.2.4

Εκτελεί διαδρομζσ με τθ βοικεια
παιχνιδιϊν.

0

0

0

2.2.5

Εκτελεί διαδρομζσ με πραγματικζσ
μετακινιςεισ.

0

0

0

2.2.6

Σακτοποιεί τα αντικείμενα ςτο χϊρο του.

0

0

0

2.2.7

Εκτελεί μουςικοχορευτικζσ κινιςεισ
προςανατολιςμοφ.

0

0

0

0

0

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

2.3. Ο Ρυθμόσ και ο Χρόνοσ (μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
2.3.1

Αντιλαμβάνεται το ρυκμό.

0

0

0

2.3.2

Εκτελεί ρυκμικζσ κινιςεισ.

0

0

0

2.3.3

Γνωρίηει το χρόνο.

-3

0

0

2.3.4

Λζει τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ.

-5

0

0

2.3.5

Λζει τουσ μινεσ τουσ ζτουσ.

-5

-2

0

2.3.6

Λζει τισ εποχζσ του ζτουσ.

-5

-2

0

2.3.7

Γνωρίηει τθν ϊρα.

-4

-3

-2

-3.142857143

-1

-0.285714286

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

2.4. ΠΛΕΤΡΙΩΗ (μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
Ημ/νία
ενδιάμεςων
παρατηρήςεων: 8
ΙΑΝ 14

Ημ/νία τελικϊν
παρατηρήςεων: 17
ΦΕΒ 14

α/α

Περιγραφι (βραχυπρόκεςμοσ ςτόχοσ)

Ημ/νία αρχικϊν
παρατηρήςεων: 4
ΝΟΕ 2013

2.4.1

Δείχνει και λζει τα μζρθ του ςϊματοσ.

0

0

0

2.4.2

Δείχνει και λζει τα μζρθ του ςϊματοσ
μπροςτά ςτον κακρζφτθ.

0

0

0

2.4.3.

Εκτελεί κυκλικζσ κινιςεισ.

0

0

0

2.4.4

Ιςορροπεί ςτο ζνα πόδι.

0

0

0

2.4.5

Εκτελεί κινιςεισ ακρίβειασ με οδθγίεσ.

0

0

0

2.4.6.

Αναγνωρίηει περιγράμματα μερϊν του
ςϊματοσ.

0

0

0

0

0

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

ΧΟΛΙΑΜΟ
Παρατθριςεων- Διδ.
Προτεραιότθτεσ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
α/α

μεςοπρόθεςμοι ςτόχοι

Μ.Ο. αποκλίςεων

2.1.

Γενικι και λεπτι κινθτικότθτα

0

2.2.

Προςανατολιςμόσ ςτο χϊρο

0

2.3.

Ο ρυκμόσ και ο χρόνοσ

-0.2875

2.4

Πλευρίωςθ

0

Διδ. Προτεραιότητα

παρατηρήςεισ

Μεθοδολογία Παρατήρηςησ, Λίςτεσ Ελζγχου Βαςικϊν Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ)-ΑΣΤΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΙ ΝΟΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ (Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
3.1. ΟΠΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (μεςοπρόθεςμοσ ςτόχοσ)
α/α

3.1.1
3.1.2

Περιγραφι (βραχυπρόκεςμοσ ςτόχοσ)

Λζει ονόματα προςϊπων και
αντικειμζνων που είδε.
Θυμάται το περιεχόμενο κάρτασ που
είδε.

Ημ/νία αρχικϊν
παρατηρήςεων: 4
ΝΟΕ 2013

Ημ/νία
ενδιάμεςων
παρατηρήςεων:
8 ΙΑΝ 14

Ημ/νία τελικϊν
παρατηρήςεων:
17 ΦΕΒ 14

0

0

0

0

0

0

3.1.3

Θυμάται τι δείχνουν οι κάρτεσ που είδε.

0

0

0

3.1.4

Θυμάται νομίςματα τα οποία είδε.

-4

0

0

3.1.5

Λζει τα χρϊματα που απεικονίηονται ςτισ
κάρτεσ με τθν ςειρά που του δείξαμε.

0

0

0

-0.8

0

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

3.2 ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Λζει ονόματα που άκουςε.
Επαναλαμβάνει λζξεισ και αρικμοφσ που
άκουςε.
Επαναλαμβάνει τα χρϊματα που
άκουςε.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΟΛΙΑΜΟ
Παρατθριςεων- Διδ.
Προτεραιότθτεσ

Βάηει ςε λογικι ςειρά
μζχρι 4 κάρτεσ.

Θυμάται νομίςματα τα
οποία ζχει δει.

3.2.4

Επαναλαμβάνει προτάςεισ που άκουςε.

0

0

0

3.2.5

Λζει διευκφνςεισ και διαδρομζσ όταν του
ηθτείται.

-4

0

0

3.2.6

Λζει ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςε ότι
άκουςε.

0

0

0

3.2.7

υνδζει χρονικά γεγονότα που του
διθγικθκαν.

-5

-2

0

-1.285714286

-0.285714286

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

3.3. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ (μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
3.3.1

Αναγνωρίηει και λζει το όνομά του.

0

0

0

3.3.2

Λζει ονόματα προςϊπων.

0

0

0

3.3.3

Λζει ονόματα αντικειμζνων.

0

0

0

3.3.4

Λζει ονόματα αντικειμζνων (όςπρια,
ηυμαρικά, ςκόνεσ, υγρά) και πόλεων

0

0

0

3.3.5

Ξζρει τισ ζννοιεσ: ψθλόσ-κοντόσ,
μεγάλοσ-μικρόσ, χοντρόσ-αδφνατοσ,
ψθλά-χαμθλά, βαρφ-ελαφρφ.

0

0

0

3.3.6

Λζει αντικείμενα, ηϊα, ςκθνζσ που είδε
ςτθν τθλεόραςθ

0

0

0

0

0

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

3.4 ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΠΡΟΟΧΗ
3.4.1.

υγκεντρϊνει τθν προςοχι του ςε αυτό
που βλζπει

-2

-1

0

3.4.2

υγκεντρϊνει τθν προςοχι του όταν
περπατάει

0

0

0

3.4.3

υγκεντρϊνει τθν προςοχι του όταν
παίηει

0

0

0

3.4.4

Διατθρεί τθν προςοχι του για οριςμζνο
χρόνο

-2

0

0

3.4.5

Ντφνεται, χτενίηεται και πλζνεται με
προςοχι

0

0

0

-0.8

-0.2

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

3.5 Λογικομαθηματική ςκζψη
3.5.1

Σαξινομεί αντικείμενα/παιχνίδια.

0

0

0

3.5.2

Σαξινομεί γεωμετρικά ςχιματα.

0

0

0

3.5.3

Διατάςςει αντικείμενα.

-2

0

0

3.5.4

Διατάςςςει γεωμετρικά ςχιματα.

-2

0

0

3.5.5.

Διατάςςει νομίςματα.

-5

0

0

3.5.6.

Κάνει αντιςτοιχίςεισ.

-3

0

0

3.5.7

Κατανοεί τθν διατιρθςθ τθσ μάηασ και
του βάρουσ.

-3

-1

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

-2.142857143

-0.142857143

0

0

0

0

0

0

0

3.6.υλλογιςμοί
3.6.2.

Βάηει ςε λογικι ςειρά εικόνεσ που
βλζπει.
Λζει με λογικι ςειρά δραςτθριότθτεσ.

3.6.3

Κατανοεί θμιτελι ηωγραφικά ςχιματα.

0

0

0

3.6.4

Βάηει ςε λογικι ςειρά ιχουσ με
αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ.

0

0

0

3.6.5

Κάνει λογικοφσ πίνακεσ.

0

0

0

0

0

0

3.6.1

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΙ ΝΟΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ
α/α

μεςοπρόθεςμοι ςτόχοι

Μ.Ο. αποκλίςεων

3.1.

Οπτικι Μνιμθ

0

3.2.

Ακουςτικι Μνιμθ

0

3.3.

Λειτουργικι Μνιμθ

0

3.4

υγκζντρωςθ προςοχισ

0

3.5

Λογικομακθματικι ςκζψθ

0

Διδ. Προτεραιότητα

παρατηρήςεισ
Θυμάται νομίςματα τα
οποία ζχει δει

3.6

υλλογιςμοί

0

Μεθοδολογία Παρατήρηςησ, Λίςτεσ Ελζγχου Βαςικϊν Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ)-ΑΣΤΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
4.1. Αυτοςυναίςθημα (μεςοπρόθεςμοσ ςτόχοσ)
α/α

4.1.1
4.1.2

Περιγραφι (βραχυπρόκεςμοσ ςτόχοσ)

Γνωρίηει και αποδζχεται το πρόβλθμά
του.
Αντιμετωπίηει το πρόβλθμά του.

Ημ/νία αρχικϊν
παρατηρήςεων: 4
ΝΟΕ 2013

Ημ/νία
ενδιάμεςων
παρατηρήςεων:
8 ΙΑΝ 14

Ημ/νία τελικϊν
παρατηρήςεων:
17 ΦΕΒ 14

-1

0

0

-1

0

0

4.1.3.

Παρουςιάηει καλι εικόνα του εαυτοφ
του προσ τα ζξω.

0

0

0

4.1.4

Αποδζχεται τουσ άλλουσ.

-2

0

0

4.1.5

Αποδζχεται τθν αποτυχία του.

-2

0

0

4.1.6

Χαίρεται τθν επιτυχία του.

0

0

0

4.1.7

Εκτιμά τον εαυτό του και τουσ άλλουσ

-1

0

0

ΧΟΛΙΑΜΟ
Παρατθριςεων- Διδ.
Προτεραιότθτεσ

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

-1

0

0

4.2 Ενδιαφζρον για μάθηςη (μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
4.2.1.

Δείχνει ενδιαφζρον για μάκθςθ.

0

0

0

4.2.2

Να ρωτάει όταν ζχει απορίεσ

0

0

0

4.2.3

Ρωτά όταν ζχει απορίεσ.

0

0

0

4.2.4

Γνωρίηει τα ηϊα.

0

0

0

4.2.5

Γνωρίηει τα φυτά.

0

0

0

4.2.6

Φροντίηει το περιβάλλον.

0

0

0

0

0

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

4.3 υνεργαςία με άλλουσ (μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ)
4.3.1

υνεργάηεται με τα πρόςωπα τθσ
οικογζνειασ.

0

0

0

Ρωτάει για πράγματα
που τον ενδιαφζρουν
όπωσ αυτοκίνθτα,
τρζνα, μαςτορζματα,
μουςικι.

Πετάει τα ςκουπίδια
ςτο καλάκι

4.3.2

υνεργάηεται με τα πρόςωπα του
ςχολείου.

-3

0

0

4.3.3

υνεργάηεται με τα πρόςωπα εκτόσ του
ςχολείου.

0

0

0

4.3.4

Γυμνάηεται με άλλα παιδιά.

-2

0

0

4.3.5

Κάνει αςκιςεισ χαλάρωςθσ με τα άλλα
παιδιά.

0

0

0

4.3.6

Αναπτφςςει και διατθρεί φιλικζσ ςχζςεισ.

-1

0

0

-1

0

0

ΜΕΟ ΟΡΟ
ΑΠΟΚΛΙΕΩΝ

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
α/α

μεςοπρόθεςμοι ςτόχοι

Μ.Ο. αποκλίςεων

4.1.

Αυτοςυναίςκθμα

0

4.2.

Ενδιαφζρον για μάκθςθ

0

4.3.

υνεργαςία με άλλουσ

0

Διδ. Προτεραιότητα

παρατηρήςεισ

Δηήζιο- Μηνιαίο- Δβδομαδιαίο ππόγπαμμα.
ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ (ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΙ ΣΟΥΟΙ)
Μήναρ
ππαγμαηοποίηζηρ

α/α

Πεπιγπαθή εηήζιος ζηόσος

1

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ ηύπνπ ππνθείκελν, ξήκα, αληηθείκελν

Ηαλνπάξηνο

2

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο

Φεβξνπάξηνο

3

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο

Μάξηηνο

4

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο

Απξίιηνο

Πεπιοσή Τποζηήπιξηρ
Αλάγλσζε, Καηαλόεζε, Γξαθή,
Πξνθνξηθόο ιόγνο,Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε
Αλάγλσζε, Καηαλόεζε, Γξαθή,
Πξνθνξηθόο ιόγνο,Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε
Αλάγλσζε, Καηαλόεζε, Γξαθή,
Πξνθνξηθόο ιόγνο,Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε
Αλάγλσζε, Καηαλόεζε, Γξαθή,
Πξνθνξηθόο ιόγνο,Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα
παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνύ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο.
1η Δβδομάδα
Ημεπομηνία
Γεςηέπα
13 Ιανοςαπίος
2014
1ε παξέκβαζε
(Να δείρλεη ηνπο
ηίηινπο απ’ ηα
εμώθπιια
ζρνιηθώλ
βηβιίωλ ηεο
ηάμεο ηνπ, πνπ
αλαθέξνληαη
ζην αληίζηνηρν
κάζεκα θαη
θξαηνύλ νη
ζπκκαζεηέο
ηνπ)
Σπίηη
14 Ιανοςαπίος
2014
ε
2 παξέκβαζε
(Να δείρλεη ηνπο
ηίηινπο απ’ ηα
εμώθπιια
εμωζρνιηθώλ
βηβιίωλ πνπ
θξαηνύλ νη
ζπκκαζεηέο
ηνπ).
Σεηάπηη
15 Ιανοςαπίος
2014
3ε παξέκβαζε
(Να δείρλεη θαη

Παιδαγυγικό
ςλικό

Δπιηςσία
διδακηικού
βήμαηορ

Να δείρλεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Υαξηηά Α4,
Έγρξσκα
ραξηόληα,
δηαθνξνπνηεκέλα
ζρνιηθά βηβιία

Να κπνξέζεη λα
δείμεη όινπο ηνπο
ηίηινπο ησλ
ζρνιηθώλ
βηβιίσλ από ηα
καζήκαηα πνπ
θάλεη ζηελ
γεληθή ηάμε.

Να δείρλεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Υαξηηά Α4,
Έγρξσκα
ραξηόληα,
δηαθνξνπνηεκέλα
εμσζρνιηθά
βηβιία

Να κπνξέζεη λα
δείμεη όινπο ηνπο
ηίηινπο ησλ
εμσζρνιηθώλ
βηβιίσλ
(παξακύζηα) πνπ
έρνπκε δηαβάζεη
ζην Σ.Δ.

Να δείρλεη
θαη λα
δηαβάδεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,

Υαξηηά Α4,
Έγρξσκα
ραξηόληα,
θαξηέιεο,
καξθαδόξνη,

Να θαηαθέξεη λα
ζπλεξγαζζεί κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ ζηελ
θαηαζθεπή ησλ

Γιδακηικό
βήμα

Πεπιοσέρ

λα δηαβάδεη
πξνηάζεηο πνπ
αλαγξάθνληαη
ζε θαξηέιεο πνπ
έρνπλ νη
ζπκκαζεηέο ηνπ
θξεκαζκέλεο
ζην ιαηκό ηνπο)

Πέμπηη
16 Ιανοςαπίος
2014
ε
4 παξέκβαζε
(Να δείρλεη θαη
λα δηαβάδεη
πξνηάζεηο πνπ
αλαγξάθνληαη
ζε θαξηέιεο,
ζπκκεηέρνληαο
ζ’ έλα παηρλίδη
κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ).
Παπαζκεςή
17 Ιανοςαπίος
2014
4ε παξέκβαζε
(Να δείρλεη θαη
λα δηαβάδεη
πξνηάζεηο πνπ
αλαγξάθνληαη
ζε θαξηέιεο,
ζπκκεηέρνληαο
ζ’ έλα παηρλίδη
κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ).

θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

ζρνηλί, θόιια

Να δείρλεη
θαη λα
δηαβάδεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Υαξηηά Α4,
Έγρξσκα
ραξηόληα,
θαξηέιεο,
καξθαδόξνη,
ζρνηλί, θόιια,
παπνπηζόθνπηα,
καληαιάθηα

Να δείρλεη
θαη λα
δηαβάδεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Υαξηηά Α4,
Έγρξσκα
ραξηόληα,
θαξηέιεο,
καξθαδόξνη,
ζρνηλί, θόιια,
παπνπηζόθνπηα,
καληαιάθηα

θαξηειώλ θαη
ζηε ζπλέρεηα λα
δηαβάζεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ
αλαγξάθνληαη
θαη είλαη
θξεκαζκέλεο ζην
ιαηκό ησλ
ζπκκαζεηώλ ηνπ
ρσξίο λα
θνπξαζηεί.
Να θαηαθέξεη λα
ζπλεξγαζηεί κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ
ζπκκεηέρνληαο
ζ’ έλα παηρλίδη
θαη λα δηαβάζεη
ηηο πξνηάζεηο πνπ
αλαγξάθνληαη
ζηηο θαξηέιεο
πνπ έρνπλ
θαηαζθεπάζεη
από θνηλνύ όινη
καδί.
Να θαηαθέξεη λα
ζπλεξγαζηεί κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ
ζπκκεηέρνληαο
ζ’ έλα παηρλίδη
θαη λα δηαβάζεη
ηηο πξνηάζεηο πνπ
αλαγξάθνληαη
ζηηο θαξηέιεο
πνπ έρνπλ
θαηαζθεπάζεη
από θνηλνύ όινη
καδί.

2η Δβδομάδα
Ημεπομηνία
Γεςηέπα
20
Ιανοςαπίος
2014
5ε παξέκβαζε
(Να επηιέμεη
ηηο ζωζηέο
θξάζεηο ζε
άικπνπκ θαη
λα ηηο
ηνπνζεηήζεη
θάηω απ’ ηηο
αληίζηνηρεο
εηθόλεο. Οη
πξνηάζεηο
αθνξνύλ κηα
κηθξή ηζηνξία)
Σπίηη
21
Ιανοςαπίος
2014
ε
5 παξέκβαζε
(Να επηιέμεη
ηηο ζωζηέο
θξάζεηο ζε
άικπνπκ θαη
λα ηηο
ηνπνζεηήζεη
θάηω απ’ ηηο
αληίζηνηρεο
εηθόλεο. Οη
πξνηάζεηο
αθνξνύλ κηα
κηθξή ηζηνξία).
Σεηάπηη
22
Ιανοςαπίος
2014
ε
6 παξέκβαζε
(Να δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
ζεκεηώκαηα
πνπ ηνπ δίλνπλ
νη ζπκκαζεηέο

Γιδακηικό
βήμα

Πεπιοσέρ

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Παιδαγυγικό
ςλικό

Δπιηςσία
διδακηικού
βήμαηορ

Νηνζηέ,
θσηνγξαθηθό
άικπνπκ,
απηνθόιιεηα,
εηθόλεο, βέιθξν.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηελ ηζηνξία
ηνπνζεηώληαο
ζηε ζπλέρεηα
ηηο ζσζηέο
πξνηάζεηο θάησ
από ηηο
αληίζηνηρεο
εηθόλεο.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Νηνζηέ,
θσηνγξαθηθό
άικπνπκ,
απηνθόιιεηα,
εηθόλεο, βέιθξν,
ςαιίδη,
ππνινγηζηήο,
πιαζηηθνπνηεηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηελ ηζηνξία
ηνπνζεηώληαο
ζηε ζπλέρεηα
ηηο ζσζηέο
πξνηάζεηο θάησ
από ηηο
αληίζηνηρεο
εηθόλεο.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Γηαθνξνπνηεκέλν
θνπηί σο
πεξίπηεξν,
πεξηνδηθά,
ζπζθεπαζίεο από
θαζεκεξηλά
πξντόληα
πεξηπηέξνπ,
πιαζηηθνπνηεηήο

Να θαηαθέξεη
λα ζπλεξγαζηεί
κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ θαη λα
δηαβάδεη ηα
πξντόληα πνπ
ηνπ δεηνύζαλ,
ώζηε λα ηνπο
ηα δίλεη ζσζηά.

ηνπ θαη
αθνξνύλ
πξνϊόληα πνπ
έρεη ν ίδηνο
ζαλ
«πεξηπηεξάο»
(ρξεζηκνπνηείη
αη
δηαθνξνπνηεκέ
λν θνπηί γηα
πεξίπηεξν θαη
παηρλίδη
ξόιωλ).
Πέμπηη
23
Ιανοςαπίος
2014
6ε παξέκβαζε
(Να δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
ζεκεηώκαηα
πνπ ηνπ δίλνπλ
νη ζπκκαζεηέο
ηνπ θαη
αθνξνύλ
πξνϊόληα πνπ
έρεη ν ίδηνο
ζαλ
«πεξηπηεξάο»
(ρξεζηκνπνηείη
αη
δηαθνξνπνηεκέ
λν θνπηί γηα
πεξίπηεξν θαη
παηρλίδη
ξόιωλ).
Παπαζκεςή
24
Ιανοςαπίος
2014
7ε παξέκβαζε
(Να
ηνπνζεηήζεη
ηνπο ζωζηνύο
αξηζκνύο πνπ
αληηζηνηρεί ν
θαζέλαο ζε κία
πξόηαζε, ζε
«ζπλλεθάθηα»

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Γηαθνξνπνηεκέλν
θνπηί σο
πεξίπηεξν,
πεξηνδηθά,
ζπζθεπαζίεο από
θαζεκεξηλά
πξντόληα
πεξηπηέξνπ,
πιαζηηθνπνηεηήο

Να θαηαθέξεη
λα ζπλεξγαζηεί
κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ θαη λα
δηαβάδεη ηα
πξντόληα πνπ
ηνπ δεηνύζαλ,
ώζηε λα ηνπο
ηα δίλεη ζσζηά.

Απηνθόιιεηα,
εηθόλεο, βέιθξν,
καξθαδόξνπο,
εηθόλεο,
μπινκπνγηέο,
θσηνγξαθίεο,
θαξηέιεο,
δηαθνξνπνηεκέλα
ζπλλεθάθηα,
πιαζηηθνπνηεηήο

Να κπνξέζεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηελ ηζηνξία απ’
ηελ θαζεκεξηλή
δσή θαη ζηε
ζπλέρεηα λα
επηιέμεη θαη λα
ηνπνζεηήζεη
ηνπο ζσζηνύο
αξηζκνύο πνπ
αληηζηνηρνύζαλ
ζηελ θάζε

πνπ
αληηπξνζωπεύ
νπλ
«θνπβέληεο»
αλζξώπωλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ
ζε κία
θαζεκεξηλή
ζθελή).

ζθελή ηεο
ηζηνξίαο.

3η εβδομάδα
Ημεπομηνία
Γεςηέπα
27
Ιανοςαπίος
2014
ε
8 παξέκβαζε
(Να βάδεη ηηο
ιέμεηο ζηε
ζωζηή ζεηξά
κε ηε βνήζεηα
εηθόλωλ κε
ρξνληθή
αιιεινπρία,
ώζηε λα
θηηάμεη ζωζηέο
πξνηάζεηο)
Σπίηη
28
Ιανοςαπίος
2014
ε
8 παξέκβαζε
(Να βάδεη ηηο
ιέμεηο ζηε
ζωζηή ζεηξά
κε ηε βνήζεηα
εηθόλωλ κε
ρξνληθή
αιιεινπρία,
ώζηε λα
θηηάμεη ζωζηέο
πξνηάζεηο).
Σεηάπηη
29
Ιανοςαπίος
2014

Γιδακηικό
βήμα
Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Πεπιοσέρ

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Παιδαγυγικό
ςλικό

Δπιηςσία
διδακηικού
βήμαηορ

Νηνζηέ,
εθηππσηήο,
απηνθόιιεηα,
εηθόλεο,
πιαζηηθνπνηεηήο,
κνιύβη,
ςαιίδη,
ππνινγηζηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ζσζηά ηηο
ιέμεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
βάιεη ζηε
ζσζηή ζεηξά
γξάθνληέο ηεο,
ώζηε λα
δεκηνπξγήζεη
νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο κε
λόεκα.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Νηνζηέ,
εθηππσηήο,
απηνθόιιεηα,
εηθόλεο,
πιαζηηθνπνηεηήο,
κνιύβη,
ςαιίδη,
ππνινγηζηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ζσζηά ηηο
ιέμεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
βάιεη ζηε
ζσζηή ζεηξά
γξάθνληέο ηεο,
ώζηε λα
δεκηνπξγήζεη
νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο κε
λόεκα.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο

Νηνζηέ,
εθηππσηήο,
απηνθόιιεηα,
εηθόλεο,

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ζσζηά ηηο

8ε παξέκβαζε
(Να βάδεη ηηο
ιέμεηο ζηε
ζωζηή ζεηξά
κε ηε βνήζεηα
εηθόλωλ κε
ρξνληθή
αιιεινπρία,
ώζηε λα
θηηάμεη ζωζηέο
πξνηάζεηο).
Παπαζκεςή
31
Ιανοςαπίος
2014
8ε παξέκβαζε
(Να βάδεη ηηο
ιέμεηο ζηε
ζωζηή ζεηξά
κε ηε βνήζεηα
εηθόλωλ κε
ρξνληθή
αιιεινπρία,
ώζηε λα
θηηάμεη ζωζηέο
πξνηάζεηο).

θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη
θαη λα
θαηαλνεί
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

πιαζηηθνπνηεηήο,
κνιύβη,
ςαιίδη,
ππνινγηζηήο.

Νηνζηέ,
εθηππσηήο,
απηνθόιιεηα,
εηθόλεο,
πιαζηηθνπνηεηήο,
κνιύβη,
ςαιίδη,
ππνινγηζηήο.

ιέμεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
βάιεη ζηε
ζσζηή ζεηξά
γξάθνληέο ηεο,
ώζηε λα
δεκηνπξγήζεη
νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο κε
λόεκα.
Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ζσζηά ηηο
ιέμεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
βάιεη ζηε
ζσζηή ζεηξά
γξάθνληέο ηεο,
ώζηε λα
δεκηνπξγήζεη
νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο κε
λόεκα.

4η εβδομάδα
Ημεπομηνία

Γιδακηικό
βήμα

Γεςηέπα
3
Φεβποςαπίος
2014
ε
9 παξέκβαζε
(Ν’ απαληά ζε
πεξηγξαθηθέο
εξωηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζε
κία εηθόλα.
Σπγθεθξηκέλα,
ε θάζε
απάληεζε
μεθηλά κε
ιέμεηο νη
νπνίεο
βνεζνύλ ζην

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Πεπιοσέρ

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Παιδαγυγικό
ςλικό

Δπιηςσία
διδακηικού
βήμαηορ

Γηαθνξνπνηεκέλν
παπνπηζόθνπην
(θνπηί
απνζήθεπζεο),
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηηο εξσηήζεηο
πνπ αθνξνύζαλ
ζε κηα εηθόλα
από ηελ θύζε
θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
απαληήζεη
ζσζηά
γξάθνληάο ηεο.

λα
δηεπθνιπλζεί ν
καζεηήο).
Σπίηη
4
Φεβποςαπίος
2014
ε
9 παξέκβαζε
(Ν’ απαληά ζε
πεξηγξαθηθέο
εξωηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζε
κία εηθόλα.
Σπγθεθξηκέλα,
ε θάζε
απάληεζε
μεθηλά κε
ιέμεηο νη
νπνίεο
βνεζνύλ ζην
λα
δηεπθνιπλζεί ν
καζεηήο).
Σεηάπηη
5
Φεβποςαπίος
2014
ε
9 παξέκβαζε
(Ν’ απαληά ζε
πεξηγξαθηθέο
εξωηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζε
κία εηθόλα.
Σπγθεθξηκέλα,
ε θάζε
απάληεζε
μεθηλά κε
ιέμεηο νη
νπνίεο
βνεζνύλ ζην
λα
δηεπθνιπλζεί ν
καζεηήο).
Πέμπηη
6
Φεβποςαπίος
2014
ε
9 παξέκβαζε
(Ν’ απαληά ζε
πεξηγξαθηθέο

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Γηαθνξνπνηεκέλν
παπνπηζόθνπην
(θνπηί
απνζήθεπζεο),
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηηο εξσηήζεηο
πνπ αθνξνύζαλ
ζε κηα εηθόλα
από ηελ θύζε
θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
απαληήζεη
ζσζηά
γξάθνληάο ηεο.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Γηαθνξνπνηεκέλν
παπνπηζόθνπην
(θνπηί
απνζήθεπζεο),
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηηο εξσηήζεηο
πνπ αθνξνύζαλ
ζε κηα εηθόλα
από ηελ θύζε
θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
απαληήζεη
ζσζηά
γξάθνληάο ηεο.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,

Γηαθνξνπνηεκέλν
παπνπηζόθνπην
(θνπηί
απνζήθεπζεο),
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηηο εξσηήζεηο
πνπ αθνξνύζαλ
ζε κηα εηθόλα
από ηελ θύζε

εξωηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζε
κία εηθόλα.
Σπγθεθξηκέλα,
ε θάζε
απάληεζε
μεθηλά κε
ιέμεηο νη
νπνίεο
βνεζνύλ ζην
λα
δηεπθνιπλζεί ν
καζεηήο).
Παπαζκεςή
7
Φεβποςαπίος
2014
9ε παξέκβαζε
(Ν’ απαληά ζε
πεξηγξαθηθέο
εξωηήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζε
κία εηθόλα.
Σπγθεθξηκέλα,
ε θάζε
απάληεζε
μεθηλά κε
ιέμεηο νη
νπνίεο
βνεζνύλ ζην
λα
δηεπθνιπλζεί ν
καζεηήο).

πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο.

πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
απαληήζεη
ζσζηά
γξάθνληάο ηεο.

Γηαθνξνπνηεκέλν
παπνπηζόθνπην
(θνπηί
απνζήθεπζεο),
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο.

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη θαη
λα θαηαλνήζεη
ηηο εξσηήζεηο
πνπ αθνξνύζαλ
ζε κηα εηθόλα
από ηελ θύζε
θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηηο
απαληήζεη
ζσζηά
γξάθνληάο ηεο.

5η εβδομάδα

Ημεπομηνία

Γιδακηικό
βήμα

Πεπιοσέρ

Παιδαγυγικό
ςλικό

Γεςηέπα
10
Φεβποςαπίος
2014
10ε
παξέκβαζε
(Να δηαβάζεη,
λα θαηαλνήζεη
λα παξάγεη θαη
ηέινο λα
κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Καξηέιεο,
ραξηόλη,
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο,
καξθαδόξνη,
δηαθνξνπνηεκέλν
ηξέλν, ραξηηά Α4

Δπιηςσία
διδακηικού
βήμαηορ
Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη
ζηε ζπλέρεηα
λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ζε
θαζεκεξηλέο
ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη κέζα
ζηελ ηάμε.
Έπεηηα λα

αθνξνύλ ζε
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηε
ο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ
ζε θάζε έλα
ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή
ζεκεηωκάηωλ,
γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ
ηνπ ππαγνξεύεη
ε δαζθάια).
Σπίηη
11
Φεβποςαπίος
2014
10ε
παξέκβαζε
(Να δηαβάζεη,
λα θαηαλνήζεη
λα παξάγεη θαη
ηέινο λα
κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ
αθνξνύλ ζε
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηε
ο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ
ζε θάζε έλα
ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή
ζεκεηωκάηωλ,
γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ
ηνπ ππαγνξεύεη
ε δαζθάια).
Σεηάπηη
12
Φεβποςαπίος
2014
10ε
παξέκβαζε
(Να δηαβάζεη,
λα θαηαλνήζεη
λα παξάγεη θαη
ηέινο λα
κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ

γξακκέο

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο

ζπλεξγαζηεί
νκαιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ δίλνληαο
ζηνλ θαζέλα
από κία
«εληνιή».

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Καξηέιεο,
ραξηόλη,
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο,
καξθαδόξνη,
δηαθνξνπνηεκέλν
ηξέλν, ραξηηά Α4

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη
ζηε ζπλέρεηα
λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ζε
θαζεκεξηλέο
ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη κέζα
ζηελ ηάμε.
Έπεηηα λα
ζπλεξγαζηεί
νκαιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ δίλνληαο
ζηνλ θαζέλα
από κία
«εληνιή».

Καξηέιεο,
ραξηόλη,
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο,
καξθαδόξνη,
δηαθνξνπνηεκέλν
ηξέλν, ραξηηά Α4

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη
ζηε ζπλέρεηα
λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ζε
θαζεκεξηλέο
ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη κέζα
ζηελ ηάμε.
Έπεηηα λα

αθνξνύλ ζε
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηε
ο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ
ζε θάζε έλα
ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή
ζεκεηωκάηωλ,
γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ
ηνπ ππαγνξεύεη
ε δαζθάια).
Πέμπηη
13
Φεβποςαπίος
2014
10ε
παξέκβαζε
(Να δηαβάζεη,
λα θαηαλνήζεη
λα παξάγεη θαη
ηέινο λα
κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ
αθνξνύλ ζε
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηε
ο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ
ζε θάζε έλα
ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή
ζεκεηωκάηωλ,
γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ
ηνπ ππαγνξεύεη
ε δαζθάια).
Παπαζκεςή
14
Φεβποςαπίος
2014
10ε
παξέκβαζε
(Να δηαβάζεη,
λα θαηαλνήζεη
λα παξάγεη θαη
ηέινο λα
κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ

γξακκέο

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο

ζπλεξγαζηεί
νκαιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ δίλνληαο
ζηνλ θαζέλα
από κία
«εληνιή».

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Καξηέιεο,
ραξηόλη,
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο,
καξθαδόξνη,
δηαθνξνπνηεκέλν
ηξέλν, ραξηηά Α4

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη
ζηε ζπλέρεηα
λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ζε
θαζεκεξηλέο
ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη κέζα
ζηελ ηάμε.
Έπεηηα λα
ζπλεξγαζηεί
νκαιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ δίλνληαο
ζηνλ θαζέλα
από κία
«εληνιή».

Καξηέιεο,
ραξηόλη,
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο,
καξθαδόξνη,
δηαθνξνπνηεκέλν
ηξέλν, ραξηηά Α4

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη
ζηε ζπλέρεηα
λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ζε
θαζεκεξηλέο
ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη κέζα
ζηελ ηάμε.
Έπεηηα λα

αθνξνύλ ζε
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηε
ο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ
ζε θάζε έλα
ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή
ζεκεηωκάηωλ,
γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ
ηνπ ππαγνξεύεη
ε δαζθάια).

γξακκέο

ζπλεξγαζηεί
νκαιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ δίλνληαο
ζηνλ θαζέλα
από κία
«εληνιή».

6η εβδομάδα
Ημεπομηνία
Γεςηέπα
17
Φεβποςαπίος
2014
10ε
παξέκβαζε
(Να δηαβάζεη,
λα θαηαλνήζεη
λα παξάγεη θαη
ηέινο λα
κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ
αθνξνύλ ζε
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηε
ο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ
ζε θάζε έλα
ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή
ζεκεηωκάηωλ,
γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ
ηνπ ππαγνξεύεη
ε δαζθάια).
Σπίηη
18
Φεβποςαπίος
2014
10ε

Γιδακηικό
βήμα

Πεπιοσέρ

Παιδαγυγικό
ςλικό

Δπιηςσία
διδακηικού
βήμαηορ

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί
θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,
Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Καξηέιεο,
ραξηόλη,
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο,
καξθαδόξνη,
δηαθνξνπνηεκέλν
ηξέλν, ραξηηά Α4

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη
ζηε ζπλέρεηα
λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ζε
θαζεκεξηλέο
ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη κέζα
ζηελ ηάμε.
Έπεηηα λα
ζπλεξγαζηεί
νκαιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ δίλνληαο
ζηνλ θαζέλα
από κία
«εληνιή».

Να
δείρλεη, λα
δηαβάδεη,
λα
θαηαλνεί

Αλάγλσζε,
Καηαλόεζε,
Γξαθή,
Πξνθνξηθόο
ιόγνο,

Καξηέιεο,
ραξηόλη,
εηθόλεο, κνιύβη,
πιαζηηθνπνηεηήο,
ππνινγηζηήο,

Να θαηαθέξεη
λα δηαβάζεη, λα
θαηαλνήζεη θαη
ζηε ζπλέρεηα
λα γξάςεη ηηο

παξέκβαζε
(Να δηαβάζεη,
λα θαηαλνήζεη
λα παξάγεη θαη
ηέινο λα
κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ
αθνξνύλ ζε
θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηε
ο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ
ζε θάζε έλα
ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή
ζεκεηωκάηωλ,
γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ
ηνπ ππαγνξεύεη
ε δαζθάια).

θαη λα
παξάγεη
πξνηάζεηο
κηθξνύ
θεηκέλνπ
κέρξη
ηέζζεξηο
γξακκέο

Κνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά,
πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

καξθαδόξνη,
δηαθνξνπνηεκέλν
ηξέλν, ραξηηά Α4

πξνηάζεηο πνπ
αθνξνύζαλ ζε
θαζεκεξηλέο
ελέξγεηεο πνπ
γίλνληαη κέζα
ζηελ ηάμε.
Έπεηηα λα
ζπλεξγαζηεί
νκαιά κε ηνπο
ζπκκαζεηέο
ηνπ δίλνληαο
ζηνλ θαζέλα
από κία
«εληνιή».

σέδιο δόμηζηρ διδακηικού ππογπάμμαηορ.
ηοισεία μαθηηή
Όλνκα
Υ
Σάμε θνίηεζεο
Γ’ Γεκνηηθνύ (Α’ εμάκελν)
Δπίπεδα επίδοζηρ (Δξάμηνο– ηάξη)
Γιώζζα
Α’ δεκ. (Β’ εμακ.)
Ζιηθία
10 εηώλ
Παξέκβαζε εηδηθήο
Σκήκα Έληαμεο
αγσγήο:
Γηάγλσζε

Βηβιηνηεηξάδηα
Πξνθνξηθόο

Ννεηηθή αλεπάξθεηα ή αλσξηκόηεηα
(ΚΔ.Γ.Γ.Τ).

Τλικά
Βηβιία θαη
αλαιώζηκα
Φαιίδη

Ζιεθηξνληθά
Τπνινγηζηήο

Γιδακηικόρ ζηόσορ
Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο.
Υπονοδιάγπαμμα διδακηικήρ παπέμβαζηρ
Ζκ. έλαξμεο:
Ζκ. Λήμεο:
Γηάξθεηα:
13-1-14
14-2-14
10 παξεκβάζεηο
Αςηοαξιολόγηζη (παιδαγυγικόρ αναζηοσαζμόρ):
Ση πξνζδνθώ λα πάεη θαιά;
Πηζηεύσ πσο νη δξαζηεξηόηεηεο ζα ηνπ πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ
θαζώο ζηηο πεξηζζόηεξεο ζπκκεηέρνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ. Δπίζεο,
εθηηκώ πσο ζα βειηησζεί ε δπλαηόηεηά ηνπ ζηελ αλάγλσζε θαη
παξαγσγή πξνηάζεσλ.
Ση πηζηεύσ όηη κπνξεί λα κελ πάεη θαιά;
Δίλαη πηζαλό λα θνπξαζηεί ή λα δπζθνιεπηεί ζε νξηζκέλεο αζθήζεηο θαη
γη’ απηό ην ιόγν ζα ηηο νινθιεξώζεη κε θάπνηα βνήζεηα.
Ση ζα κπνξνύζα λα ηξνπνπνηήζσ;
Δλδερνκέλσο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο λα πξέπεη λα θάλσ κεγαιύηεξα
δηαιείκκαηα ή λα βξσ πνην ζεκηηνύο εληζρπηέο.
Βήμαηα- Οδηγίερ- Γπαζηηπιόηηηερ
Να δείρλεη πξνηάζεηο κηθξνύ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο.
1.
Να
δείρλεη
ηνπο ηίηινπο απ’ ηα
1ν βήκα/ δξαζηεξηόηεηεο
εμώθπιια ζρνιηθώλ βηβιίσλ ηεο ηάμεο
ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν
κάζεκα θαη θξαηνύλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ.

Φπρνθηλεηηθόηεηα

Υαξηηά Α4Έγρξσκα ραξηόληα

Ννεηηθέο ηθαλόηεηεο

Νηνζηέ,
θσηνγξαθηθό
άικπνπκ

Φσηνγξαθηθή
κεραλή

πλαηζζεκαηηθή
νξγάλσζε

Πιαζηηθνπνηεηήο

Δθηππσηήο

Σεύρνο γιώζζαο

Απηνθόιιεηα,
εηθόλεο, βέιθξνπαπνπηζόθνπηα,
καξθαδόξνπο,
εηθόλεο,
μπινκπνγηέο,
θσηνγξαθίεο,
θαξηέιεο, πεξίπηεξν,
πεξηνδηθά,
ζπζθεπαζίεο από
θαζεκεξηλά πξντόληα
πεξηπηέξνπ

Γηαδίθηπν,
Γεκνζηνγξαθηθή
ζπζθεπή
ερνγξάθεζεο

Μηθξόθσλν

2ν βήκα/ δξαζηεξηόηεηεο

3ν βήκα/ δξαζηεξηόηεηεο

2. Να δείρλεη ηνπο ηίηινπο απ’ ηα
εμώθπιια εμσζρνιηθώλ βηβιίσλ πνπ
θξαηνύλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ
Να δείρλεη θαη λα δηαβάδεη πξνηάζεηο
κηθξνύ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο γξακκέο.
3. Να δείρλεη θαη λα δηαβάδεη πξνηάζεηο
πνπ αλαγξάθνληαη ζε θαξηέιεο πνπ έρνπλ
νη ζπκκαζεηέο ηνπ θξεκαζκέλεο ζην ιαηκό
ηνπο.
4. Να δείρλεη θαη λα δηαβάδεη πξνηάζεηο
πνπ αλαγξάθνληαη ζε θαξηέιεο,
ζπκκεηέρνληαο ζ’ έλα παηρλίδη κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ.
Να δείρλεη, λα δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί
πξνηάζεηο κηθξνύ θεηκέλνπ κέρξη ηέζζεξηο
γξακκέο.
5. Να επηιέμεη ηηο ζσζηέο θξάζεηο ζε
άικπνπκ θαη λα ηηο ηνπνζεηήζεη θάησ απ’
ηηο αληίζηνηρεο εηθόλεο. Οη πξνηάζεηο
αθνξνύλ κηα κηθξή ηζηνξία.
6. Να δηαβάδεη θαη λα θαηαλνεί
ζεκεηώκαηα πνπ ηνπ δίλνπλ νη ζπκκαζεηέο
ηνπ θαη αθνξνύλ πξντόληα πνπ έρεη ν ίδηνο
ζαλ «πεξηπηεξάο» (ρξεζηκνπνηείηαη
δηαθνξνπνηεκέλν θνπηί γηα πεξίπηεξν θαη
παηρλίδη ξόισλ).
7. Να ηνπνζεηήζεη ηνπο ζσζηνύο αξηζκνύο
πνπ αληηζηνηρεί ν θαζέλαο ζε κία πξόηαζε,
ζε «ζπλλεθάθηα» πνπ αληηπξνζσπεύνπλ
«θνπβέληεο» αλζξώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζε κία θαζεκεξηλή ζθελή.

ρνηλί- Μαληαιάθηα

4ν βήκα/ δξαζηεξηόηεηεο

Λνγνηερληθά βηβιία

Υξόλνο

10 παξεκβάζεηο

πρλόηεηα επηηπρίαο:

9/ 10 θνξέο

Να δείρλεη, λα δηαβάδεη, λα θαηαλνεί θαη λα
παξάγεη πξνηάζεηο κηθξνύ θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο.
8. Να βάδεη ηηο ιέμεηο ζηε ζσζηή ζεηξά κε
ηε βνήζεηα εηθόλσλ κε ρξνληθή
αιιεινπρία, ώζηε λα θηηάμεη ζσζηέο
πξνηάζεηο.
9. Ν’ απαληά ζε πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο
πνπ αθνξνύλ ζε κία εηθόλα. πγθεθξηκέλα,
ε θάζε απάληεζε μεθηλά κε ιέμεηο νη
νπνίεο βνεζνύλ ζην λα δηεπθνιπλζεί ν
καζεηήο.
10. Να δηαβάζεη, λα θαηαλνήζεη λα
παξάγεη θαη ηέινο λα κνηξάζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζε θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο θαη
αληηζηνηρνύλ ζε θάζε έλα ζπκκαζεηή ηνπ
κε ηε κνξθή ζεκεησκάησλ, γξάθνληαο ηηο
εληνιέο πνπ ηνπ ππαγνξεύεη ε δαζθάια.

Μπξάβν Υ, είζαη ππέξνρνο.

Θαπκάζηα Υ, είζαη πάξα
πνιύ θαιόο.

Λεθηηθή


Οινθιήξσζε

10/ 10 θνξέο
Τιηθή

Απηνλνκία (βνήζεηα)

Υσξίο

1ν βήκα (1ε)

Δίζαη θαη ν πξώηνο.

1.
Απνλνκή κεηαιιίνπ κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε θάζε βήκαηνο κε
ηαπηόρξνλε απνλνκή ελεκεξσηηθνύ
επαίλνπ ζηνπο γνλείο.
2.
Απνλνκή θππέινπ κεηά ηελ
επίηεπμε όισλ ησλ βεκάησλ (νινθιήξσζε

Μηθξή
Μεζαία
Μεγάιε
ςμπεπιθοπά

1ν βήκα (2ε)
2ν βήκα
3ν βήκα (1ε, 2ε)
3ν βήκα (3ε),
4ν βήκα (1ε, 2ε)
4ν βήκα (3ε)

Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξόβιεκα.

δηδαθηηθνύ ζηόρνπ).
1.
Αλαθνίλσζε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ
ηεο γεληθήο ηάμεο, ηεο αηηίαο απνλνκήο
κεηαιιίνπ θαη θππέινπ.

Άιιε

2.
Υεηξνθξόηεκα
Αξιολόγηζη


Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα (βηβιηνηεηξάδην)



Έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο (βηβιηνηεηξάδην)


Έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο

Δνδεικηικέρ διδακηικέρ διαθοποποιήζειρ.
Παξαηήξεζε.

Κξππηόιεμν
Νν 1

Νηνζηέ κε άζθεζε θαηαλόεζεο.
Νν 2

Νν 3
Δξαζηεξηόηεηα αληηζηνίρεζεο ζε ληνζηέ.

Παξέκβαζε.
Νν 4
Παπνπηζόθνπην κε ζέκα: «Ο θήπνο καο»

Νν 5
Καξηέιεο κε ηε κνξθή ηξέλωλ.

Νν 6
Δηαθνξνπνηεκέλα ζρνιηθά βηβιία.

Νν 7
Δηαθνξνπνηεκέλε ηζηνξία ζε ληνζηέ κε ζέκα «Δύν αδεξθάθηα παίδνπλ ζην ρηόλη».

Νν 8
Δηαθνξνπνηεκέλν πεξίπηεξν κε ραξηόλη ζπλαιιαγήο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.

Νν 9
Δηαθνξνπνηεκέλα ζύλλεθα κε ζέκα ηελ αγξνηηθή δωή.

Αμηνιόγεζε
Νν 10
Φσηνγξαθία απ’ ηελ θνηλσληθή ηζηνξία κε ζέκα:
«πώο ζπκπεξηθέξνκαη ζηελ ηάμε κνπ».

Νν 11
Φσηνγξαθία απ’ ηελ θνηλσληθή ηζηνξία κε ζέκα:
«Παίδσ κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ ζην δηάιεηκκα».

Νν 12
Φσηνγξαθία απ’ ηελ θνηλσληθή ηζηνξία κε ζέκα:
«Πεγαίλσ ζηλεκά».

Γ.5.5. ςνοπηικόρ πίνακαρ πεπιλήτευν Ημεπήζιαρ Ππακηικήρ Άζκηζηρ.
Α/Α
Ππακηικήρ
άζκηζηρ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΊΑ

Υπ.
Ππορ/ζηρ

σπ.
Αποσώπηζηρ

Γιάπκεια
παπαμονήρδιδ. ώπερ

Γιδ. ηόσορΓΜΔ+ΠΑΠΔΑ+ΑΠ

ΠαπαηηπήζειρΔΓΑ

Απσική

1

Γεπηέξα, 4
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να ιέεη ζπιιαβέο κε
νξηζκέλε ζεηξά θαη λα
ηηο ηαπηίδεη κε ηα
γξαπηά ηνπο ζύκβνια

2

Σξίηε, 5
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να γξάθεη δηζύιιαβεο
ιέμεηο κε ηηο ζπιιαβέο
πνπ ήδε γλσξίδεη.

3

Παξαζθεπή, 8
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να γξάθεη δηζύιιαβεο
ιέμεηο κε ηηο ζπιιαβέο
πνπ ήδε γλσξίδεη.

4

Γεπηέξα, 11
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να πξνζαλαηνιίδεηαη
ζην ρώξν θαη λα
εθηειεί δηαδξνκέο.

Έγηλε αλαγλώξηζε
γξακκάησλ ηνπ
καζεηή από
θαξηέια θαη ζηε
ζπλέρεηα ηνπ
δεηήζεθε λα
αλαγλσξίζεη θαη λα
πεη ζπιιαβέο κε
νξηζκέλε ζεηξά,
θαζώο επίζεο θαη
λα ηηο ηαπηίζεη κε
ηα γξαπηά ηνπο
ζύκβνια. Χζηόζν,
δηαπηζηώζεθαλ
ζηνηρεία εύθνιεο
θόπσζεο θαη
βξαδύηεηα ζηελ
επεμεξγαζία ησλ
πιεξνθνξηώλ.
Φαίλεηαη όηη
δπζθνιεύεηαη ζην
πάδι,.
Θα πξνζπαζήζσ λα
βξσ
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
λα είλαη ζην πεδίν
ησλ ελδηαθεξόλησλ
ηνπ, ώζηε κεο απ’
απηέο λα βξίζθεη
θαη ηηο αληίζηνηρεο
ιέμεηο
Φαίλεηαη λα κελ
κπνξεί λα
εθθξαζηεί κε
ζπλέρεηα θαη
αθξίβεηα. Θα
πξνζπαζήζσ λα
νξγαλώζσ ηελ
ζθέςε ηνπ κεο’ από
ινγηθέο αθνινπζίεο
κε ηε βνήζεηα
θαξηώλ.
Φαίλεηαη πσο ηα
θαηαθέξλεη θαιά κε
ηηο ελ ιόγσ
δξαζηεξηόηεηεο.
Θα πξνζπαζήζσ λα
ηηο επαλαιάβσ γηα
λα εμνηθεησζεί
πεξηζζόηεξν κε ηα
ΜΜΜ θαη ηα
ζήκαηα ηνπ ΚΟΚ

5

Σξίηε, 12
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να έρεη αληίιεςε θαη
γλώζε ηνπ ρξόλνπ.

6

Πέκπηε, 14
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να ζπλεξγάδεηαη κε
ηα παηδηά ηνπ
ζρνιείνπ θαη λα
απνδέρεηαη ην
πξόβιεκά ηνπ

7

Παξαζθεπή, 15
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να ζπγθεληξώλεη ηελ
πξνζνρή ηνπ ζε απηό
πνπ βιέπεη.

Φαίλεηαη πσο
ρξεηάδεηαη βνήζεηα
ζηελ επηθνηλσλία
κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ.
Θα επαλαιάβνπκε
αζθήζεηο
ζπλεξγαζίαο.
Παξνπζηάδεη
πξνβιήκαηα ζηε
ζπλεξγαζία κε ηα
ππόινηπα παηδηά
όηαλ πηέδεηαη.
Πξέπεη λα
επηδηώθνπκε
κεγαιύηεξε επαθή
θαη αληίζηνηρε
ζπκβνπιεπηηθή.
Σε ζεκεξηλή εκέξα
ην ζρνιείν
γηόξηαζε ηελ
Δπέηεην ηνπ
Πνιπηερλείνπ. Ο Υ
θάζηζε ζηε ζεηξά
εθείλε όπνπ είρε
πξνγξακκαηηζηεί
γηα ηελ ηάμε ηνπ,
δίπια ζηε δαζθάια
ηνπ όπνπ ηνλ είρε
ππό ηελ επνπηεία
ηεο. Παξαηεξνύζε
ηξηγύξσ ηελ
αίζνπζα, σζηόζν ην
βιέκκα ηνπ έδεηρλε
λα ράλεηαη κέζα
ζην πιήζνο.
Απέθεπγε λα
θνηηάδεη ηε ζθελή,
όπνπ νη καζεηέο
εθθσλνύζαλ ηα
πνηήκαηά ηνπο,
σζηόζν θάπνηεο
θνξέο ηξαγνπδνύζε
ηα ηξαγνύδηα ηεο
ρνξσδίαο. Άιιεο
πάιη θνηηνύζε ηε
δαζθάια ηνπ ή ηνπο
θνληηλνύο
ζπκκαζεηέο ηνπ θαη
γεινύζε ρσξίο
ζπγθεθξηκέλν ιόγν
δείρλνληαο
ηθαλνπνίεζε. Ζ
γηνξηή δηήξθεζε
πεξίπνπ κηα ώξα.
Καηά ην δηάζηεκα
απηό δε δήηεζε λα
βγεη εθηόο αίζνπζαο
γηα θαλέλα ιόγν
παξά κνλάρα

θαζόηαλ ήξεκνο
κέρξη ην ηέινο,
πξνζειώλνληαο
ζπλήζσο ην βιέκκα
ηνπ πξνο ηελ
κπξνζηηλή θαξέθια
ζην ύςνο ησλ
καηηώλ θαη πξνο ηα
θάησ.

8

Γεπηέξα, 18
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Φαίλεηαη πσο
θνπξάδεηαη εύθνια,
ηδηαίηεξα όηαλ
πξόθεηηαη λα
αζρνιεζεί κε
θάπνηα
δξαζηεξηόηεηα ηελ
νπνία θνβάηαη γηα
ηη δελ μέξεη λα ηελ
θάλεη.
Πξέπεη λα επηκείλσ
ζηε δεκηνπξγία
πξνηάζεσλ εθ
κέξνπο ηνπ κε
άιιεο αζθήζεηο,
πνπ ζα ηνπ
πξνθαιέζνπλ
κεγαιύηεξν
ελδηαθέξνλ.

9

10

11

Σξίηε, 19
Ννεκβξίνπ 2013

Παξαζθεπή, 22
Ννεκβξίνπ 2013

Γεπηέξα, 25
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Δλώ θαίλεηαη λα
ελζνπζηάδεηαη θάζε
θνξά πνπ πξόθεηηαη
λα ζπδεηήζνπκε γηα
θάπνηα
δξαζηεξηόηεηα ή
θάπνηα εηθόλα, όηαλ
ηνπ δεηείηαη λα
δηαβάζεη, αιιά
αθόκε πεξηζζόηεξν
λα γξάςεη ηηο
πξνηάζεηο ηηο
νπνίεο ζηνλ
πξνθνξηθό ιόγν
αλαθέξεη ρσξίο
πξόβιεκα, ηόηε
δπζθνιεύεηαη πάξα
πνιύ. Απηή ε
δπζθνιία ηνπ
πξνθαιεί θαη ηελ
εύθνιε θνύξαζή
ηνπ θαη θαηά
ζπλέπεηα ηελ
έθθξαζε
δπζαξέζθεηαο.
Θα πξέπεη λα
ζπλερίζσ κε αθόκε
πην απιέο θαη
«επράξηζηεο»
αζθήζεηο, ώζηε λα
κπνξεί λα γξάθεη
ηηο απιέο
πξνηάζεηο.
Φαίλεηαη πσο ηνπ
αξέζνπλ ηέηνηνπ
είδνπο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
δελ ρξεηάδεηαη λα
γξάςεη από κόλνο
ηνπ θάπνηα ιέμε.
Δπίζεο δελ ήηαλ
αξλεηηθόο ζηε
βνήζεηα ηνπ
ζπκκαζεηή ηνπ.
Πξέπεη λα βξσ
παξόκνηεο
αζθήζεηο, ώζηε λα
ηνλ παξνηξύλσ λα
γξάθεη θαη ιέμεηο
θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνηάζεηο ρσξίο λα
θνπξάδεηαη.
Γπζθνιεύεηαη ζηε
ζεηξά ησλ αξηζκώλ.
Σζαληίδεηαη θαη
δείρλεη όηη
θνπξάδεηαη όηαλ
δελ γλσξίδεη θάηη.
Θα πξέπεη λα
εζηηαζηνύκε ζηελ

εθκάζεζε ηεο
ζεηξάο ησλ αξηζκώλ
κε δξαζηεξηόηεηεο
ηεο αξεζθείαο ηνπ.

12

13

14

Σξίηε, 26
Ννεκβξίνπ 2013

Πέκπηε, 28
Ννεκβξίνπ 2013

Παξαζθεπή, 29
Ννεκβξίνπ 2013

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Φαίλεηαη όηη ηνπ
αξέζνπλ πνιύ νη
δξαζηεξηόηεηεο κε
ηα ρξήκαηα. Θα
ζπλερίζσ λα ηνπ
θάλσ παξόκνηεο
αζθήζεηο κε
ρξήκαηα, ώζηε λα
ηνπ θηλώ ην
ελδηαθέξνλ κε
ζθνπό ηνλ έιεγρν
θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ
Φαίλεηαη πσο
παξόιν πνπ ηνπ
αξέζνπλ πνιύ νη
δξαζηεξηόηεηεο κε
ηα ρξήκαηα,
σζηόζν δελ κπνξεί
λα θάλεη πξάμεηο κ’
απηά θαη λα
ππνινγίζεη ηα
ζσζηά.
Θα ζπλερίζνπκε λα
θάλνπκε
ζηνρεπκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο
ώζηε λα κάζεη λα
μερσξίδεη θαη λα
ππνινγίδεη ζσζηά
ηα ρξήκαηα.
Φαίλεηαη λα
δπζθνιεύεηαη ζηηο
απιέο πξάμεηο,
σζηόζν ιόγσ ηνπ
όηη ηα ρξήκαηα
είλαη ζην πεδίν ησλ
ελδηαθεξόλησλ ηνπ,
πξνζπαζεί θαη κε
ηε βνήζεηά καο
θαηαθέξλεη λα
ππνινγίδεη θάπνηεο
πξάμεηο. Θα
ζπλερίζνπκε
θηλώληαο ηνπ ην
ελδηαθέξνλ κε
αληίζηνηρα
«παηρλίδηα».

15

16

17

Γεπηέξα, 2
Γεθεκβξίνπ 2013

Σξίηε, 3
Γεθεκβξίνπ 2013

Σεηάξηε, 4
Γεθεκβξίνπ 2013

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Γελ παξνπζηάδεη
πξόβιεκα ζηελ
αλάπηπμε
πξνηάζεσλ.
Δηδηθόηεξα, όηαλ
είλαη θάηη πνπ ηνλ
ελδηαθέξεη απαληά
ζηελ εξώηεζε
ρσξίο θαζπζηέξεζε
θαη δηζηαγκό.
Χζηόζν, όηαλ ηνπ
δεηείηαη λα γξάςεη
απηό πνπ ιέεη
πξνθνξηθά, επεηδή
μέξεη όηη ζα
δπζθνιεπηεί
εκθαλίδεη ηελ
δπζαξέζθεηά ηνπ.
Πξέπεη λα
επηκείλνπκε.
Γελ παξνπζηάδεη
πξόβιεκα ζηελ
αλάπηπμε
πξνηάζεσλ.
Δηδηθόηεξα, όηαλ
είλαη θάηη πνπ ηνλ
ελδηαθέξεη απαληά
ζηελ εξώηεζε
ρσξίο θαζπζηέξεζε
θαη δηζηαγκό.
Χζηόζν, όηαλ ηνπ
δεηείηαη λα γξάςεη
απηό πνπ ιέεη
πξνθνξηθά, επεηδή
μέξεη όηη ζα
δπζθνιεπηεί
εκθαλίδεη ηελ
δπζαξέζθεηά ηνπ.
Πξέπεη λα
επηκείλνπκε.

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Φαίλεηαη όηη ηνπ
αξέζνπλ πνιύ νη
δξαζηεξηόηεηεο κε
αληηζηνηρήζεηο. Θα
ζπλερίζσ λα ηνπ
θάλσ παξόκνηεο
αζθήζεηο.

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Φαίλεηαη πσο
παξόιν πνπ ηνπ
αξέζνπλ πνιύ νη
δξαζηεξηόηεηεο
ηέηνηνπ είδνπο
(ληνζηέ), σζηόζν
γλσξίδνληαο ηελ
δπζθνιία πνπ έρεη
ζην γξαπηό ιόγν,
απηό ηνλ
θαηαβάιεη.
Θα ζπλερίζνπκε λα

5 ώξεο

θάλνπκε
ζηνρεπκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο
ώζηε λα κελ έρεη
ηόζν αξλεηηθή
δηάζεζε όηαλ
ρξεηάδεηαη λα
γξάςεη.

18

19

20

21

22

Πέκπηε, 5
Γεθεκβξίνπ 2013

Παξαζθεπή, 6
Γεθεκβξίνπ 2013

Σεηάξηε, 11
Γεθεκβξίνπ 2013

Πέκπηε, 12
Γεθεκβξίνπ 2013

Παξαζθεπή, 13
Γεθεκβξίνπ 2013

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Δίλαη από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ηνπ θηλνύλ ην
ελδηαθέξνλ
(εηθνλνζηαπξόιεμν)

5 ώξεο

Να γξάθεη έσο
ηέζζεξηο πξνηάζεηο κε
ινγηθή ζύλδεζε,
απαληώληαο ζε ζέκα
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ

Δίλαη από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ηνπ θηλνύλ ην
ελδηαθέξνλ
(εηθνλνζηαπξόιεμν)

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

Έδεημε κεγάιν
ελζνπζηαζκό ζηελ
αλάγλσζε ηεο
ηζηνξίαο κε ηνλ
Άγην Βαζίιε

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

πλερίδεη λα δείρλεη
ελδηαθέξνλ ζηελ
αλάγλσζε ηεο
ηζηνξίαο κε ηνλ
Άγην Βαζίιε

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

Δλώ μεθίλεζε κε
ελδηαθέξνλ ζηε
ζπλέρεηα
θνπξάζηεθε
(πεξηγξαθή εηθόλσλ
ηκεκαηηθά απ' ηελ
ηζηνξία)

23

Γεπηέξα, 16
Γεθεκβξίνπ 2013

8:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

ν καζεηήο αδπλαηεί
λα αθνινπζήζεη ην
ξπζκό ηεο ηάμεο
ηνπ ζε γξαπηέο
δνθηκαζίεο θαη
αζθήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζε
δηάθνξα καζήκαηα
θαη ηδηαίηεξα ζηα
καζεκαηηθά θαη ζηα
Αγγιηθά. Γείρλεη λα
βαξηέηαη,
δπζαλαζρεηεί,
θνύλα λεπξηθά ηα
πόδηα θαη ην
βιέκκα ηνπ
δηαρέεηαη ζηελ
ηάμε.
Πην ζπγθεθξηκέλα
ζηα καζεκαηηθά
είλαη εκθαλήο νη
δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη,
εθόζνλ όηαλ
πξόθεηηαη γηα
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
απαηηνύλ
ζπιινγηζκό δελ ηα
θαηαθέξλεη. ηα
αγγιηθά γξάθεη
ζηνλ πίλαθα ή ηνλ
ζβήλεη βηαζηηθά
ρσξίο λα ην έρεη πεη
ε δαζθάια ηνπ, ελώ
ηα παηδηά δελ έρνπλ
πξνιάβεη λα
γξάςνπλ ηηο
αζθήζεηο. Κάλεη
θαζαξία θαη δελ
αθήλεη λα εμειηρζεί
ην κάζεκα.
Χζηόζν, ε κνπζηθή
είλαη από ηα
αγαπεκέλα ηνπ
καζήκαηα. Γείρλεη
ελζνπζηαζκέλνο θαη
ραξνύκελνο όηαλ
ηξαγνπδνύλ ή
παίδνπλ δηάθνξεο
κνπζηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
Δίλαη πξόζπκνο λα
ζπκκεηέρεη,
ζεθώλεη ην ρέξη ηνπ
ζε πξάγκαηα πνπ
κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί.
Κάπνηεο θνξέο
βέβαηα ζεθώλεηαη
όξζηνο γηα λα

πεξπαηήζεη, ρσξίο
σζηόζν λα
δεκηνπξγεί
ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα.

24

25

Σξίηε, 17
Γεθεκβξίνπ 2013

Σεηάξηε, 18
Γεθεκβξίνπ 2013

8:00

8:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

πλερίδεη λα δείρλεη
ελδηαθέξνλ, όηαλ
ηνπ αξέζεη ην
αληηθείκελν πνπ
αζρνιείηαη.
Χζηόζν, κε ηελ
πξώηε δπζθνιία
δείρλεη λα
θνπξάδεηαη.

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

Οινθιήξσζε ηελ
εξγαζία κε ηε
ζπλερή παξαίλεζή
καο θαη βνήζεηα

26

Σεηάξηε, 8
Ηαλνπαξίνπ 2014

8:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

Ο καζεηήο
αδπλαηεί λα
αθνινπζήζεη ην
ξπζκό ηεο ηάμεο
ηνπ ζε γξαπηέο
δνθηκαζίεο θαη
αζθήζεηο πνπ
αθνξνύλ ζε
δηάθνξα καζήκαηα
θαη ηδηαίηεξα ζηα
καζεκαηηθά θαη ζηα
Αγγιηθά. Γείρλεη λα
βαξηέηαη,
δπζαλαζρεηεί,
θνύλα λεπξηθά ηα
πόδηα θαη ην
βιέκκα ηνπ
δηαρέεηαη ζηελ
ηάμε.
Πην ζπγθεθξηκέλα
ζηα καζεκαηηθά
είλαη εκθαλήο νη
δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη,
εθόζνλ όηαλ
πξόθεηηαη γηα
δξαζηεξηόηεηεο πνπ
απαηηνύλ
ζπιινγηζκό δελ ηα
θαηαθέξλεη. ηα
αγγιηθά γξάθεη
ζηνλ πίλαθα ή ηνλ
ζβήλεη βηαζηηθά
ρσξίο λα ην έρεη πεη
ε δαζθάια ηνπ, ελώ
ηα παηδηά δελ έρνπλ
πξνιάβεη λα
γξάςνπλ ηηο
αζθήζεηο. Κάλεη
θαζαξία θαη δελ
αθήλεη λα εμειηρζεί
ην κάζεκα.
Χζηόζν, ε κνπζηθή
είλαη από ηα
αγαπεκέλα ηνπ
καζήκαηα. Γείρλεη
ελζνπζηαζκέλνο θαη
ραξνύκελνο όηαλ
ηξαγνπδνύλ ή
παίδνπλ δηάθνξεο
κνπζηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
Δίλαη πξόζπκνο λα
ζπκκεηέρεη,
ζεθώλεη ην ρέξη ηνπ
ζε πξάγκαηα πνπ
κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί.
Κάπνηεο θνξέο
βέβαηα ζεθώλεηαη

όξζηνο γηα λα
πεξπαηήζεη, ρσξίο
σζηόζν λα
δεκηνπξγεί
ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα.
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Πέκπηε, 9
Ηαλνπαξίνπ 2014

8:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

πλήζσο ηηο πξώηεο
πξσηλέο ώξεο κε
ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ θάζεηαη
ήξεκνο ζην ζξαλίν
ηνπ, ελώ βγάδεη ην
βηβιίν ηνπ κεηά από
παξόηξπλζε ηεο
δαζθάιαο. Γηα
θάπνηα ιεπηά έρεη
βιεκκαηηθή επαθή
κε ηελ
εθπαηδεπηηθό,
εθόζνλ θάζεηαη
αθξηβώο απέλαληί
ηεο, ζρεδόλ δίπια
ζηελ έδξα. Όηαλ
όκσο εθείλε
πεξηθέξεηαη ζηελ
ηάμε, ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο
ράλεη ηελ
πξνζήισζή ηνπ,
αξρίδεη λα
ζηξηθνγπξίδεη ζηελ
θαξέθια ηνπ,
θινηζάεη ην
δηπιαλό ηνπ ή ηνλ
ραζηνπθίδεη ρσξίο
ιόγν, ρηππάεη κε
δύλακε ην ζξαλίν
κε ηα πόδηα
πξνθαιώληαο
ζόξπβν θαη πεηξάδεη
ηα ζπξηάξηα ηεο
έδξαο. Πεηξάδεη ηα
δύν θνξίηζηα πνπ
θάζνληαη πίζσ ηνπ,
ηα νπνία σζηόζν
ηνλ ππνζηεξίδνπλ
πνιύ, παίξλεη ηα
κνιύβηα ηνπο,
ρηππάεη ην ζξαλίν
ηνπο, ιέεη άζρεκεο
ιέμεηο, άιιεο πάιη
θνξέο όηαλ θάλεη
θάηη άζρεκν ιέεη
ζηε δαζθάια ηνπ
κεηά ηελ
παξαηήξεζε ηεο όηη
δελ ην ήζειε θαη
θιαίεη. Ηζρπξίδεηαη
πσο δε ζα ην
μαλαθάλεη
δείρλνληαο
κεηαλησκέλνο, αιιά
θάλεη πάιη ηα ίδηα.
Μεηά ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο
δαζθάιαο

επαλέξρεηαη θαη
ζπκκνξθώλεηαη κε
ηνπο θαλόλεο.
ηε γιώζζα κε
παξόηξπλζε θαη
θαζνδήγεζε είηε
από ηε δαζθάια
είηε από ην δηπιαλό
ηνπ πνπ ηνλ
βνεζάεη, δείρλεη
πεξηζζόηεξε
πξνζπκία, θαζώο
ηνπ ππελζπκίδεη ηη
λα γξάςεη ε πσο
δελ επηηξέπεηαη λα
θσλάδεη.
Γεληθόηεξα δείρλεη
πην ελεξγεηηθόο
ζηνλ πξνθνξηθό
ιόγν θαη ζε
ζπδεηήζεηο. Όηαλ
δε απαληά επηηπρώο
ακέζσο ην
πξόζσπό ηνπ
θσηίδεηαη κ’ έλα
ηεξάζηην ρακόγειν,
ε ζηάζε ηνπ
ζώκαηόο ηνπ θαη ε
δηάζεζε ηνπ
αιιάδνπλ.
Σεληώλεηαη,
θνξδώλεηαη θαη
ληώζεη ππεξήθαλνο
πνπ ηα θαηάθεξε.
Δθείλε ηε ζηηγκή ε
δαζθάια ηνλ
επαηλεί ελώπηνλ
όιεο ηεο ηάμεο, ελώ
νη ζπκκαζεηέο ηνπ
ρηππνύλ παιακάθηα
γηα λα ηνλ
επηβξαβεύζνπλ θαη
απηή κε ηε ζεηξά
ηνπο. Σόηε είλαη
πνπ
κεηακνξθώλεηαη
θαη ζηξηθνγπξίδεη
ην θεθαιάθη ηνπ
αξηζηεξά θαη δεμηά
θνηηάδνληαο ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ
ζην πξόζσπν,
ζθνξπίδνληαο
ρακόγεια,
ληώζνληαο
ηθαλνπνίεζε, ραξά
θαη απηνπεπνίζεζε.
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Παξαζθεπή, 10
Ηαλνπαξίνπ 2014

8:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κέρξη
ηέζζεξηο ιέμεηο ηνπ
ηύπνπ ππνθείκελν,
ξήκα, αληηθείκελν

Οινθιεξώλνληαο
ηηο παξαηεξήζεηο
καο ηόζν ζηελ
γεληθή ηάμε όζν θαη
ζην δηάιιεηκα
κπνξνύκε λα πνύκε
όηη ζηε ζεαηξηθή
αγσγή θαη ηα
εηθαζηηθά ηνπ
αξέζνπλ πνιύ νη
δξαζηεξηόηεηεο.
Εσγξαθίδεη ήξεκα
θαη ζσζηά εληόο
ησλ γξακκώλ κε
σξαία απαιά
ρξώκαηα. Υαίξεηαη,
δείρλνληαο ηε
δσγξαθηά ηνπ ζε
όινπο. Τπάξρνπλ
ζηηγκέο σζηόζν
πνπ θσλάδεη ή
ρηππάεη ηα παηδηά
ρσξίο ιόγν,
ζεθώλεηαη όξζηνο
θαη θάλεη άζρεηα κε
ηε ζηηγκή
πξάγκαηα.
Όζνλ αθνξά ζηε
γπκλαζηηθή,
δπζθνιεύεηαη λα
αληαπνθξηζεί ζε
πεξίπινθεο
άζθεζεο πνπ
απαηηνύλ νξγάλσζε
ζθέςεο θαη
ζπλδπαζκό
πνιιαπιώλ
ζρεδηαζκώλ π.ρ
όηαλ παίδνπλ έλα
παηρλίδη όπσο
ράληκπνι. ε
απινύζηεξεο
δξαζηεξηόηεηεο θαη
κεκνλσκέλεο
θηλήζεηο όπσο
κπάζθεη, ηα
θαηαθέξλεη αξθεηά
θαιά, σζηόζν δελ
ιείπνπλ νη θνξέο
πνπ ηξαπκαηίδεη
θάπνην παηδί
ρηππώληαο ην κε
ηελ κπάια ρσξίο λα
έρεη πξνεγεζεί
θάηη. Γεληθόηεξα
όκσο δείρλεη λα
απνιακβάλεη ην
ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα θαη λα
πεξλάεη θαιά.

ην δηάιεηκκα
ζπλήζσο
πεξηπιαληέηαη
κόλνο ζε
ζπγθεθξηκέλα κέξε
ηνπ πξναύιηνπ
ρώξνπ, όπσο ζηηο
βξύζεο, ζε κηα
γσληά ηεο απιήο
αζρνινύκελνο κε
ηα θάγθεια, ή
παίδεη κε παηδηά
κηθξόηεξεο ειηθίαο
ζ’ έλα δεληξάθη
όπνπ είλαη
θαξθσκέλεο
μύιηλεο ζαλίδεο
απνθαιώληαο ην
«ην ζπηηάθη καο».
Δθεί θαίλεηαη πσο
δηαζθεδάδεη
πξαγκαηηθά θαη
ραίξεηαη ην παηρλίδη
ηνπ ρσξίο λα
δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηα
ππόινηπα παηδηά ηα
νπνία απνδέρνληαη
κε ραξά ηελ
παξνπζία ηνπ.
Δπηπιένλ, θαηά
πεξηπηώζεηο
νξηζκέλεο
ζπκκαζήηξηέο ηνπ ή
ηα μαδέξθηά ηνπ ηα
νπνία είλαη ηεο
ίδηαο ειηθίαο, ηνπ
δεηνύλ λα παίμνπλ
όινη καδί δίρσο
όκσο λα πάξεη
πξσηνβνπιία ν
ίδηνο.
Δλδηάκεζε

29

Γεπηέξα, 13
Ηαλνπαξίνπ 2014

8:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Σνπ άξεζε πνιύ
πνπ ζπκκεηείραλ νη
ζπκκαζεηέο ηνπ.
Δίλαη θαιό λα
ζπλερίζνπκε κε
παξόκνηεο
δξαζηεξηόηεηεο κε
ηε ζπκκεηνρή ησλ
ζπκκαζεηώλ ηνπ,
εθόζνλ ν καζεηήο
καο ραίξεηαη λα
επηθνηλσλεί καδί
ηνπο θαη βξίζθεη ηε
δηαδηθαζία
δηαζθεδαζηηθή.

30

31

32

33

34

35

Σξίηε, 14
Ηαλνπαξίνπ 2014

Σεηάξηε, 15
Ηαλνπαξίνπ 2014

Πέκπηε, 16
Ηαλνπαξίνπ 2014

Παξαζθεπή, 17
Ηαλνπαξίνπ 2014

Γεπηέξα, 20
Ηαλνπαξίνπ 2014

Σξίηε, 21
Ηαλνπαξίνπ 2014

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Σελ επόκελε θνξά
λα επηιέμσ ηίηινπο
απαιιαγκέλνπο από
ρξώκαηα, ζρήκαηα
θαη εηθόλεο, ώζηε
λα είλαη επδηάθξηηνη
γηα λα κελ
κπεξδεύνπλ ην
καζεηή.
Φαίλεηαη πσο όηαλ
ζπκκεηέρνπλ νη
ζπκκαζεηέο ηνπ
ληθά ηηο δπζθνιίεο
ηνπ θαη δελ
θνπξάδεηαη. Να
βξσ θη άιιεο
αζθήζεηο ζε κνξθή
παηρληδηώλ.
Δλζνπζηάζηεθε
πάξα πνιύ θαη
εθηέιεζε ηελ
άζθεζε ζσζηά. Θα
ζπλερίζσ κε ηηο
ππόινηπεο
πξνηάζεηο ηελ
επόκελε εκέξα κε
ηνλ ίδην ηξόπν.

Πεξάησζε ζσζηά
όιε ηε
δξαζηεξηόηεηα.

Ο καζεηήο
νινθιήξσζε ηελ
αηζζεηεξηαθή
άζθεζε θαζώο
απνηεινύζε κέξνο
ησλ εκπεηξηώλ ηνπ.
Χζηόζν, ρξεηάδεηαη
ζπλερή
θαζνδήγεζε ώζηε
λα ληώζεη
αζθάιεηα.
Δλώ νινθιήξσζε
ηελ αηζζεηεξηαθή
άζθεζε,
παξνπζίαζε
δπζθνιία ζηε
γισζζηθή εμαηηίαο
ηεο θόπσζεο.
Φάλεθε λα απνδίδεη
ν ηξόπνο
αλάγλσζεο ιέμεσλ
κε ξπζκό, θαζώο
ραξνπνίεζε ηνλ
καζεηή. Μπνξώ λα
πξνζπαζήζσ λα

εθαξκόζσ
παξόκνηα ηαθηηθή
θαη ζε άιινπ ηύπνπ
δξαζηεξηόηεηεο.

36

37

38

39

Σεηάξηε, 22
Ηαλνπαξίνπ 2014

Πέκπηε, 23
Ηαλνπαξίνπ 2014

Παξαζθεπή, 24
Ηαλνπαξίνπ 2014

Γεπηέξα, 27
Ηαλνπαξίνπ 2014

8:00

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Γπζθνιεύεηαη ζην
δίςεθν θσλήελ
«εη», ζηε θξάζε:
«νη θαξακέιεο
έρνπλ δάραξε».
Καζπζηέξεζε ζηηο
θαηαιήμεηο ησλ
ιέμεσλ «παηαηάθηα,
κνιύβηα», σζηόζν
κάληεςε ηηο ιέμεηο
θαη ηηο δηάβαζε.
Θα πξνζπαζήζνπκε
λα ηνλ βειηηώζνπκε
ηελ αλαγλσζηηθή
ηνπ ηθαλόηεηα,
ρσξίο σζηόζν λα
ηνλ θνπξάζνπκε
κόλν κ’ απηέο ηηο
ιέμεηο, δηόηη
ππάξρεη πάληα
θίλδπλνο λα
απνγνεηεπηεί.

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Δλζνπζηάζηεθε θαη
πάιη κε ην παηρλίδη
θαη ράξεθε πνπ
έπαηδε κε ηνπο
θίινπο ηνπ.

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Γπζθνιεύηεθε ζηε
ιέμε «ηξαθηέξ» θαη
ρξεηαδόηαλ ε
παξέκβαζή καο.
Παξνπζηάδεη
ζεκάδηα θόπσζεο
αξθεηά ζπρλά. Θα
πξνζπαζήζσ λα
θάλσ πεξηζζόηεξα
δηαιείκκαηα.

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Οινθιήξσζε ηε
πξώηε πξόηαζε
ρσξίο πξόβιεκα
θαη κε ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ.

40

41

42

43

Σξίηε, 28
Ηαλνπαξίνπ 2014

Σεηάξηε, 29
Ηαλνπαξίνπ 2014

Παξαζθεπή, 31
Ηαλνπαξίνπ 2014

Γεπηέξα, 3
Φεβξνπαξίνπ
2014

8:00

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Φάλεθε
θνπξαζκέλνο,
νπόηε
απνθαζίζακε λα
θάλνπκε έλα
δηάιεηκκα.
Χζηόζν, δελ
θάλεθαλ λα ηνλ
δπζθνιεύνπλ νη
ιέμεηο.
Ζ ζπλερήο
ελζάξξπλζε
δείρλεη λα
ιεηηνπξγεί ζεηηθά
γηα ην καζεηή.

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Γελ
παξαηεξήζεθε
θάπνην ηδηαίηεξν
πξόβιεκα.

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Έδεημε
ελδηαθέξνλ γηα
ηελ άζθεζε,
θαζώο νη
δξαζηεξηόηεηεο
ήηαλ ζην πεδίν
ελδηαθέξνληόο
ηνπ. Καηάθεξε λα
δηαβάζεη αθόκε
θαη ιέμεηο πνπ ηνπ
ήηαλ δύζθνιν ζην
παξειζόλ λα
δηαβάζεη. Αθόκε
θαη όηαλ
θνπξαδόηαλ, κεηά
από ελζάξξπλζε
ζπλέρηδε λα θάλεη
ηελ άζθεζε

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε κε
ην παπνπηζόθνπην
θαη ην εμέιαβε
πεξηζζόηεξν σο
παηρλίδη παξά σο
άζθεζε,
νινθιεξώλνληαο
έηζη ηελ
δξαζηεξηόηεηα.

5 ώξεο

5 ώξεο

44

45

46

47

48

49

Σξίηε, 4
Φεβξνπαξίνπ
2014

Σεηάξηε, 5
Φεβξνπαξίνπ
2014

Πέκπηε, 6
Φεβξνπαξίνπ
2014

Παξαζθεπή, 7
Φεβξνπαξίνπ
2014

Γεπηέξα, 10
Φεβξνπαξίνπ
2014

Σξίηε, 11
Φεβξνπαξίνπ
2014

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε κε
ην παπνπηζόθνπην
θαη ην εμέιαβε
πεξηζζόηεξν σο
παηρλίδη παξά σο
άζθεζε,
νινθιεξώλνληαο
έηζη ηελ
δξαζηεξηόηεηα.
Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε κε
ην παπνπηζόθνπην
θαη ην εμέιαβε
πεξηζζόηεξν σο
παηρλίδη παξά σο
άζθεζε,
νινθιεξώλνληαο
έηζη ηελ
δξαζηεξηόηεηα.
Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε κε
ην παπνπηζόθνπην
θαη ην εμέιαβε
πεξηζζόηεξν σο
παηρλίδη παξά σο
άζθεζε,
νινθιεξώλνληαο
έηζη ηελ
δξαζηεξηόηεηα.
Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε κε
ην παπνπηζόθνπην
θαη ην εμέιαβε
πεξηζζόηεξν σο
παηρλίδη παξά σο
άζθεζε,
νινθιεξώλνληαο
έηζη ηελ
δξαζηεξηόηεηα.
Δθηέιεζε κε
επρέξεηα ηελ
δξαζηεξηόηεηα θαη
ηνπ άξεζε πνιύ ζαλ
ηδέα, αθνύ ην ηξέλν
ήηαλ θαη ην
αγαπεκέλν ηνπ
αληηθείκελν.
πλεξγάζηεθε
ρσξίο πξόβιεκα κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ.
Δθηέιεζε κε
επρέξεηα ηελ
δξαζηεξηόηεηα θαη
ηνπ άξεζε πνιύ ζαλ
ηδέα, αθνύ ην ηξέλν
ήηαλ θαη ην
αγαπεκέλν ηνπ
αληηθείκελν.

πλεξγάζηεθε
ρσξίο πξόβιεκα κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ.

50

51

52

53

54

Σεηάξηε, 12
Φεβξνπαξίνπ
2014

Πέκπηε, 13
Φεβξνπαξίνπ
2014

Παξαζθεπή, 14
Φεβξνπαξίνπ
2014

Γεπηέξα, 17
Φεβξνπαξίνπ
2014

Σξίηε, 18
Φεβξνπαξίνπ
2014

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Δθηέιεζε κε
επρέξεηα ηελ
δξαζηεξηόηεηα θαη
ηνπ άξεζε πνιύ ζαλ
ηδέα, αθνύ ην ηξέλν
ήηαλ θαη ην
αγαπεκέλν ηνπ
αληηθείκελν.
πλεξγάζηεθε
ρσξίο πξόβιεκα κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ.
Δθηέιεζε κε
επρέξεηα ηελ
δξαζηεξηόηεηα θαη
ηνπ άξεζε πνιύ ζαλ
ηδέα, αθνύ ην ηξέλν
ήηαλ θαη ην
αγαπεκέλν ηνπ
αληηθείκελν.
πλεξγάζηεθε
ρσξίο πξόβιεκα κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ.
Δθηέιεζε κε
επρέξεηα ηελ
δξαζηεξηόηεηα θαη
ηνπ άξεζε πνιύ ζαλ
ηδέα, αθνύ ην ηξέλν
ήηαλ θαη ην
αγαπεκέλν ηνπ
αληηθείκελν.
πλεξγάζηεθε
ρσξίο πξόβιεκα κε
ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ.

Έγξαςε «π» αληί
«η» ζηε ιέμε
κάζεκα.
Μπεξδεύηεθε θαη
έβαιε ην ηειηθό
«ο» κέζα ζηελ
πξόηαζε.
ηηο ιέμεηο ραξηηά
θαη θαιάζη αληί
ηνπ «η», έγξαςε
«π»
Γεληθόηεξα ζα
πξέπεη λα
εζηηαζζνύκε ζηελ
ζσζηή

νξζνγξαθία ησλ
ιέμεσλ.

55

56

57

Σεηάξηε, 19
Φεβξνπαξίνπ
2014

Πέκπηε, 20
Φεβξνπαξίνπ
2014

Παξαζθεπή, 21
Φεβξνπαξίνπ
2014

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Γηάβαζε ζσζηά
ηηο πξνηάζεηο
θαζώο έδεηρλε ηηο
ιέμεηο κε ην
δάρηπιν. Ήηαλ
ήξεκνο θαη πνιύ
ζπγθεληξσκέλνο.
Γηα πξώηε θνξά
«θαηλόηαλ» ε ξνή
ζην ιόγν ηνπ,
θαζώο δελ
θόκπηαδε θαη δελ
ζπιιάβηδε ηόζν
έληνλα.
(εμεπιάγελ απ’
ηελ απόδνζή ηνπ)
Ο καζεηήο
παξαδόμσο δελ
παξνπζίαζε
θακία δπζθνιία.
Γηάβαζε ηηο
πξνηάζεηο κε
ζρεηηθή άλεζε.
ρνιίαζε πσο δελ
είλαη ζσζηό λα
θσλάδεη κεο ηελ
ηάμε.
Ο καζεηήο
δηάβαζε κε πνιύ
ελδηαθέξνλ ηηο
πξνηάζεηο. Σα
πήγε αξθεηά θαιά
ζε ιέμεηο όπσο
«αζθήζεηο,
πεηξάδσ».
Μάληεςε ιέμεηο
όπσο δηαθόπησ,
ελώ βνεζήζεθε
ζηηο ιέμεηο ληώζεη
άζρεκα.

ΠΔΗΡΑΜΑ

58

59

60

61

62

Γεπηέξα, 24
Φεβξνπαξίνπ
2014

Σεηάξηε, 26
Φεβξνπαξίνπ
2014

Σξίηε, 4 Μαξηίνπ
2014

Πέκπηε, 6
Μαξηίνπ 2014

Παξαζθεπή, 14
Μαξηίνπ 2014

8:00

8:00

8:00

8:00

8:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε
θαη εθηέιεζε
ρσξίο δηζηαγκό
ηελ άζθεζε

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε
θαη εθηέιεζε
ρσξίο δηζηαγκό
ηελ άζθεζε

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε
θαη εθηέιεζε
ρσξίο δηζηαγκό
ηελ άζθεζε

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε
θαη εθηέιεζε
ρσξίο δηζηαγκό
ηελ άζθεζε

5 ώξεο

Να δείρλεη, λα
δηαβάδεη, λα θαηαλνεί
θαη λα παξάγεη
πξνηάζεηο κηθξνύ
θεηκέλνπ κέρξη
ηέζζεξηο γξακκέο

Ο καζεηήο
ελζνπζηάζηεθε
θαη εθηέιεζε
ρσξίο δηζηαγκό
ηελ άζθεζε

