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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ εθπαίδεπζε έρεη απνθηήζεη ζηηο κέξεο καο θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Ο ζεζκφο ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο φκσο, έθεξε πνιιά πξνβιήκαηα. Αλάκεζα ζηα
πξνβιήκαηα απηά ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη
δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο κε

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην ζρνιείν θαη ζην

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηε ζπλνιηθή ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ
καζεηή. Ζ θαηάζηαζε απηή γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε απφ ην γεγνλφο φηη ζε κεγάιν
βαζκφ ε επκελήο πξφνδν ζην ζρνιείν ηείλεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ζηε δσή.
Ζ ζχγρξνλε αλζξψπηλε θνηλσλία φκσο αιιάδεη δηαξθψο πξννδεχεη θαηπξννδεχεη ζην
ζχλνιφ ηεο. Ζ πξφνδνο απηή εμαξηάηαη απφ θάζε άηνκν θαη γη’ απηφ θάζε άηνκν
πξέπεη λα ζπκβάιεη ζε απηήλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη, ζχκθσλα κε ηηο
επηζηεκνληθέο έξεπλεο ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ή κειινληηθά
κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ αλάινγα πξνβιήκαηα θπκαίλεηαη ζην 20% - 30%, έηζη
γίλεηαη αληηιεπηφ ηηο κεγάιεο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. ηελ εξγαζία απηή
παξνπζηάδεηαη κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο

καζεζηαθήο εηνηκφηεηεηαο, ηεο

ςπρνθηλεηηθφηεηαο. Ζ εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε ηεο Νέας Τεχνολογίας (ΝΤ).
Αλαθέξεηαη ζηα κέξε

εθείλα ηνπ καζεηή κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη ζηνλ

ζπληνληζκφ ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ, θαηά ηεδηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο
ζηε

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζηελ ηάμε. Σνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο πνπ

δεκηνπξγνχλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο ζηα παηδηά, ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ
παηδηψλ απηψλ θαη νξηζκέλεο επηζηεκνληθέο, πξνζεγγίζεηο

κε ηε κέζνδν ηεο

Τεχνολογίας, Πληροθοριώνκαι Επικοινωνίας (ΤΠΕ)γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ
κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Ζ εξγαζία απηή, ζθνπφ έρεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ην
ζέκα ησλ παηδηψλ κε

θηλεηηθέο δπζθνιίεο

θαη ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ

ινγηζκηθψλ ηεο ηερλνινγίαο ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο ηνπ παηδηνχ ζηε ζρνιηθή
ηάμε.Δπηπξνζζέησο,

απνηειεί

έλα

εξέζηζκα

γχξσ

απφ

ηελ

έλλνηα

ηεο

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλπαηδηψλ, λα αληηκεησπίδνληαη σο ίζνη
πνιίηεο κε ίζεο επθαηξίεο ζην ζρνιείν θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ
Θεσξεηηθή

ζεκειίσζε

ζηελ

ΔΙΓΙΚΗ

ΑΓΧΓΗ

ΚΑΙ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά ηηο εηδηθέο δηαθνξνπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε έκθαζε ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα.
Σν ζέκα ηεο έξεπλαο εζηηάδεηαη ζηηο εηδηθέο δηαθνξνπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε έκθαζε ζηελ
ςπρνθηλεηηθφηεηα (δεμηφηεηεο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο , ζε καζήηξηα ηνπ
εηδηθνχ επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ ,ειηθίαο 14 εηψλ.
Οη εηδηθέο δηαθνξνπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ

ζα κειεηεζνχλ θαη ζα

παξνπζηαζηνχλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα απνδείμνπλ πξαθηηθά ηηο κεζφδνπο θαη ηηο
ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο λέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσλίαο

ζηελ

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

θαη

ζηελ

πεξίπησζε

ηεο

ςπρνθηλεηηθφηεηαο . Οη ΣΠΔ σο κέζν ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πξφνδν ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη εηδηθέο
αλάγθεο φπσο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ζηελ γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ζηνλ
ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ.

Δίλαη ζαθψο αδχλαην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα

θαηαιάβνπλ πιήξσο πψο κπνξνχλ

νη λέεο ηερλνινγίεο

λα ελζσκαησζνχλ ζηε

δηδαζθαιία άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αλ δελ είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζα εζηηάζεη ζηελ
εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, εμεηάδνληαο ηη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε
ηνπο. Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ παξακείλνπλ ζε απηφ ην
επίπεδν: ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο
θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αλάπηπμε ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ
αηφκσλ σο κέζν ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. λα πξνάγεη ηελ
εμαηνκηθεπκέλε θαη ηελ αλαθαιππηηθήκάζεζε,λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο
5

ελεξγεηηθήο θαη απηφλνκεο ή βνεζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ,λα πξνσζήζεη
ηελ νκαδηθή εξγαζία,λα δηαθνξνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο ηππηθέο θαη εηδηθέο, ψζηε λα
αληηκεησπίζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, λα εληζρχζεη ηελ παξνρή θηλήηξσλ
ζηνπο καζεηέο, λα επηηξέςεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά κνληέια,λα ππνζηεξίμεη
δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο.
Οη λέεο ηερλνινγίεο (Σ.Π.Δ., Αζήλα 1998) κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά φζνλ
αθνξά ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε. Οη καζεηέο ζπρλά θεξδίδνπλ ζηα αθφινπζα:
α)απνθηνχλ θίλεηξα,β) παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην πιηθφ πνπ
ηνπο δίλεηαη, γ)απνθηνχλ ηθαλφηεηεο θαη είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζε
νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ θξίλνπλ νη εηδηθνί – εθπαηδεπηηθνί, δ)επηιχνπλ
πξνβιήκαηα αλάινγα κε ηελ δπζθνιία θαη ηελ αλάγθε ηνπ θάζε καζεηή
ε)δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο, ζη)εμνηθεηψλνληαη κε ηηο ηερληθέοκνληεινπνίεζεο.
Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ(Σ.Π.Δ., Αζήλα 1998)ζπρλά φηη (αλάκεζα ζε άιια
νθέιε) ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ νδεγεί ζε: α)αλαζεψξεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία
θαη ηε κάζεζε, β)πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο δηαθνξνπνίεζεο, γ)πεξηζζφηεξεο
πξνζδνθίεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, δ)πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα
εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη νκαδηθή εξγαζία, ε)θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ
βαζκνχ κάζεζεο ησλ καζεηψλ.
Ζαμία ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο κηα παξάκεηξν θιεηδί

γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ εηδηθνχ

ζρνιείνπ ζηελ εθάζηνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ αλήθεη ν καζεηήο/ηξηα. Υσξίο
έλα ζηαζεξφ ππφβαζξν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, νη καζεηέο ζα είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε
ζε ζρέζε κε άιινπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζε φιν ην
θάζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αιιά θαη ζε επξχηεξνπο ηνκείο εξγαζίαο.Δίλαη
ζαθέο φηη ε θνηλσλία καο κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα ζε κηα θνηλσλία πιεξνθνξίαο,
απαηηψληαο απφ ηα άηνκα κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο , λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο
δηαζέζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπο.
Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο εληαμηαθήο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη ησλ
εκπνδίσλ ζηε καζεζηαθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη
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αλαγθαία ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη αλάπηπμε πιηθψλ θαη κέζσλ
πξνζβάζηκσλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ. Ζ
αμηνπνίεζε

ησλ

Σερλνινγηψλ

Πιεξνθνξίαο

θαη

Δπηθνηλσληψλ

ζηελ

εθπαίδεπζεζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη
πεξηβαιιφλησλ ζηηο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα απφ
απηνχο.
Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο εληαμηαθήο
εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζεί ηηο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ζπκκεηνρήο γηα φινπο ηνπο
καζεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ (Bνothet l,2000∙ UNESCO,2007).
ην πιαίζην απηφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζρεδηάδνπλ θαη

αλαπηχζζνπλ

πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο, εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη κέζαπξνζβάζηκα απφ φινπο
ηνπο καζεηέο αμηνπνηψληαο ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε κάζεζε
(Universal Design for LearningUDL ) θαηηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ
επηηξέπνπλ ζηνλ θάζε καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηαδηθά ηνπ καζεζηαθά κνλνπάηηα,
ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο(Tνmlinson,2001,θπξφεξα,
2007 ). Απηφ απαηηεί πξνζαξκνγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή. H δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ
θαζνιηθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαη

ΣΠΔ

απνηειεί

ηζρπξφ

κέζν

πξνο

ηελ

θαηεχζπλζεδηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε
ηερλνινγίαππνζηεξίδεη

ηελ

πξνζβαζηκφηεηα

θαη

ηε

δηαθνξνπνίεζε

ηνπ

πεξηερφκελνπ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο
(Smith&Throne , 2007).
Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ Αζήλα,1998) έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο,
πξνζδίδνληαο κηα λέα δηάζηαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα
ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε αλαπεξίεο ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ απηνλνκία,
θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ, ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
δηδαζθαιίαο θαη πξνάγεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Γηα θάπνηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο ή
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κηα ηερλνινγηθή ιχζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα
θάλνπλ γλσζηέο ηηο γλψζεηο, ηηο αλάγθεο, ηηο απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο.
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(Burnett, 2010, Kourbetis, 2013,IITE , 2006 ). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαίδεπζεζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηεο Unescoγηα ηελ εθπαίδεπζε. Γεδνκέλεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο
ζρέζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηεοΔθπαίδεπζεο πξνθχπηεη σο αλαγθαηφηεηα ε εθαξκνγή λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ

κνληέισλ

πνπαμηνπνηνχλ

ηελ

ειεθηξνληθή

κάζεζε

θαη

ηε

δηαδξαζηηθόηεηα.
Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν πνιπδηάζηαην, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί.
Ζδηαδξαζηηθφηεηα αθνξά ζηελ ακνηβαία αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ
αλζξψπσλ ή κεηαμχ αλζξψπσλ θαη άςπρσλ αληηθεηκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη
ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ έλα ρξήζηε ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη ην είδνο ηεο
αληαπφθξηζεο πξνο απηή ηε δηαδηθαζία (Roussou, 2004 , Sims, 1997). Οη
δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηφζν ζηε γεληθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ εηδηθή. ηελ
πεξίπησζε καζεηψλ κε αλαπεξίεο απνηεινχλ βαζηθφ κέζν άξζεο ησλ εκπνδίσλ,
πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη ζπκκεηνρήο.

1.Φπρνθηλεηηθή εμέιημε
1.1 Οξηζκόο
Φπρνθηλεηηθή

εμέιημε

ή

αλάπηπμε,

δηαθνξνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ, θαηάηελδηάξθεηα

ηεο

είλαη
νπνίαο

ειεηηνπξγηθή
απνθηψληαη

ζπλερψολέεο ηθαλφηεηεο, πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ γελεηηθνχ
πιηθνχ

κε

ηνπο

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (δηαηξνθή, λνζήκαηα, νηθνγελεηαθφ -

νηθνλνκηθφθνηλσληθφ πεξηβάιινλ).
Σα δχν κεγάια εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζπλήζσο νη γνλείο είλαη πφηε ζα πεξπαηήζεη
θαη πφηε ζα κηιήζεη ην παηδί ηνπο. Τπάξρνπλ φκσο θη άιινη ηνκείο ηεο αλάπηπμεο πνπ
απνδεηθλχνπλ φηη έλα παηδί αλαπηχζζεηαη θπζηνινγηθά. Η ανάπηςξη ηος παιδιού
είναι μια δςναμική πολςπαπαγονηική διαδικαζία. Οη γνλείο αλεζπρνχλ φηαλ αξγεί
ην παηδί ηνπο λα κηιήζεη ή λα πεξπαηήζεη, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζπκβαδίδεη κε
ηελ ειηθία ηνπ, αλ ράζεη ηθαλφηεηεο πνπ είρε ήδε θαηαθηήζεη θαη θπξίσο φηαλ
ππάξρεη

ζρνιηθή

απνηπρία. Γηα ηελ εθηίκεζε απηψλ ησλ αλαπηπμηαθψλ
8

δεμηνηήησλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζηαζκηζκέλα δηεζλψο θαη απνηειεί
κχζν ε αληίιεςε φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα αλεζπρείο αλ θαζπζηεξεί έλα παηδί λα
αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ειηθία ηνπ.
Ζ ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ ειέγρεηαη γεληθφηεξα ζηνπο ηνκείο ομιλίαρ,
αδπήρ - λεπηήρ κινηηικόηηηαρ, ανηίλητηρ και κοινυνικόηηηαρ. Ζ εθηίκεζε ελφο
παηδηνχ κε θαζπζηέξεζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο εμέιημεο πεξηιακβάλεη ηαηξηθφ
ηζηνξηθφ ηφζν ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα απνθιεηζκφ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απαηηείηαη
ζπληνληζκφο κε επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φπσο γελεηηζηέο, παηδνελδνθξηλνιφγνπο, παηδνλεπξνιφγνπο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θαη εηδηθνχο
παηδαγσγνχο.
Γηα ηελ αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε ελφο παηδηνχ έρνπλ νξηζηεί ειηθίεο ειέγρνπ
ζπλήζσο ζηηο 6 εβδομάδες, 8 και 18 μήνες και ζε ηλικία 2,5, 4 και 5 εηών. ηηο ειηθίεο
απηέο ειέγρνληαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνρηεζεί απφ ηνλ κέζν φξν ησλ
παηδηψλ. Ζ αλαπηπμηνινγηθή θαζπζηέξεζε ζε απηέο ηηο ειηθίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε
πεξηβαιινληηθνχο, γελεηηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε, πνπ πηζαλφ λα καο νδεγήζεη ζηε δηάγλσζε αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ
φπσο ν αςηιζμόρ, η διάσςηη αναπηςξιακή καθςζηέπηζη, οι μαθηζιακέρ δςζκολίερ.
Ο έιεγρνο αθνξά θαη παηδηά κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ θαζψο ήπηεο δηαηαξαρέο κπνξεί
λα δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηαηξψλ ελψ ε
ςπρνζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε έρεη θπξίαξρε ζέζε θαζψο πιεζηάδνπκε ζηελ εθεβεία.
Ζ έγκαιπη ανίσνεςζη και ππώιμη παπέμβαζη αθφκα θαη ζε απιέο πεξηπηψζεηο
νδεγεί ζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, κείσζε ηνπ άγρνπο ηφζν ηεο νηθνγέλεηαο αιιά
θαη ηνπ παηδηνχ ελψ βνεζά ηαπηφρξνλα ζηελ δηαπίζησζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ παηδηνχ ηφζν ζε ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε
γλσζηηθφ. Ζ αλίρλεπζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ βξεθηθή θαη
πξνζρνιηθή ειηθία νδεγεί ζε θαηάξηηζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
θαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο εμέιημεο ηνπ θάζε παηδηνχ.
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1.2 Γεληθά
Ζ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ δελ είλαη εμειηθηηθή δηαδηθαζία κηαο κφλν ιεηηνπξγίαο,
αιιά ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνιιψλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε
αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε θαη επνκέλσο ν έιεγρνο ηεο πξνυπνζέηεη έιεγν
ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο, δειαδή ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο, ηεο αθνήο, ηεο φξαζεο,
ησλ ιεπηψλ ρεηξηζκψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ απνηειεί κηαδπλακηθή ιεηηνπξγία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε
ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ζηηο δηάθνξεο ειηθίεο, γη’ απηφ ν έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο
ζα πξέπεη λα γίλεηαη φρη κφλν ηκεκαηηθά (θαηά ηνκείο) αιιά θαη πεξηνδηθά (θαηά
ειηθίεο). Γηα παξάδεηγκα έλα βξέθνο αλαπηχζζεηαη θπζηνινγηθά κέρξη 8 κελψλ, δελ
ζα είλαη ππνρξεσηηθά θπζηνινγηθφ θαη ζηελ ειηθία ησλ 2 ρξφλσλ, γηαηί νη ιεηηνπξγίεο
ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο δελ έρνπλ αθφκα αλαπηπρζεί ζηνπο 8 κήλεο, ψζηε λα
κπνξνχκε λαηηο εθηηκήζνπκε. Οη ειηθίεο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηνλ ζπζηεκαηηθφ
έιεγρν ηεο αλάπηπμεο (επεηδή
ραξαθηεξηζηηθέο

αθξηβψο ζε απηέο

ηηο

ειηθίεο

θαηαθηψληαη

δεμηφηεηεο) νλνκάδνληαη «ειηθίεο-¬θιεηδηά», έρνπλ δηεζλψο

θαζνξηζηεί θαη είλαη νη αθφινπζεο:
6 εβδνκάδεο, 1 έηνο, 18 κήλεο, 2,5 ρξφληα, 3 ρξφληα, 4ρξφληα, 5ρξφληα.
1.3 Βαζηθέο αξρέο ηεο αλάπηπμεο
1.

Ζ αθεξαηφηεηα θαη ε θπζηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο θαη λεπηαθήο ειηθίαο παξαηεξείηαη ηαρεία
εμέιημε ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ψζηε ην βάξνο ηνπ
εγθεθάινπ λα ηεηξαπιαζηαζηεί (απφ 300 gr θαηά ηελ γέλλεζε θζάλεη 1200 gr ζην
ηέινο ηνπ 4 έηνπο). Παξάιιεια κε ηελ κπειίλσζε ησλ λεπξηθψλ νδψλ θαη ηελ
σξίκαλζε ησλ θινησδψλ θέληξσλ,

επηηπγράλεηαη ν βνπιεηηθφο έιεγρνο ησλ

θηλήζεσλ, εμαθαλίδνληαη ηα αξρέγνλα λενγληθά αληαλαθιαζηηθά θαη αθνινπζεί ε
θεθαιννπξαία (απφ ην θεθάιη πξνο ηα πφδηα) θηλεηηθή εμέιημε (ζηήξημε θεθαιήο,
θάζηζκα,

ζπληνληζκφο ησλ κπψλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ρξεζηκνπνίεζε ησλ

ρεξηψλ, βάδηζε).
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2.

Οη βαζηθνί ζηαζκνί εμέιημεο (ε πξνζνρή, ε ζηήξημε ηεο θεθαιήο, ε ζχιιεςε
αληηθεηκέλσλ, ε βάδηζε, ε ζηήξημε ηνπ θνξκνχ, ε αίηεζε, ε νκηιία, ν έιεγρνο
ησλ

ζθηγθηήξσλ

θ.ά.)

αθνινπζνχλ

κηα

νξηζκέλε

ζεηξά

θαη

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο θάπνησλ «θπζηνινγηθψλ» ρξνληθψλ δηαθπκάλζεσλ
(πίλαθαο αλάπηπμεο θαηά Denver).
Δπνκέλσο ε εμέιημε ηεο αλάπηπμεο είλαη ίδηα γηα φια ηα παηδηά, αιιά ν ξπζκφο ηεο
δηαθνξνπνηείηαη απφ ην έλα παηδί ζην άιιν. Γηα παξάδεηγκα ηα παηδηά πξψηα
θάζνληαη θαη κεηά πεξπαηνχλ, αιιά ε ειηθία ζηελ νπνία θάζνληαη ή πεξπαηνχλ
πνηθίιιεη ζεκαληηθά.
3.

Γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο αλαπηπμηαθήο ηθαλφηεηαο, εθηφο απφ ηελ σξίκαλζε
ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε εμάζθεζε,
πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη θαη κεγαιψλεη έλα
παηδί. Έηζη φηαλ δελ ππάξρεη εμάζθεζε, ε εκθάληζε κηαο δεμηφηεηαο
θαζπζηεξεί, ελψ φηαλ δνζεί ε θαηάιιειε επθαηξία ε ίδηα δεμηφηεηα
εθδειψλεηαη πνιχ γξήγνξα. Γηα λα κεγαιψζεη ζσζηά έλα παηδί ζα πξέπεη λα
έρεη θπζηνινγηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, λα αθνχεη, λα βιέπεη θαη λα έρεη βξεη ηνλ
ηξφπν λα καζαίλεη. Απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε είλαη λα δέρεηαη ην παηδί
ζπλερψο εμσηεξηθά εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ, πνπ ζα ην βνεζήζνπλ
λα αλαπηπρζεί ζσζηά.

4.

Δπεηδή ππάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ζην θπζηνινγηθφ ξπζκφ ηεο αλάπηπμεο
είλαη δχζθνιν λα δηαρσξίζεη θαλείο ην θπζηνινγηθφ απφ ην παζνινγηθφ. Οη
δηάθνξεο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη παξάιιεια. ε θπζηνινγηθά παηδηά είλαη
δπλαηφλ κία ηθαλφηεηα λα ππνιείπεηαη ιίγνπο κήλεο ζε ζρέζε κε κία άιιε,
είλαη ζπάλην φκσο ε θαζπζηέξεζε λα αθνξά φιεο ηηο ηθαλφηεηεο, νπφηε
κηιάκε γηα ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Πάλησο φζν πην πνιχ απέρεη έλα
παηδί απφ ην κέζν φξν, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα
παξνπζηάδεη θάπνηα δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμήο ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε
νξγαληθή, ιεηηνπξγηθή, ή πεξηβαιινληηθή αηηία. Αλ ππάξρεη κεγάιε
θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ηθαλφηεηαο, απηφ απνηειεί έλδεημε φηη
ππάξρεη λεπξνινγηθφ πξφβιεκα.

Γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ αλάπηπμε ελφο
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παηδηνχ, είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε αληηθεηκεληθψλ κεζφδσλ, δειαδή
ε ρξεζηκνπνίεζε αλαπηπμηαθψλ δνθηκαζηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηά
απφ θαηαγξαθή

ησλ δεμηνηήησλ «θπζηνινγηθψλ» παηδηψλ ζηηο δηάθνξεο

ειηθίεο. Με ηηο αλαπηπμηαθέο δνθηκαζίεο δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ παηδίαηξν λα
εληνπίζεη έγθαηξα ηα παηδηά πνπ θαζπζηεξνχλ λα εκθαλίζνπλ ηηο
αλακελφκελεο γηα ηελ ειηθία ηνπο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα παξαπεκθζνχλ ζε
εηδηθνχο γηαηξνχο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ θαηάιιεια νη δπζθνιίεο
ηνπο. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηα πξψηκα ζηάδηα
ηεο δσήο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δπεηδή κέρξη ηα 3 πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ν
εγθέθαινο είλαη ηδηαίηεξα εχπιαζηνο, νη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο
ζε κηα πεξηνρή πνπ δελ ιεηηνπξγεί ιφγσ βιάβεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,
κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ ζε κηα άιιε γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ
εγθεθάινπ θαη λα κελ ραζνχλ. Γηα παξάδεηγκα έλα πξφσξν κε εγθεθαιηθή
βιάβε κε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα κπνξεί λα κηιήζεη, έζησ θαη κε θάπνηεο
δπζθνιίεο, πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα ζπκβεί κ’ έλαλ ελήιηθα. Ζ εθηίκεζε ηεο
αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε απιψλ

αληηθεηκέλσλ θαη

παηρληδηψλ πνπ ηα πξνζθέξεη ν εμεηαζηήο ζην παηδί θαη ή ην πξνηξέπεη λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ (π.ρ. λα θάλεη πχξγν κε δχν
θχβνπο) ή ην ξσηάεη γηα ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο ή ηνπ δεηάεη λα ηα δψζεη ζε
απηφλ ή ζηελ κεηέξα ηνπ. Γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία ην παηδί πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπ, ε νπνία ην ελζαξξχλεη λα δείμεη ηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ, ρσξίο λα ην βνεζά. Έηζη ειέγρνληαη ε επηδεμηφηεηα ηνπ
παηδηνχ ζηνπο ιεπηνχο ρεηξηζκνχο θαη ηαπηφρξνλα ε νκηιία ηνπ, ε αληίιεςή
ηνπ θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ελψ ε αδξή θηλεηηθφηεηα ειέγρεηαη ηειεπηαία,
γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνξία ζην παηδί θαη λα δπζθνιέςεη ηελ
πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ εμεηαζηή.
Σέινο, ε κεηέξα ζα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ
δελ κπνξεί λα ειεγρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, φπσο ε δπλαηφηεηα λα
ηξψεη κφλν ηνπ, λα βάδεη ή λα βγάδεη ηα ξνχρα ηνπ θ.ά.
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1.4 Φπρνθηλεηηθή Αγσγή
ρεδφλ ζε θάζε ηάμε ππάξρνπλ καζεηέο κε θηλεηηθέο επηδφζεηο πνπ ππνιείπνληαη
θαηά πνιχ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηάμεο. Δίλαη πνιχ πην αξγνί, αδέμηνη θαη νξηζκέλνη
ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο. Κάζε
άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε λα ληψζεη φηη είλαη απνδεθηφο θαη φηη αλαγλσξίδεηαη ε
αμία ηνπ απφ ηνπο άιινπο. Χζηφζν, ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
καζεηψλ ηνπο θάλεη αλεπηζχκεηνπο ζηελ ηάμε. Έηζη, δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ
ηελ αλάγθε ηνπο γηα θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζεηηθή πξνζνρή
απφ ην δάζθαιν. Οπφηε, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο θαηαθεχγνπλ ζε κε
απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ησλ άιισλ, αθφκε θαη κε
άζρεκν ηξφπν, είλαη πνιχ πην επηζπκεηή απφ ηελ αγλφεζε. Γη’ απηφ, νη καζεηέο απηνί
πξνζπαζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα γίλνπλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο
(Zimmer&Cicurs, 1995). Κάλνπλ θαζαξία ζην κάζεκα,αλακεηξψληαη («ηα βάδνπλ»)
κε ην δάζθαιν, γηα λα εληππσζηάζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γίλνληαη επηζεηηθνί
απέλαληη ζε άιια παηδηά, γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο πνπ
ληψζνπλ. Απνηξαβηνχληαη απφ ην κάζεκα, γίλνληαη ληξνπαινί, βάδνπλ εχθνια ηα
θιάκαηα. Μεηαηξέπνληαη ζε θιφνπλ ηεο ηάμεο θηι. Οη ιφγνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπεξηθνξάο είλαη πνιινί:
• σκαηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο φπσο ππεξβνιηθφ βάξνο, αδπλακία κπψλ θηι.
• Γπζιεηηνπξγίεο ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.
• Διάρηζηεο δπλαηφηεηεο γηα θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν φπνπ κέλνπλ.
• Τπεξπξνζηαηεπηηθνί γνλείο, γνλείο πνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα θηλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
• Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ είλαη ππεξβνιηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ
επίδνζε θαη ηε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο.
• Φπρνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο θνβίεο θηι.
Σν απνηέιεζκα είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην
κάζεκα θαη λα θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο.
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Ζ ςπρνθηλεηηθή αγσγή πξνβάιιεηαη σο κηα δπλαηφηεηα επαλέληαμεο ησλ
καζεηψλ απηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε.

Ο όρος «ςπρνθηλεηηθή αγσγή» ,ζην γεξκαλφθσλν ρψξν ε ζχλζεηε ιέμε
«ςπρνθηλεηηθή» (Psychomotorik) ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα δειψζεη ηελ ελφηεηα ησλ
ςπρηθψλ θαη θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ (Zimmer&Cicurs, 1995). Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ
«ςπρή» είρε σο απνηέιεζκα νξηζκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αγσγή απηή κε
θαρππνςία. Χζηφζν, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε απηή ε νξνινγία ζην
γεξκαληθφ ρψξν ήηαλ, γηαηί ζεσξήζεθε ηδαληθή γηα λα εθθξάζεη ηελ αλαπφζπαζηε
ζρέζε κεηαμχ:ηεο «ςπρήο», κε ηελ έλλνηα ηνπ ηη ζθέθηεηαη θαη ηη αηζζάλεηαη θάπνηνο,
θαη ησλ «ζσκαηηθψλ-θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ» πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν ζθπγκφο ηεο θαξδηάο, ε πίεζε θηι.
(ζσκαηηθέο δηεξγαζίεο) είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ςπρηθή καο θαηάζηαζε,
φπσο είλαη ν θφβνο, ν ζπκφο θηι. Όηαλ ηα κηθξά παηδηά είλαη ραξνχκελα (ςπρηθή
θαηάζηαζε), δχζθνια κέλνπλ αθίλεηα ρσξίο λα ρνξνπεδάλε πέξα-δψζε (θίλεζε,
«ρνξνπεδά απφ ραξά»). Οη πνδνζθαηξηζηέο φηαλ ζθνξάξνπλ, απφ ηε ραξά ηνπο
θάλνπλ δηάθνξεο θηλήζεηο, πεδάλε, ρνξεχνπλ θηι. ηηο θαζεκεξηλέο επαθέο, νη
ελήιηθνη έρνπλ κάζεη λα θαηαπηέδνπλ παξφκνηεο ζσκαηηθέο-θηλεηηθέο δηεξγαζίεο ζε
κεγάιν βαζκφ. Χζηφζν, νη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε δειψλνπλ ηε ζηελή ζρέζε
κεηαμχ ςπρηθήο θαηάζηαζεο θαη ζσκαηηθψλ-θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ.
Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε θάπνηνλ πνπ απερζαλφκαζηε θαη ιέκε: «κνπ αλεβάδεη
ην αίκα ζην θεθάιη» θηι. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζηεθφκαζηε θαη θηλνχκαζηε
εθθξάδεη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ηνλ ηξφπν πνπ αηζζαλφκαζηε θαη ζθεθηφκαζηε. Ζ
εζσηεξηθή καο δηάζεζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζσκαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηελ
θίλεζή καο. Οη ηερληθέο ραιάξσζεο ζηεξίδνληαη ζην ζθεπηηθφ φηη, εάλ ραιαξψζνπκε
ηνπο κχεο, ηφηε ζα ραιαξψζνπκε θαη ην κπαιφ καο θαη γεληθφηεξα ζα αιιάμνπκε ην
πψο αηζζαλφκαζηε. Ο φξνο «ςπρνθηλεηηθή» εθθξάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
ζθέςεσλ- ζπλαηζζεκάησλ (εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δελ θαίλνληαη) θαη ησλ
ζσκαηηθψλ-θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ (θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ). Ο
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φξνο «ςπρνθηλεηηθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη παξεμεγεκέλνο θαη ίζσο λα
παξαπέκπεη νξηζκέλνπο ζε ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο.
1.5 Γηδαθηηθέο αξρέο Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο

Δηθόλα 1

Ζ Φπρνθηλεηηθή Αγσγή δηαθξίλεηαη γηα ην καζεην-θεληξηθφ ηεο ραξαθηήξα.Ο
εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη θηλεηηθά εξεζίζκαηα θαη νη καζεηέο έρνπλ ηελ ειεπζεξία
λα αληαπνθξηζνχλ, λα ηα δηακνξθψζνπλ, λα πξνηείλνπλ θάηη άιιν ή θαη λα κελ
θάλνπλ ηίπνηε. ηελ Φπρνθηλεηηθή Αγσγή ν καζεηήο απνθαζίδεη εάλ ζέιεη λα
ζπκκεηέρεη ή φρη. Απηφ, σζηφζν, δε ζεκαίλεη φηη ην κάζεκα γίλεηαη έξκαην ησλ
επηζπκηψλ ηνπ θάζε καζεηή.
Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο εθαξκφδνληαη νη
παξαθάησ δηδαθηηθέο αξρέο: 1. Ο καζεηήο δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα ηεο
ζπκκεηνρήο ή απνκάθξπλζεο απφ ηα δξψκελα .ηελ ςπρνθηλεηηθή αγσγή νη καζεηέο
ζπκκεηέρνπλ, γηαηί «καγεχνληαη» απφ ηα θηλεηηθά εξεζίζκαηα πνπ ηνπο
πξνζθέξνληαη. Απηφ επηηπγράλεηαη: (α) κε ηα πξσηφηππα παηρλίδηα θαη ειεθηξνληθά
κέζα (β) απφ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απηφ πνπ ηνπο αξέζεη. Γηα παξάδεηγκα,
έλαο καζεηήο δε ζέιεη λα ζπκκεηέρεη θαη θάζεηαη κφλνο ζηελ άθξε. Ο εθπαηδεπηηθφο
δίλεη δηάθνξα εξεζίζκαηα ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο γηα παηρλίδηα κε δηάθνξα
ηερλνινγηθά κέζα.

Δπίζεο, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο κε κηα

πξφζθιεζε: «Γεκήηξε, αλ ζέιεηο λα αζρνιεζείο κε ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη», απηφ
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ην απνθαζίδεηο εζχ. Δάλ βαξεζείο, κπνξείο λα θαζίζεηο πίζσ ζηε ζέζε ζνπ. Δάλ πάιη
έρεηο θάπνηα πξφηαζε, επραξίζησο λα ηε ζπδεηήζνπκε» (Zimmer, 2010).
Ζ πξναγσγή ηεο απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή ,

ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη θηλεηηθά

εξεζίζκαηα, σζηφζν ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα αθνινπζήζεη ή λα ηα
δηακνξθψζεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Αλάινγα παξαδείγκαηα ζηα θηλεηηθά
εξεζίζκαηα ηεο Φ.Α. 3. Βαξχηεηα δίλεηαη ζε απηά πνπ κπνξεί λα θαηαθέξεη ν
καζεηήο θαη φρη ζε απηά πνπ δελ κπνξεί . Σα πξψηα θηλεηηθά εξεζίζκαηα ζηελ
Φπρνθηλεηηθή Αγσγή αθήλνπλ κεγάια πεξηζψξηα επηηπρίαο ζην καζεηή. Οη δηάθνξεο
αδπλακίεο ηνπ ζηελ αξρή παξαβιέπνληαη. Ο καζεηήο ζηελ αξρή αζρνιείηαη κε θάηη
πνπ γλσξίδεη, ψζηε λα ληψζεη άλεηα. Αθνχ απνθηήζεη θάπνηα εκπηζηνζχλε ζηνλ
εαπηφ ηνπ, ηφηε πξνζθέξνληαη εξεζίζκαηα (ή θαηεπζχλεηαη έκκεζα), γηα πεξαηηέξσ
ελαζρφιεζε θαη βειηίσζε. 4. Βαξχηεηα δίλεηαη ζηε ζπκκεηνρή θαη φρη ζην χςνο ηεο
επίδνζεο .ηελ ςπρνθηλεηηθή είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή θαη φρη ην χςνο ηεο
επίδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ν εθπαηδεπηηθφο, εληζρχεη
ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Μφιηο δηαπηζηψζεη κηα κηθξή βειηίσζε, ηνπο
επηβξαβεχεη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο. Αλαγλσξίδεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ εληζρχεη, δίλνληαο πξνζνρή ζε απηά πνπ θάλνπλ, δείρλεη
ελζνπζηαζκφ γηα ηηο ηδέεο ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηηο πινπνηήζεη παίδνληαο καδί ηνπο.
5. Γηαθξηηηθή αλαηξνθνδφηεζε κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή .

ε ζρέζε κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε, νη εθπαηδεπηηθνί, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ζηάδηα,
πεξηγξάθνπλ απιψο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ. πλήζσο απηέο νη πεξηγξαθέο
ζπλνδεχνληαη απφ έλα ρακφγειν επηδνθηκαζίαο ή ρξεζηκνπνηνχληαη εθθξάζεηο, γηα
λα εληζρχζνπλ ηελ ελαζρφιεζε. Δπίζεο, απνθεχγνπλ νπνηαδήπνηε αλαθνξά

ζε

ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ησλ άιισλ. εκείν αλαθνξάο γηα ζπγθξίζεηο απνηεινχλ νη
πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο θαη επηδφζεηο ηνπ καζεηή. 6. Βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ
νκαδηθή ζπλεξγαζία. ηελ Φ.Α. επηιέγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηέηνην ηξφπν,
ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άκεζεο ζπγθξίζεηο κε ηηο επηδφζεηο ησλ άιισλ. Απηφ
ζεκαίλεη φηη απνθεχγεηαη ε δηεμαγσγή παηρληδηψλ ζηα νπνία κπνξεί λα θαλεί ε
αδπλακία θάπνηνπ γηα επίδνζε. Αληίζεηα, δηεμάγνληαη αληαγσληζηηθά παηρλίδηα
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κεηαμχ νκάδσλ, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα κέιε κηαο νκάδαο ζπλεξγάδνληαη
κεηαμχ ηνπο γηα ηε λίθε.
Χζηφζν, ην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ παηρληδηψλ είλαη φηη ε λίθε δελ εμαξηάηαη
ηφζν απφ ηηο θπζηθέο-θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο, φζν απφ ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ
κειψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα ζπκπεξηθνξάο ,γηα ηελ
νκαιή ξνή ηνπ καζήκαηνο Φπρνθηλεηηθή Αγσγήο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο
θαη ζπλέπεηεο. Καλφλεο
•

Να αθνχο πξνζεθηηθά ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ (Άθνπ)

•

Να θέξεζαη κε επγέλεηα θαη λα κνηξάδεζαη ην πιηθφ (Δπγεληθφο)

•

Να πξνζηαηεχεηο ην ζρνιείν θαη ην πιηθφ ηνπ (Πξνζηαζία δεκφζηαο
πεξηνπζίαο)

•

Κπξψζεηο

ηελ Φπρνθηλεηηθή Αγσγή είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείηαη θάπνην απφ ηα
κνληέια απηνξξχζκηζεο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθή αξρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεπηζχκεηεο
ζπκπεξηθνξάο είλαη ε έληαμε ηνπ καζεηή ζην κάζεκα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ
αλάζεζε ππεχζπλσλ ζέζεσλ π.ρ. κε ην λα βνεζήζεη ν καζεηήο ζηε κεηαθνξά θαη ηε
ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ, ην δίθαην κνίξαζκα θηι. Γίλνληαο ζην καζεηή
αξκνδηφηεηεο, ν εθπαηδεπηηθφο δείρλεη φηη ηνλ εκπηζηεχεηαη. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ζε επηηξεπηά φξηα, ζηελ Φπρνθηλεηηθή Αγσγή ε
ελεξγεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ δελ πεξηνξίδεηαη κε απαγνξεχζεηο. Ηδηαίηεξα ζε
ππεξθηλεηηθά παηδηά, δίλνληαη νη επθαηξίεο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο
γηα θίλεζε.
Χζηφζν, δίλεηαη βαξχηεηα ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηελ αλάγθε γηα
θίλεζε θαη λα αλαπηχμνπλ δπλαηφηεηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο αλάγθεο, ρσξίο λα
επηβαξχλνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξνηείλνληαη ηα εμήο: (α)
Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα- ξφισλ φπνπ ππνδχνληαη δηάθνξνπο
ραξαθηήξεο. Ο ζηφρνο ησλ παηρληδηψλ είλαη λα θαηαιάβνπλ (λα βηψζνπλ) πσο
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αηζζάλνληαη νη άιινη απφ ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο (αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο).
(β) Ο δάζθαινο δίλεη βαξχηεηα ζην λα εθαξκφδνπλ ν καζεηέο ηνπο θαλφλεο φρη σο
θαηαλαγθαζηηθά έξγα, αιιά σο απαξαίηεηεο αξρέο γηα έλα δεκηνπξγηθφ θαη
επράξηζην κάζεκα γηα φινπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο δηδάζθνληαη πψο
κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ηνπο, π.ρ. γηα παηρλίδη, ζεβφκελνη ηνπο θαλφλεο
πνπ ηζρχνπλ ζηελ ηάμε. πλέρεηα παξελνριεί ηνπο ππφινηπνπο. Κάζε θνξά πνπ ν
εθπαηδεπηηθφο ηνλ ξσηά γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, απηφο δελ απαληά θαη
απνκαθξχλεηαη. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ απνγνεηεχεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
καζεηή. Σνλ πιεζηάδεη, ηνλ ξσηά γηα ην πψο ήηαλ ε κέξα ηνπ, κε ηη ζα ήζειε λα
αζρνιεζεί θαη ηνπ δίλεη θάζε θνξά θαη άιια φξγαλα.
Δπίζεο, ηνλ παξαηεξεί γηα λα δεη κε ηη αζρνιείηαη ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν θαη
ζπδεηά κε ηελ ππεχζπλε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.
Γηαπηζηψλεη φηη ηνπ αξέζεη πνιχ λα θηηάρλεη πξάγκαηα. Σνπ έδσζε έλα εηδηθφ ςαιίδη
γηα λα θφβεη ην ραξηφλη, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα, θαη
επέζηεθε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ θαλφλα: «ην ςαιίδη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή,
πηζηεχσ φηη εζχ είζαη ζε ζέζε λα ην ρεηξηζηείο, ρσξίο λα ηξαπκαηηζηείο θαη ρσξίο λα
βιάςεηο ηνπο ππφινηπνπο». Ο καζεηήο έπηαζε ακέζσο δνπιεηά, άλνημε πφξηα,
παξάζπξα, έθεξε κπνγηέο θηι. Με ην παξαπάλσ παξάδεηγκα αλαθέξεη φηη ζηελ Φ.Α
ην θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ν καζεηήο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη εθεί, γηα λα
ηνπ δψζεη εξεζίζκαηα θαη λα ηνλ βνεζήζεη λα μεπεξάζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα
ηαπηφηεηαο ή θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο έρεη, πάληα κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα.
Ζ επαγσγηθή κέζνδνο είλαη ε θπξίαξρε κέζνδνο ηεο Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο,
απνηειεί κηα κνξθή ησλ αλνηρηψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηε κέζνδν:
Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη έλα πξφβιεκα θαη πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα βξνπλ
ιχζεηο πνπ λα ηνπο ηαηξηάδνπλ.
Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο ελζαξξχλεη, φηαλ απαηηείηαη.
Ο εθπαηδεπηηθφο θαηεπζχλεη έκκεζα. Πνηέ δελ επηβάιιεη. Δπηιέγεηαη ε θαιχηεξε
απάληεζε (ιχζε) ζην πξφβιεκα. Οη καζεηέο δνθηκάδνπλ (εμαζθνχλ) ηελ απάληεζε
(ιχζε). ην κάζεκα είλαη ζεκαληηθφ ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο
παηρλίδηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ εμάζθεζε ηεο θαιχηεξεο απάληεζεο (ιχζεο).
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Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ ηζνξξνπία «πξνζπαζνχκε λα πεξάζνπκε απέλαληη παηψληαο
πάλσ ζηηο πεηξνχιεο (ράξηηλεο βάζεηο πνηεξηψλ), γηαηί φπνηνο πέζεη ζην πνηάκη
θηλδπλεχεη λα ηνλ δαγθψζνπλ νη « θξνθφδεηινη». Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη πνιιά
θνηλά κε ηε κέζνδν ηεο απνθιίλνπζαο παξαγσγηθφηεηαο ησλ Mosston, θαη Ashworth
(2008).
Μηα κέζνδνο δηαρείξηζεο ηνπ θφβνπ απνηπρίαο απέλαληη ζε θηλεηηθέο πξνθιήζεηο
Οξηζκέλεο θνξέο ε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θφβσλ.
Γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο δελ έρεη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ζεσξεί φηη
είλαη θηλεηηθά αδέμηνο θαη φηη δελ κπνξεί λα θαηαθέξεη ηίπνηε. Ζ αλεπηζχκεηε
ζπκπεξηθνξά είλαη άκπλα απέλαληη ζε απηφ ην θφβν. Πξνζπαζεί απειπηζκέλα λα
πξνζηαηέςεη φ,ηη ηνπ έρεη απνκείλεη απφ απηνεθηίκεζε (Bandura, 1997). χκθσλα
κε ην Seligman (2000), φηαλ θάπνηνο έρεη ζπρλέο εκπεηξίεο απνηπρίαο, ηφηε ληψζεη
απφγλσζε θαη αλαπηχζζεη ην αίζζεκα φηη δελ κπνξεί λα θαηαθέξεη ηίπνηε.
Αληηθεηκεληθά απηφ κπνξεί θαη λα ηζρχεη, κπνξεί φκσο θαη φρη. Σν άηνκν αξρίδεη λα
αληηιακβάλεηαη ηηο θηλεηηθέο πξνθιήζεηο σο απεηιή θαη δηακνξθψλεη κηα παζεηηθή
ζπκπεξηθνξά. Με ιίγα ιφγηα, ληψζεη αθφκε θαη ζηα πην απιά πξάγκαηα αβνήζεην. Ο
καζεηήο απηφο δελ πξνζπαζεί θαλ λα δνθηκάζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα,
ζα απνθχγεη λα πεδήμεη απφ έλα ζθαιί, γηαηί ληψζεη φηη δελ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη.
Αλαπηχζζεη κηα ηάζε λα ηα παξαηά εχθνια ζε θάζε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα
(Schwarzer, 1993). ε έλα καζεηή πνπ δηζηάδεη λα δνθηκάζεη κηα δξαζηεξηφηεηα, κηα
ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ησλ δαζθάισλ είλαη λα ηνλ δηαβεβαηψζνπλ φηη «είλαη
εχθνιε», λα ηνπ πνπλ: «κε θνβάζαη, δε ζα ρηππήζεηο», «ζε πξνζέρσ» θηι. Με
παξφκνηεο πξνηξνπέο, αληί λα ελζαξξχλνπλ ην καζεηή, πεηπραίλνπλ ην αληίζεην, λα
απμήζνπλ ην θφβν ηνπ. Απφ ηε κηα ν καζεηήο αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα ηα
θαηαθέξεη, απφ ηελ άιιε ν δάζθαινο ηνλίδεη φηη είλαη εχθνιν. Απηφ κεγαιψλεη ην
θφβν ηεο απνηπρίαο, «αλ δελ ηα θαηαθέξσ ζε απηφ πνπ ν δάζθαινο ζεσξεί
παλεχθνιν, ηφηε δε ζα κε εθηηκά θαζφινπ, φρη δε ζα δνθηκάζσ». Απηέο νη ζθέςεηο
νδεγνχλ νξηζκέλνπο καζεηέο ζε άζρεκεο απξφβιεπηεο αληηδξάζεηο. Απφ ηε ζηηγκή
πνπ ν καζεηήο θνβάηαη φηη δε ζα ηα θαηαθέξεη, ηφηε ε πίεζε εθ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ
κφλν αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη, λα κεγεζχλεη ην θφβν απνηπρίαο
θαη λα νδεγήζεη ζε άξλεζε ζπκκεηνρήο.
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Έλαο ηξφπνο επίιπζεο παξφκνησλ πξνβιεκάησλ είλαη ν δάζθαινο λα εθθξάζεη
απηφ πνπ ν καζεηήο θνβάηαη «είλαη δχζθνιν λα ηζνξξνπήζεη θάπνηνο ζην ζηελφ
πεδνπιάθη» θαη λα θαιχςεη ην θφβν κε ρηνχκνξ. Οη καζεηέο θάλνπλ αζηείεο θηλήζεηο
θφβνπ θαη γειάλε κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δάζθαινο θαηαθέξεη λα
θάλεη ην καζεηή λα γειάζεη κε ην θφβν ηνπ, έρεη θάλεη ην πξψην κεγάιν βήκα. Σν
επφκελν βήκα είλαη λα ηνλ πείζεη φηη φια απηά είλαη έλα παηρλίδη θαη φηη δελ
πεξηκέλεη ζηα αιήζεηα λα πεξάζεη απέλαληη απφ ην ζηελφ πεδνπιάθη, κπνξεί λα
παηήζεη ζε κηα πεηξνχια γηα βνήζεηα θηι.
ηε κέζνδν απνδφκεζεο ηνπ θφβνπ ν εθπαηδεπηηθφο: Παξνπζηάδεη κηα θηλεηηθή
πξφθιεζε σο θάηη πνιχ δχζθνιν. Δθθξάδεη ην θφβν ησλ καζεηψλ ιεθηηθά θαη κε
ζσκαηηθέο θηλήζεηο («ηξέκνπλ ηα πνδαξάθηα κνπ, θνίηα»), γνπξιψλεη ηα κάηηα ηνπ,
δείρλεη παληθφ θηι.

Υξεζηκνπνηεί ρηνχκνξ, αζηείεο ηζηνξηνχιεο.

Πξνθαιεί ηνπο

καζεηέο λα δείμνπλ παίδνληαο ην θφβν ηνπο θαη λα γειά- ζνπλ.

Απνδέρεηαη ηηο

ιχζεηο πνπ ίζσο ηνπ πξνηείλνπλ ζην παηρλίδη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη καζεηέο
απειεπζεξσζνχλε απφ ηελ πξνζδνθία ηνπ δαζθάινπ φηη «είλαη πνιχ εχθνιν», ηφηε δε
θνβνχληαη πηα λα απνηχρνπλ θαη λα γειάζνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Άιισζηε φια είλαη
έλα παηρλίδη, γηα λα πεξάζνπκε φκνξθα.
1.5 Η ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ Φπρνθηλεηηθή Αγσγή
πλήζσο, ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ λα γίλνπλ εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαιή ζρέζε κε
ηα παηδηά θαη γεληθά ηνπο αξέζεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθέο θαη καζεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ καζεηψλ. Γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο
εθπαηδεπηηθφο λα εθαξκφζεη ηηο δηδαθηηθέο αξρέο ηεο Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο, ζα
πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, πνπ
πξνηείλεηαη λα πξνζέμεη ν εθπαηδεπηηθφο, εζηηάδνληαη ζηα εμήο (Zimmer, 2007):
1.5.1 Παξαηήξεζε ηεο ηάμεο
Σνλ πξψην παξάγνληα πνπ ειέγρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ παξαηήξεζε ηεο ηάμεο
είλαη ε αζθάιεηα. ε αληίζεζε φκσο κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην
«επίβιεςε ηεο ηάμεο ζηε Φπζηθή Αγσγή», ζηελ Φπρνθηλεηηθή Αγσγή ην επφκελν
βήκα είλαη λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεη
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ην ζέκα ν θάζε καζεηήο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, γηα λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα λα
πξναγάγεη ηελ απηελέξγεηα θαη λα ηνπ δψζεη εξεζίζκαηα, φηαλ ζπλαληήζεη θάπνην
πξφβιεκα.
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1.5.2 Έκκεζε θαζνδήγεζε
Αθνχ θαηαιάβεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ ηξφπν πνπ ν καζεηήο πξνζεγγίδεη έλα ζέκα,
ηφηε ζπκκεηέρεη καδί ηνπ ζηε ιχζε. Παίδεη καδί ηνπ. Δάλ ν καζεηήο «θνιιήζεη»
θάπνπ, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ πξνηείλεη ηδέεο («ηη ζα έιεγεο αλ…»). Χζηφζν, πνηέ
δελ επηβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Σα πάληα θαηεπζχλνληαη κε έκκεζν ηξφπν. Πνιχ
δχζθνιν απηφ.
1.5.3 εβαζκόο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ
Ο εθπαηδεπηηθφο απνθεχγεη λα επηβάιιεη ζην καζεηή ηελ άπνςή ηνπ. Δάλ ν
καζεηήο δε ζέιεη λα θάλεη θάηη, ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηφ. Αλ ην παηδί
δελ είλαη έηνηκν λα εθηειέζεη απφ κφλν ηνπ θάηη, δελ ην πηέδεη λα ην εθηειέζεη. Αλ
ζέιεη λα κείλεη ζηελ άθξε, ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ.
1.5.4 Αλαηξνθνδόηεζε
ηελ αλαηξνθνδφηεζε απνθεχγεηαη ε άκεζε ελίζρπζε ηνπ παηδηνχ κε επαίλνπο.
πλήζσο, απηφ πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη λα πεξηγξάθεη ιεθηηθά ην επίηεπγκα
ηνπ καζεηή θαη λα ηνπ δείρλεη πφζν εθηηκά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν,
ν καζεηήο αηζζάλεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ απνδέρεηαη θαη ληψζεη φκνξθα.
1.5.5 Γηαηήξεζεςπρξαηκίαο
ε έλα κάζεκα Φπρνθηλεηηθήο αγσγήο, νη θσλέο θαη ε ςπρνινγηθή βία δελ έρνπλ
ζέζε. Οη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο έξρνληαη
γηαηί έρνπλ πξνβιήκαηα πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ αξκνληθά ζην κάζεκα
ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, ε επηζεηηθφηεηα νξηζκέλσλ καζεηψλ δε ζα
πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο πξνζσπηθή επίζεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Έλα απφ ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο είλαη ε ςπρξαηκία
θαη ε ήξεκε αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο.
πλήζσο, ε δνκή ελφο καζήκαηνο ΦΚΑ πεξηιακβάλεη ηα εμήο:

Σν εηζαγσγηθφ

κέξνο. ε απηή ηε θάζε εθαξκφδεηαη έλα πξσηφθνιιν έλαξμεο καζήκαηνο, γηα
παξάδεηγκα θάζνληαη φινη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν. Διέγρνληαη νη παξνπζίεο θαη
αλαθέξεηαη ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο. Αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεγάιεο έληαζεο. ηε
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θάζε απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθηνλψζνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο.
πλήζσο, πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο κηα πνηθηιία κηθξψλ νξγάλσλ, απφ ηα νπνία
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κε πνηα ζα αζρνιεζνχλ θαη κε πνηνλ ηξφπν. Οκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο παίδνπλ φινη καδί θάπνηα παηρλίδηα αλάινγα κε ην ζέκα
ηεο εκέξαο.
Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ.

1.6 Βαζηθνί ζηαζκνί ηεο ςπρνθνηλσληθήο αγσγήο

Δηθόλα 2
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1.6.1 Κηλεηηθόο Σνκέαο
4 Γέλλεζε: Σν θεθάιη θξέκεηαη πξνο ηα θάησ
6 εβδνκάδσλ Κξαηάεη ζηηγκηαία ην θεθάιη ζην ίδην επίπεδν κε ην ζψκα 12
εβδνκάδσλ

ηεξίδεηαη ζηνπο αγθψλεο, αλπςψλεη ην θεθάιη πξνο φιεο ηηο

θαηεπζχλζεηο
6 κελψλ Ρνιάξεη γξήγνξα θαη ειεγρφκελα
18 κελψλ Σξέρεη πεδψληαο, ζθαξθαιψλεη ζην θάζηζκα γπξίδεη θαη κεηά θάζεηαη
ζ’ απηφ. Βαδίδεη θνπβαιψληαο αληηθείκελα.
5 Πξελήο ζέζε (κπξνχκπηα)
Νενγέλλεην Σν θεθάιη είλαη πξνο ζηελ κία πιεπξά, ε πχεινο (ιεθάλε) ςειά θαη
ηα γφλαηα πξνο ηα πάλσ, θάησ απφ ην επηγάζηξην.
Αξγφηεξα ε πχεινο ρακειψλεη θαη εθηείλνληαη ηα ηζρία θαη ηα γφλαηα.
4 εβδνκάδσλ ηηγκηαία αλαζεθψλεη ην πεγνχλη ηνπ.
6 εβδνκάδσλ Σν πεγνχλη 45° πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ θξεβαηηνχ.
3 κελψλ Αλαζεθψλεη ην πεγνχλη, θαη ηνπο ψκνπο ςειφηεξα απφ ην θξεβάηη, ελψ
ηα πφδηα είλαη ζε πιήξε έθηαζε.
6 κελψλ

Αλαζεθψλεη ηνλ ζψξαθα θαη ην επηγάζηξην πάλσ απφ ην θξεβάηη.

ηεξίδεη ην βάξνο ζηα ρέξηα ελψ έρεη ηνπο αγθψλεο ζε έθηαζε. Γπξλάεη απφ ηελ
πξελή (κπξνχκπηα) ζηελ χπηηα ζέζε (αλάζθεια).
7 κελψλ Γπξλάεη απφ ηελ χπηηα ζηελ πξελή ζέζε - Μπνξεί λα ζηεξίδεη βάξνο ζην
έλα ρέξη.
9 κελψλ Πξνρσξεί πξνο ηα πίζσ (πξνζπαζεί λα κπνπζνπιίζεη)
11 κελψλ έξλεηαη κε ηα ρέξηα θαη ηα γφλαηα, αξθνπδίδεη.
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12 κελψλ ηεξίδεηαη κε βνήζεηα, θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα
15 κελψλ

Αλεβαίλεη ζθάιεο, γνλαηίδεη ρσξίο λα ζηεξίδεηαη Καζηζηή ζέζε

Νενγέλλεην Όηαλ απφ μαπισκέλν ην ηξαβάκε απφ ηα ρέξηα γηα λα θαζίζεη, ην θεθάιη
θξέκεηαη πίζσ.
4 εβδνκάδσλ ηελ θαζηζηή ζέζε ε ξάρε είλαη θπξηή θαη ζηηγκηαία ζεθψλεη ην
θεθάιη. 12 εβδνκάδσλ Κάζεηαη ζηεξηδφκελν κε ην θεθάιη λα ηείλεη λα πέθηεη ην
θεθάιη πξνο ηα εκπξφο, αλ θαη πνιιέο θνξέο ην ζηεξίδεη ςειά. 4 κελψλ Όηαλ ην
ηξαβνχλ γηα λα θαζίζεη ην θεθάιη ζηελ αξρή θξέκεηαη πξνο ηα πίζσ.
5 κελψλ Σν θεθάιη δελ θξέκεηαη πξνο ηα πίζσ φηαλ ην ηξαβνχλ λα θαζίζεη
6 κελψλ Κάζεηαη ζε θαξέθια ή θαξφηζη ζηεξηδφκελν, φηαλ ην έιθνπλ ζεθψλεη ην
θεθάιη ηνπ απφ ην θξεβάηη.
7 κελψλ Κάζεηαη ζην πάησκα.
8 κελψλ Κάζεηαη ζην πάησκα ζηηγκηαία ρσξίο ζηήξηγκα.
9 κελψλ Κάζεηαη ζηαζεξά ζην πάησκα γηα 10 ιεπηά, ζθχβεη πξνο ηα κπξνο θαη
αλαζεθψλεηαη.
10 κελψλ Αλαζεθψλεηαη απφ ηελ πξελή θαη θάζεηαη.
12 κελψλ Γπξλά θαη ζέξλεηαη ζηνπο γινπηνχο γηα λα πηάζεη έλα αληηθείκελν.
15¬-18 κελψλ

Κάζεηαη ζε θαξέθια ηήξημε θαη βάδηζε

Αληαλαθιαζηηθφ

βάδηζεο έσο ηηο 2 ¬3 εβδνκάδεο.
8 βδνκάδσλ ηέθεηαη ππνβαζηαδφκελν θξαηψληαο ην θεθάιη ςειά ζηηγκηαία
6 κελψλ Κξαηά ζρεδφλ φιν ηνπ ην βάξνο ζηα πφδηα
Αλαπεδά κε επραξίζηεζε
9 κελψλ ηέθεηαη θξαηψληαο ηα έπηπια. Σξαβηέηαη γηα λα ζηαζεί φξζην
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11 κελψλ Πεξπαηά ζηεξηδφκελν ζηα έπηπια
12 κελψλ Πεξπαηά (ζε φιν ην πέικα) φηαλ ηνπ θξαηνχλ ην έλα ρέξη
13 κελψλ Πεξπαηά ρσξίο βνήζεηα
15 κελψλ Αλεβαίλεη ηελ ζθάια κε ηα ηέζζεξα Γελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη μαθληθά
ή λα ζηξίςεη ζηηο γσλίεο φηαλ πεξπαηά.
18 κελψλ Σξαβάεη παηρλίδη κε ξφδεο. Αξρίδεη λα πεδά (κε ηα δπν πφδηα)
2 ρξνλψλ Αλεβνθαηεβαίλεη ηηο ζθάιεο κφλν ηνπ, βάδεη θαη ηα δπν πφδηα ζην θάζε
ζθαιί, καδεχεη έλα αληηθείκελν απφ ην πάησκα ρσξίο λα πέζεη. Σξέρεη, θισηζάεη
κπάια.
2 1/ 2 ρξνλψλ Πεδάεη κε ηα δπν πφδηα. Πεξπαηά ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ
3 ρξνλψλ Πεδά απφ ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη. Αλεβαίλνληαο ηελ ζθάια βάδεη έλα
πφδη ζε θάζε ζθαιί. Κάλεη πνδήιαην κε 3 ξφδεο. Πεξπαηά ζε επζεία γξακκή.
4 ρξνλψλ Καηεβαίλνληαο βάδεη έλα πφδη ζε θάζε ζθαιί. Υνξνπεδάεη ζην έλα πφδη
(θνπηζφ).
5 ρξνλψλ Υνξνπεδάεη θαη ζηα δπν πφδηα ή κε ην θαζέλα ρσξηζηά.
1.6.2 Πιαγίσζε (Handedness) 1νο ρξόλνο
Υξεζηκνπνηεί πφηε δεμί πφηε αξηζηεξφ ρέξη ηνλ 1 ν ρξφλν
18 κελψλ Υξεζηκνπνηεί θαη ηα 2 ρέξηα
2 ρξνλψλ Δγθαζίζηαηαη ε πιαγίσζε (αξηζηεξνρεηξία – δεμηνρεηξία ) αιιά ζε
κεξηθά παηδηά εγθαζίζηαηαη αξγφηεξα

1.6.3 Λεπηή θηλεηηθόηεηα - ρεηξηζκνί
Νενγέλλεην Αληαλαθιαζηηθφ ηνπο πξψηνπο:
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Σα ρέξηα είλαη θπξίσο θιεηζηά
8 εβδνκάδσλ

Σα ρέξηα είλαη ζπρλά αλνηρηά, κφλν ειαθξφ αληαλαθιαζηηθφ

δξαγκνχ
12 εβδνκάδσλ Καηαξγείηαη ην αληαλαθιαζηηθφ

Παίδεη κε ηελ θνπδνπλίζηξα

φηαλ ηνπ ηνπνζεηεζεί ζην ρέξη
Μνηάδεη ζα λα ζέιεη λα πηάζεη έλα αληηθείκελν Φέξλεη ηα ρέξηα ζηε κέζε ζέζε ή
ηα ρξεζηκνπνηεί καδί γηα λα θηάζεη θάηη.
4 κελψλ Πάλσ ζην παηρλίδη ηα ρέξηα ηνπ ζπκπιέθνληαη Σξαβάεη έλα ξνχρν ηνπ
πάλσ απφ ην θεθάιη Απιψλεη, ην ρέξη ηνπ πεξηζζφηεξν απφ φηη πξέπεη φηαλ ζέιεη λα
θηάζεη θάηη 10 5 κελψλ Δθνχζηα ζχιιεςε αληηθεηκέλνπ. Βάδεη αληηθείκελα ζην
ζηφκα Υξεζηκνπνηεί θαη ηα 2 ρέξηα φηαλ ζέιεη λα πξνζεγγίζεη αληηθείκελα
6 κελψλ Μεηαθέξεη αληηθείκελα απφ ην έλα ρέξη ζην άιιν, ρηππάεη παιακάθηα,
βάδεη αληηθείκελα ζην ζηφκα, γξαηδνπλάεη επηθάλεηεο. Κξαηά αληηθείκελα κε ην έλα
ρέξη, ην πεξηεξγάδεηαη κε ην άιιν. Μεηαθέξεη αληηθείκελα απφ ην έλα ρέξη ζην άιιν
ζηε κέζε ζέζε. Πηάλεη κε ηελ παιάκε.
7 κελψλ Μεηαθέξεη αληηθείκελα απφ ην έλα ρέξη ζην άιιν Υξεζηκνπνηεί ην έλα
ρέξη Σξψεη κφλν ηνπ κπηζθφην Υηππά κε ηηο παιάκεο ην ηξαπέδη
8 κελψλ Υξεζηκνπνηεί ηνλ ππηηαζκφ γηα λ’ αθήζεη αληηθείκελα, πεηάεη πξάγκαηα
(έιεγρνο ηεο άθεζεο).
10 κελψλ Υξεζηκνπνηεί ηνλ δείθηε ηακαηάεη λα θέξλεη αληηθείκελα ζην ζηφκα 1
έηνπο Ξεθπιιίδεη πνιιέο ζειίδεο καδί, κνπηδνπξψλεη κε θεξνκπνγηέο.
18 κελψλ Αγθαιηάδεη ηελ θνχθια, πεηάεη ηε κπάια δπλαηά.
2 εηψλ Υξεζηκνπνηεί θνπηάιη, θισηζάεη ηε κπάια.
Κάλεη πχξγν απφ 6¬7 θχβνπο Ξεβηδψλεη Βάδεη ηα παπνχηζηα, θάιηζεο θιπ.
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2,5 εηψλ Κξαηάεη ην κνιχβη ζην ρέξη αληί ζηελ γξνζηά Αξρίδεη λα δσγξαθίδεη 3
εηψλ Πεξλάεη ράληξεο, βηδψλεη ¬ μεβηδψλεη θαπάθηα, δηπιψλεη ραξηί, γξάθεη θχθιν,
γξάθεη θάζεηεο θαη νξηδφληηεο γξακκέο, αληηγξάθεη ην Ο Κάλεη πχξγν κε 9-10 θχβνπο
Νηχλεηαη θαη μεληχλεηαη Κνπκπψλεηαη εθηφο απφ ηελ πιάηε.
4 εηψλ Βάθεη ζε πιαίζην, δσγξαθίδεη άλζξσπν ρσξίο θνξκφ, γξάθεη ζηαπξφ.
5 εηψλ Κφβεη κε ην ςαιίδη ζε ίζηα γξακκή, γξάθεη ηεηξάγσλν, ηξίγσλν.
6 εηψλ Γξάθεη η’ φλνκά ηνπ .
1.6.4 Κνηλσληθόηεηα
1 νο κήλαο ηακαηάεη λα θιαίεη φηαλ ην παίξλνπλ αγθαιηά.
4 νο κήλαο αηζζάλεηαη ηελ επραξίζηεζε θαη γειάεη κ’ απηήλ.
6 νο κήλαο Γειά ζε γλσζηνχο θαη αγλψζηνπο. Πίλεη απφ θιηηδάλη φηαλ ηνπ ην
θξαηνχλ ζην ζηφκα
12 κελψλ Μαζάεη, ηξψεη κπηζθφην. Καηαιαβαίλεη κηθξέο πξνηάζεηο π.ρ δψζε κνπ
ην…, θάλε αληίν θιπ. Παξαθνινπζεί ηελ έθθξαζε ησλ πξνζψπσλ, δίλεη παηρλίδη
φηαλ ηνπ ην δεηήζνπκε.
15 κελψλ Καηαθέξλεη λα ρξεζηκνπνηεί ην θιηηδάλη ηξηθνγπξίδεη ην θνπηάιη ζην
πηάην Μπνξεί λα θάεη κφλν ηνπ. Βγάδεη ηα παπνχηζηα ηνπ
18 κελψλ Παχεη λα ζηξηθνγπξίδεη ην θνπηάιη ζην πηάην
2 ρξνλψλ Βάδεη θαη βγάδεη ηα παπνχηζηα, ηηο θάιηζεο, ην παληειφλη. Αξρίδεη λ’
απνθηά πξνηηκήζεηο θαη επηζπκίεο, παίδεη επραξίζησο κφλν ηνπ, πξνηηκά φκσο λα
είλαη θνληά ζε έλα κεγάιν.
2,5 ρξνλψλ Αηζζάλεηαη άγρνο φηαλ απνρσξίδεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ.
3 ρξνλψλ Μπνξεί λα ληπζεί εθηφο απφ ην πίζσ θνχκπσκα Βάδεη ηα παπνχηζηα ζε
ιάζνο πφδη. Αηζζάλεηαη εχζηθην ζηνλ έπαηλν θαη ζηε ληξνπή, 5 ρξνλψλ Μπνξεί λα
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δέζεη ηα θνξδφληα ηνπ.

πλεηδεηνπνηεί ηηο πνηθίιεο δηαζέζεηο θαη ηηο εθθξάδεη.

Μεηαβάιιεηαη ε ζέζε ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα, επηιέγεη ηνπο θίινπο ηνπ.

1.6.5 Αηζζήζεηο Αθήο
6 κελψλ Γηαθξίλεη αληηθείκελα απηηθά.
8 κελψλ Απμάλεηαη ε αηζζεηηθή αληίιεςε ησλ πιεπξψλ ησλ δαθηχισλ
1 έηνπο Αξρίδεη ε αλαγλψξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο αθήο.

1.6.6 Όξαζε
1νο κήλαο Βιέπεη αληηθείκελα φηαλ είλαη ζηελ νπηηθή ηνπ γξακκή. Παξαθνινπζεί
αληηθείκελν ζε απφζηαζε 20 -¬25 εθ. απφ ηα κάηηα ηνπ.
2νο κήλαο Μεηαηνπίδεη ην βιέκκα ηνπ απφ ην έλα αληηθείκελν ζην άιιν.
Παξαθνινπζεί νπηηθφ εξέζηζκα νξηδφληηα, θάζεηα θαη αξγφηεξα δηαγψληα.
ηακαηά λα εζηηάδεη ζην πεξίγξακκα ηεο θηγνχξαο θαη αξρίδεη λα παξαηεξεί ην
πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ.
6νο κήλαο Βιέπεη ζαλ ηνλ ελήιηθα. Παξαθνινπζεί θηλνχκελν αληηθείκελν κε
πξνζνρή.
7νο κήλαο Φάρλεη λα βξεη ην θξπκκέλν αληηθείκελν κφλν φηαλ ην αληηθείκελν ηνπ
είλαη νπηηθφ ειθπζηηθφ.
3 ρξνλψλ Κνηηάεη αληηθείκελν κε βάζε ην ρξψκα ηνπο.
4 ρξνλψλ Κνηηάεη αληηθείκελα κε βάζε ηε κνξθή ηνπο.
6 ρξνλψλ Οινθιήξσζε ηεο φξαζεο.

29

1.6.7 Αθνή
Νενγέλλεην Απ’ ηελ 3ε κέξα δηαθξίλεη ηε θσλή ηεο κεηέξαο θαη ηελ μερσξίδεη
απφ άιιεο γπλαηθείεο θσλέο.
1νο κήλαο Υακνγειά ζε νηθεία θσλή, αληηδξά ζε μαθληθνχο ζνξχβνπο.
2νο κελάο Αληηδξά ζε δπλαηφ ήρν (θνπδνπλίζηξα), ηξνκάδεη ζε δπλαηφ ζφξπβν.
5νο κήλαο Ξερσξίδεη ήρνπο πνπ παξάγνληαη απφ νηθεία αληηθείκελα.
6νο κήλαοΦάρλεη λα βξεη αληηθείκελν πνπ θάλεη ζφξπβν, εληνπίδνληάο ην απφ ηνλ
ήρν ηνπ.
7νο κήλαο Υηππάεη αληηθείκελα γηα λ’ αθνχζεη ηνλ ήρν ηνπο.
1 έηνπο Αλαγλσξίδεη η’ φλνκά ηνπ θαη γπξίδεη φηαλ ην θσλάδνπκε. Αληηδξά ζηε
κνπζηθή.
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1.6.8 Αηζζεηηθνθηλεηηθό Παηρλίδη
3 κελψλ ηνπ αξέζνπλ εηθφλεο ρξσκαηηθά αληίζεηεο.
6 κελψλ ραίξεηε κε ηα παηρλίδηα ηνπ, ηα μερλά φκσο φηαλ ηνπ πέζνπλ.
9 κελψλ

Παίδεη πνιχ κε ηα παηρλίδηα ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθφ παηρλίδη κε

ζπλδπαζκφ θίλεζεο, φξαζεο θαη αθήο. Πεηάεη ηα παηρλίδηα ηνπ ζην πάησκα.
18 κελψλ Αξρίδεη ην παηρλίδη ησλ θαηαζθεπψλ, ελδηαθέξεηαη γηα ην ζθάςηκν.
2 εηψλ Δλδηαθέξεηαη γηα παηρλίδηα ξφισλ, ελδηαθέξεηαη γηα βηβιία κε κεγάιεο
πνιχρξσκεο εηθφλεο.
3 εηψλ

Δλδηαθέξεηαη γηα κνπηδνχξσκα ζε βηβιία, γηα θαηαζθεπαζηηθά θαη

ζπλαξκνινγνχκελα παηρλίδηα. Καηαζηξέθεη ζπλήζσο απηφ πνπ θηηάρλεη, ηνπ αξέζεη
ν ρνξφο. Αξρίδεη ην ζπκβνιηθφ θαη κηκεηηθφ παηρλίδη, κηκνχκελν

ηε ρξήζε

αληηθεηκέλσλ, ηε ζπκπεξηθνξά ελειίθσλ, παηρλίδη κε θνχθιεο.
4 εηψλ Σνπ αξέζεη ην θνπθινζέαηξν, ελδηαθέξεηαη γηα παξακχζη. Εσγξαθίδεη κε
ηα δάρηπια, παίδεη κε ην λεξφ, ηε ιάζπε θαη ηελ άκκν. Κάλεη πνδήιαην, ελδηαθέξεηαη
γηα νκαδηθά παηρλίδηα, παιεχεη κε άιια παηδηά.
5 εηψλ Καηαιαβαίλεη φηη ηα παηρλίδηα έρνπλ θαλφλεο θαη ηνπο ζέβεηαη.
6 εηψλ Δλδηαθέξεηαη γηα ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ.
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1.7ηόρνη ηεο ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο
Ζ ςπρνθηλεηηθή θαζηεξψζεθε ζηε Γαιιία απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα
(«Education psychomotrice») θαη ζπλαληάηαη ηφζν ζε εμεηδηθεπκέλεο θιηληθέο, φζν
θαη ζηελ εθπαίδεπζε. ην γεξκαληθφ ρψξν θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Ernst Kiphard θαη
ηε RenateZimmer. ηελ αξρή εκθαλίζηεθε σο ςπρνθηλεηηθή ζεξαπεία, κε βαζηθφ
κέζν ηελ θίλεζε. Χζηφζν, ζχληνκα έγηλε αληηιεπηφ φηη νη αξρέο θαη νη κέζνδνί ηεο
ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.
πγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ηεο Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο είλαη κέζσ θηλεηηθψλ
εξεζηζκάησλ λα ζπκβάιεη:
1ν . ζηελ αξκνληθή εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ (π.ρ.
απηνπεπνίζεζε, αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ), 2ν . ζηελ αλάπηπμε ησλ
θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. ηελ νπζία, νη ζηόρνη ηεο
Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο (Φ.Α.) ηαπηίδνληαη κε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο
Φπζηθήο Αγσγήο. Ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
Αληίζεηα, είλαη ζπάληα ηα παηρλίδηα αληαγσληζκνχ θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα
ζηελ αηνκηθή πξφνδν .
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ε Φπρνθηλεηηθή Αγσγή δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα
ζην λα απνθηήζεη ν καζεηήο εκπεηξίεο ζε ζρέζε: (α) Με ην ζψκα ηνπ. Να γλσξίζεη
ην ζψκα ηνπ, ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη, δηάθνξεο δπλαηφηεηεο θηλεηηθήο έθθξαζεο,
αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ θίλεζε θηι. (β) Με ηα πιηθά. Να γλσξίζεη ηηο
ηδηφηεηεο ησλ παηρληδηψλ, φπσο κπάιεο, ζηεθάληα, ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ηνπο θηι. (γ)
Με ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξφ ηνπ. Να κάζεη λα παίδεη κε άιινπο, λα ππνρσξεί ζηηο
επηζπκίεο ηνπ θαη λα ζπκβηβάδεηαη, λα ππνζηεξίδεη ηα ζέισ ηνπ θηι. Γηα λα
απνθηήζεη ν καζεηήο απηέο ηηο εκπεηξίεο, πξνζθέξνληαη θηλεηηθά εξεζίζκαηα
(ζπλήζσο σο παηρλίδηα), ηα νπνία απαηηνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο: είλαη νη Αδξέο
θηλήζεηο ,Λεπηέο θηλήζεηο , Ηζνξξνπία, Απηνζπγθέληξσζε, Υαιάξσζε, Αληίιεςε ,
Αληίδξαζε .
θέςε γηα ηελ επίιπζε θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη ε πλεξγαζία κε ηελ
νκάδα(νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα).

Σα «θηλεηηθά εξεζίζκαηα ηεο Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο», αλαθέξνληαη γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Χζηφζν, ε
ρξήζε θαη κφλν ησλ παηρληδηψλ (ειεθηξνληθψλ ή ζπκβαηηθψλ) απηψλ δελ είλαη
αξθεηή, γηα λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη «θάλεη» Φπρνθηλεηηθή Αγσγή. Γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Φπρνθηλεηηθήο Αγσγήο: (α) ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
δηδαθηηθέο αξρέο θαη (β) έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά φξγαλα ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα
αγαπεηά ζηα παηδηά (θαη ζηνπο κεγάινπο).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
2.θνπηκόηεηα
Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ε παξνπζίαζε
ηεο κεζνδνινγίαο ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο
κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζε καζήηξηα κε δηάγλσζε θηλεηναηζζεηηθήο
λεπξνπάζεηαο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαη ζπγθιίλνληα ζηξαβηζκφ. εκαληηθφ ζηελ
παξνχζα

έξεπλα

είλαη

λα

πξνβάινπκε

φηη

νη

εηδηθέο

δηαθνξνπνηεκέλεο

δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ,κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ
καζήηξηα κε λεπξνινγηθή πάζεζε θαη ζπγθιίλνληα ζηξαβηζκφ, λα ζπληνλίδεη ηηο
θηλήζεηο ηεο θαη λα θαηνξζψζεη ην ζπληνληζκφ καηηνχ –ρεξηνχ, φπσο αλαθέξακε
παξαπάλσ. Γηα λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πιήξσο ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ, νη
καζεηέο

ρξεηάδνληαη

επθαηξίεο

γηα

λα

κπνξέζνπλ

λα

αλαπηπρζνχλ:

α)ε

απηνπεπνίζεζε θαη νη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ
ηνπο ζε έλα επξχ πιαίζην πεξηπηψζεσλ,β) ε γλψζε ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ νξίσλ ησλ
ππνινγηζηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ θνηλσλία,γ)ε εθηίκεζε ηνπ
εχξνπο ησλ εθαξκνγψλ ησλ TΠΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ,δ)ν έιεγρνο θαη ε
κνληεινπνίεζε,ε)ε

θαηαλφεζε

ηεο

ζπλεηζθνξάο

ησλ

TΠΔ

ζηελ

επίιπζε

πξνβιεκάησλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ ηξφπν.
Οη TΠΔ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά φζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε
κάζεζε.

Οη

καζεηέο

ζπρλά

θεξδίδνπλ

ζηα

αθφινπζα:απνθηνχλ

θίλεηξα,παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα εξγαζίεο θαη πιηθφ,απνθηνχλ ηθαλφηεηεο γηα ηελ
απάληεζε

εξσηήζεσλ,

επηιχνπλ

πξνβιήκαηα,

δηαρεηξίδνληαη

πιεξνθνξίεο,εμνηθεηψλνληαη κε ηηο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα
πξνρσξήζνπλ έλα βήκα παξαθάησ, φκσο ζα γίλεη δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε, ζηελ
πνξεία ηεο έξεπλάο κε πεξηζζφηεξα θαη απνδεδεηγκέλα ζηνηρεία απφ ζχγρξνλεο
έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
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2.1 Πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο
Οη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ λεπξνινγηθέο παζήζεηο, πεξηνξηζκφο ηεο φξαζεο
ή αλεπαξθήο φξαζε φπσο ε καζήηξηα κε θηλεηναηζζεηηθή λεπξνπάζεηα ησλ άλσ θαη
θάησ άθξσλ θαη ζπγθιίλνληα ζηξαβηζκφ, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα λέα ινγηζκηθά γηα:α) κπνξνχλ λα
βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ζηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα ( ρξήζε ππνινγηζηή,
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ), β)

λα απνθηήζνπλ

πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα

πνηθίισλ γλψζεσλ θαη πεγψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ
θαηαζηάζεηο , αληηθείκελα, αξηζκνχο, ρψξνπο, ρξφλνπο ξπζκνχο θ.α.)

γ)λα

εκβαζχλνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ
δηαπξνζσπηθνχ ρψξνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο , δ)λα δνπλ δηαθνξεηηθέο
εηθφλεο αλζξψπσλ, ηφπσλ θαη πεξηβάιινληνο,ε)λα κπνξνχλ λα

κειεηήζνπλ ηελ

επξχηεξε επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο αλζξψπνπο, ζηνπο
ρψξνπο θαη ζην πεξηβάιινλ.
Οη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο ζα αλαπηπρζνχλ ζηα καζήκαηα πνπ ζα δηδαρζνχλ αλάινγα κε ηελ
θαηάζηαζή ηνπο θαη ην επίπεδν λνεηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηνπλ. ηελ παξνχζα
πεξίπησζε ε καζήηξηα έρεη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, απηφ ην γεγνλφο ζα ηελ
βνεζήζεη ζεηηθά λα αληηιεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κε πεξηζζφηεξε επθνιία ηε
ρξήζε ελφο παξαδείγκαηνο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, ζε ζρέζε κε έλα καζεηή κε βαξηά
λνεηηθή αλαπεξία.
2.2 Θεσξεηηθή Θεκειίσζε - Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε
Ζςπρνθηλεηηθφηεηα (Γ.Μ.Δ.,Ο.Δ.Γ.Β.,2000) αλήθεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, πνπ αθνξά ηελ γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ε παξαθάησ έξεπλα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, ηνλ
ξπζκφ θαη ηνλ ρξφλν θαη ηέινο ηελ πιεπξίσζε.
Οη δηαγλψζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα φπσο κε ην WISC-III θαη ην DCM_ Vηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ).

ε θάζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλα
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δηαθνξνπνηεκέλν παηδαγσγηθφ πιηθφ

γηα λα αληηκεησπηζηεί έλα πξφβιεκα,

αληιψληαο πιηθά θαη κέζα απφ γλσζηά πξαθηηθά πιαίζηα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη
εθπαίδεπζεο. Oη λέεο ηερλνινγίεο ζχκθσλα κε ηηο θαηλνχξγηεο βηβιηνγξαθηθέο
αλαθνξέο έρνπλ εμειηρζεί θαη δνθηκαζηεί ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζην άηνκν κε αλαπεξία. Δίλαη γλσζηφ πσο αθφκα ππάξρεη πνιχ
κεγάιε αλάγθε γηα λέεο, πην εμειηγκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο θαη
ζηξαηεγηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ πνιιά άηνκα κε αλαπεξίεο λα απηνλνκεζνχλ θαη λα
δήζνπλ φπσο ηα άιια άηνκα ρσξίο θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία ή δπζθνιία.
Σν πξφβιεκα απηψλ ησλ αηφκσλ εζηηάδεηαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζηηο
λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζην απηφ-ζπλαίζζεκα.
ηα άηνκα απηά πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ζηελ γεληθή θαη ιεπηή
θηλεηηθφηεηα, ζηελ απηνεμππεξέηεζε ηνπ αηφκνπ, ζηελ ζθφπηκε ιεηηνπξγηθή
θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ζπληνληζκφο καηηνχ – ρεξηνχ
(Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο, παδι, δσγξαθηθή, γλσζην-θαηαζθεπή, θνιιάδ θ.α.). Να
νξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην ρψξν, λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζην ρψξν κε ηε βνήζεηα ή
ρσξίο αληηθεηκέλσλ, λα εθηεινχλ δηαδξνκέο κε ηε βνήζεηα ησλ παηρληδηψλ, λα
κεηαθηλνχληαη ζην δξφκν ηεξψληαο ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ), λα
εθηεινχλ κνπζηθνρνξεπηηθέο θηλήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ. Να κπνξνχλ λα βξίζθνπλ
θαη λα ηαηξηάδνπλ ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν, βησκαηηθή γλψζε ηνπ ρξφλνπ, λα ζπλδέεη
βησκέλεο ελέξγεηεο απφ ην παξειζφλ θαη γεγνλφηα πνπ ζα θάλνπλ ζην εγγχο κέιινλ,
λα παίδνπλ κε θάξηεο θαη ξνιφγηα. Να βξίζθνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ ην δεμί θαη ην
αξηζηεξφ, λα δείρλνπλ θαη λα ιέλε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, λα εθηεινχλ θηλήζεηο
ηζνξξνπίαο θαη αθξηβείαο, λα αλαγλσξίδνπλ πεξηγξάκκαηα ηνπ ζψκαηνο.
Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη επνηθνδνκεηηθά ζηηο
εμαηνκηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ κε αλαπεξία ή εθπαηδεπηηθή
δπζθνιία, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζην παξειζφλ δελ ζα
κπνξνχζε λα πξάμεη θάλνληαο ηε δσή απηψλ ησλ αηφκσλ εχθνιε θαη πξαθηηθή.
2.3Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο: Τπνζέζεηο
Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο :
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α) Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ
δεμηνηήησλ ηεο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ;
β) Πνηα ε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε έκθαζε ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα
(δεμηφηεηεο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο) ;
γ) Αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο
καζήηξηαο ηνπ εηδηθνχ επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ, ειηθίαο 14 εηψλ κε δηάγλσζε
θηλεην-αηζζεηηθήο λεπξνπάζεηαο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαη ζπγθιίλνληα
ζηξαβηζκφ.
Ο Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο (ΓΠ) κπνξεί λα πεξηέγξαθε σο ν ζπλδπαζκφο πνιιψλ
θαηδηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ φ πσο ν καπξνπίλαθαο, ε ηειεφξαζε, ην βίληεν, ν
πξνβνιέαο θαη ν ππνινγηζηήο πνιπκέζσλ. Με ηε ζχλδεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν
πξνζθέξεη

πνηθηιία

καζεζηαθψλ

αληηθεηκέλσλ,

εθπαηδεπηηθνχ

πιηθνχ,

δξαζηεξηνηήησλ, εξγαιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(Hall&Higgins, 2005). Σα ζπλεζηζκέλα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ ηνπ
ΓΠ κε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπο κε εηδηθή γξαθίδα ή ην ρέξη, ζπλνςίδνληαη ζε
ζρεδηαζηηθά,

δηαρείξηζεο

ζειίδσλ,

βηβιηνζήθεο

θαη

δηαρείξηζεαληηθεηκέλσλ,

αλαγλψξηζε ειεχζεξεο γξαθήο θαη κεηαηξνπή ηεο ζε θείκελν (OCR),αλαγλψξηζε
ειεχζεξνπ ζρεδίνπ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε γεσκεηξηθφ ζρήκα, θαηαγξαθή,
απνζήθεπζε, εθηχπσζε, αλαπαξαγσγή ζειίδαο, ζχξε θαη άθεζε, θξχςε θαη
απνθάιπςε,

επηθάλεηα

ςεθηαθήο

κειάλεο,

εηθνληθφ

πιεθηξνιφγην

νζφλεο,

θαηαγξαθή βίληεν θαη νζφλεο, ζθίαζε νζφλεο, πξνβνιέα, κεγεζπληηθφο θαθφ, αφξαηε
κειάλε , απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε, ζχζηεκα απφθξηζεο θνηλνχ (Αλαζηαζηάδεο
θ.ά., 2010).
Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη
ζπγθεθξηκέλα ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.
Γεκηνπξγεί θίλεηξα ζπκκεηνρήο θαη ελεξγνπνηεί ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, απμάλεη
ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα κάζεζε ελψ δίλεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία θαη
αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Αλαζηαζηάδεο θ.ά., 2010).
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Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη ζεκεηψζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επαλαιήςεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο θαη λα
νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεηψλ (Cogill,
2003). Δθηφο ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, νη έξεπλεο έδεημαλ φ ηη
εζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο πάλσ ζην δηαδξαζηηθφπίλαθα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, λα γίλνπλ πην ηθαλνί ζηηο
λέεο ηερλνινγίεο θαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο.
Παξέρεηαη αθφκα ε δπλαηφηεηα λα δηδάμνπλ θαη απφ απφζηαζε (Νηάξνπ&
Γξνπζνπδάθνπ,2009).
Ζ

παξνχζα

εξγαζία

εκπεηξηθψλκειεηψλ

πνπ

απνηειεί

κηα

αλαθέξνληαη

θξηηηθή
ζηελ

βηβιηνγξαθηθή

παηδαγσγηθή

επηζθφπεζε

αμηνπνίεζε

ηνπ

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. ηφρνο ηεο είλαη ε δηεχξπλζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη
παηδαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη
εληζρχνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.

2.4 Η Σερλνινγία, Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία (Σ.Π.Δ)
Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη Σ.Π.Δ. επηδξνχλ ζεηηθά θαη
ππνβνεζνχλνπζηαζηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ
γλσζηηθψλαληηθεηκέλσλ (Mioduser, TurKapsa&Leitner, 2000), ρσξίο λα ζεσξνχληαη
ππνθαηάζηαησλ βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ, αιιά κέζν γηα ηελ επέθηαζε θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ
(Νηθνινπνχινπ, 2008 ).
Ο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κάζεη λα ρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο, λα θαηαλνεί
ηελπνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ, λα γλσξίδεη, λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο
εξσηήζεηο, λα αθνκνηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο (Νηθνιαθάθε, 2004). Ζ γλψζε πνπ
απνθηάηαη κέζσ ηνπ Ζ / Τ , αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο απηήο είλαη εθείλν πνπ
ελδηαθέξεη (Νηθνιαθάθε, Μσξαίηε&Γψζζα, 2010). Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα παξέρνπλ
έλα αιιειεπηδξαζηηθφ θαηδπλακηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο
εξγαδφκελνη ζε νκάδεο επηθνηλσλνχλ, δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο, ζπλζέηνπλ
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εξγαζίεο θαη εκπιέθνληαη ζε δηάινγν, δηαηππψλνληαο θξηηηθή, ακθηζβήηεζε,
ππνζέζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα (Crook ,1994). ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ
λεπηαγσγείνπ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δηεπξχλεη θαη εκπινπηίδεη ηελ κάζεζε (Κπξίδεο,
Γξφζνο & Νηίλαο, 2003), ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην ςεθηαθφ ράζκακεηαμχ παηδηψλ
απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν. Οη Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηα πνιπκέζα βνεζνχλ ηνπο
καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε λέα γλψζε (Ράπηεο & Ράπηε, 2007 ),
δηφηη απηή πξνζεγγίδεηαη κε δξάζεηο πνπ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Οη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο γηα ηα παηδηά ηεο
πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο,
ζηεξίδνληαη ζηηο πξνυπάξρνπζεογλψζεηο ησλ παηδηψλ θαη εκπιέθνπλ ηνλ ππνινγηζηή
ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο σο κέζν αλαθάιπςεο, έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη
δεκηνπξγηθφηεηαο (ΓΔΠΠ, 2003).
Ζ εληαμηαθή εθπαίδεπζε απνηειεί βαζηθή αξρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. ην πιαίζην απηφ απαηηνχληαη εθπαηδεπηηθνί
ζρεδηαζκνί θαη πξαθηηθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ θαη δηαζθαιίδνπλ ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη
καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλαλαπήξσλ. Ζ πξφζβαζε φισλ ησλ καζεηψλ ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θαη πεξηβάιινληα, κέζα θαη πιηθά επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε κάζεζε
(UniversalDesign for Learning) θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣερλνινγηψλΠιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσληψλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λαπαξνπζηάζεη ην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα καζεηέο κε
αλαπεξίεο θαη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εγρεηξήκαηνο αμηνπνηψληαο ηηο
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ.
Ζ εληαμηαθή εθπαίδεπζε απνηειεί πιένλ βαζηθή αξρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σα ζεζκηθά θείκελα, νη δηαθεξχμεηο
θαη νη πνιηηηθέο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNESCO ) θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαζψο θαη ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε
2020 «ΔΚ 2020»( .Δ.Δ., 2009) , ζηνρεχνπλ ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ
πξνάγεη ηελ εθαξκνγή εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ
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κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αλαπήξσλ. Ζ έληαμε πεξηιακβάλεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ, κέζσλ, πφξσλ
θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο (Boνthet a l,
2000). Οη βαζηθέο αξρέο ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο
ζρνιείσλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (UNESCO , 2009) δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε
φισλ ησλ καζεηψλ ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πεξηβάιινληα,
κέζα θαη πιηθά κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ θαζνιηθνχ
ζρεδηαζκνχ γηα ηε κάζεζε (UniversalDesignfor Learning UDL ) θαη ηεο αμηνπνίεζεο
ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ .)
Ζ

δηαθνξνπνίεζε

ηεο

δηδαζθαιίαο

ζεσξείηαη

κηα

πνιιά

ππνζρφκελε

εθπαηδεπηηθήδηαδηθαζία γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ησλ νκνγελνπνηεκέλσλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.(homνgenizedcurricula ) θαη ησλ παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ (Εψληνπ- ηδέξε, 2004, Hart , 1996 ).
Τπφ απηφ ην πξίζκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εηεξνγελή ζχλζεζε ηνπ ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ θαη ζην δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε κε ηηο
δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνσζεί ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ
δηδαζθαιίαο, κέζσλ θαη πιηθψλ, νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεζηαθήο
εκπεηξίαο δεκηνπξγψληαο έηζη επέιηθηα εθπαηδεπηηθά θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα
πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θάζε καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ καζεζηαθά
κνλνπάηηα,

ηξφπνπο

θαη

ζηξαηεγηθέο

γηα

ηελθαηάθηεζε

ηεο

γλψζεο

(Σνmlinson,2001,θπξφεξα,2007 )
Οη αξρέο θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηνπ
θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ U D L πνπ πξνσζεί ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο κε
πνηθίινπο ηξφπνπο θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ, δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, κεζφδσλ, πιηθψλ, αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, πνπ αθελφο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ είλαη επέιηθηα,
ψζηε λα πξνζθέξνληαη γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο θαη γηα ςεθηνπνίεζε ηεο
πιεξνθνξίαο θαζψο ππνζηεξίδεη ελεξγά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αλάπεξσλ θαη κε
καζεηψλ(Blamires, 1999,CAST, 2011).
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H δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ΣΠΔ απνηειεί ηζρπξφ κέζν
πξνο

ηελ

θαηεχζπλζε

δηαθνξνπνηεκέλεο

δηδαζθαιίαο,

δηαθνξνπνηεκέλσλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε ηερλνινγία ππνζηεξίδεη ηελ
πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερφκελνπ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο (Smith&Thrνne , 2007 ). Ζ επεξγεηηθή
επίδξαζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ ) ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηo Κέληξν Δθ αξκνζκέλεο

Έξεπλαο ζηελ

Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία (Center for ΑppliedReserch in Educational Technology
,CARET), θαζψο ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηε
βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ησλ λέσλ
γξακκαηηζκψλ νη ΣΠΔ (πνιπηξνπηθφηεηαπνιπγξακκαηηζκνί) απνηεινχλ ελαιιαθηηθφ
κέζν πξνγξακκαηηζκνχ, δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο, θαη σο πνιπηξνπηθά εξγαιεία,
εμππεξεηνχλ ηελ επηθνηλσλία, ηε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε πνιιαπινχο
ηξφπνπο, ηε γισζζηθή αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηε ζθέςε, ηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε
πνηθίισλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, ελζαξξχλνπλ ην δηάινγν, ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ηε
δηαηχπσζε εξσηεκάησλ, πξνσζνχλ ζεκαληηθά ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ηελ
θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία.
Δπηπξφζζεηα, ε ρξήζε ΣΠΔ απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη θηλεηνπνηεί
ηνελδηαθέξνλ ησλ

παηδηψλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δε ζπκκεηέρνπλ ζηε

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε άιινπο ηξφπνπο. Μέζσ απηψ λ ησλ λέσλ κνξθψλ
πξνγξακκαηηζκνχ νη καζεηέο έρνπλ πνιιέο επηινγέο, ψζηε λα δηεπξχλνπλ ην
γλσζηηθφ νξίδνληά ηνπο, αξθεί νη λέεο ηερλνινγίεο λα αμηνπνηνχληαη θξηηηθά θαη κε
ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδηαίηεξα ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο.
Δπηζηεκνληθέο κειέηεο πξνζδίδνπλ ζηελ ηερλνινγία ην ξφιν ηνπ «δηαθνκηζηή
ηνπγξακκαηηζκνχ» . Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ είλαη πνιιαπιή θαζψο ππνζηεξίδεη
καζεηέο,εθπαηδεπηηθνχο θαη γεληθφηεξα φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία (Καπξαβέινπ&Λέκα , 2008 ∙AlbertaEducation , 2010∙Burnett , 2010∙
Davies&Merchant , 2009, NAEYC , 1996 ∙ AlbertaEducation , 2010∙Stansbury ,
2009∙ Smith&Throne , 2007 ). ηελπεξίπησζε ησλ καζεηψλκε αλαπεξίεο ή εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα είλαη πνιιέο θνξέο ε κφλε
ιχζε πξφζβαζεο ζηε γλψζε, ζηελ πιεξνθνξία,ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
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θαη γεληθφηεξα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία(ΗΗΣΔ ,2006 ). Χζηφζν, παξά ηελ πνιχηηκε
ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ πξνψζεζε ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν
δηεχξπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία «ράζκαηνο» , αλ δελ
αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη απφ φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο
δηαρσξηζκνχο.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο βαζηθνχο
ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο («ΔΚ 2020» ), ζηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα
ηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο σο ην 2015 (Education for Allby 2015), θαζψο θαη ζηνπο
αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ρηιηεηίαο (TheMillenniumDevelopmentGoals).
Σέινο, ην εζληθφ Α.Π.. ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ΣΠΔ σογλσζηηθφ αληηθείκελν θαη σο
κέζν δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γεδνκέλεο ηεο πνιχηηκεο ζπκβνιήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε
αλαπεξία θαη ζηε δηακφξθσζε εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη θαηάιιεισλ καζεζηαθψλ
πεξηβαιιφλησλ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη αθελφο ην
εγρείξεκα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
ινγηζκηθνχ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο ηνπ Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ θαη αθεηέξνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηφ
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε καζεζηαθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ην αληηθείκελν, ε κεζνδνινγία, ην δηδαθηηθφ πιηθφ
θαη ινγηζκηθφ , θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα.
2.5 Αληηθείκελν ησλ Σ.Π.Δ.
Σν Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζηνρεχνληαο ζηελ πινπνίεζε ηεο
Γηεζλνχοζχκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Ν. 407 4/
1142012)θαη ζηε ράξαμε εληαμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα,

ζην

πιαίζην

πινπνίεζεο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

πξνγξακκάησλ, πξνέβε ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
ινγηζκηθνχ πξνζβάζηκνπ απφ καζεηέο κε αλαπεξία αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ
θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε κάζεζε (U D L ) θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
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παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο αμηνπνηψληαο ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη
Δπηθνηλσλίαο (Κourbetis, 2013). Σν ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ινγηζκηθφ
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη απφ κε αλάπεξνπο καζεηέο.
Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχηνπ εγρεηξήκαηνο ηέζεθαλ ηα εμήο εξσηήκαηα :
Ση είδνπο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί, ψζηε λα απεπζχλεηαη ζε
φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ πνπ ζα επσθειείηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ,
ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη θαζνιηθά ε ηζφηηκε/ εληαμηαθή εθπαηδεπηηθή θαη
καζεζηαθήδηαδηθαζία;
Πνηεο είλαη νη θαηαιιειφηεξεο πξνζαξκνγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη πνηεο
αξρέο,ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαδηθαζίεο ηηο δηέπνπλ, ψζηε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ
ζααλαπηπρζεί λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη λα
δηαζθαιίδεηηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην
κέγηζην δπλαηφβαζκφ ;
Πψο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ην θαηαιιειφηεξν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηε
ζσζηήαμηνπνίεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, ψζηε φινη νη καζεηέο λα επσθειεζνχλ απφ
απηφ;
Χο

απνηέιεζκα

ησλ

παξαπάλσ

εξσηεκάησλ

θαη

ηεο

αλαγθαηφηεηαοδηαθνξνπνηήζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ γηα ηελ πξφζβαζε φισλ ησλ
καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, φπσο αλαδείρζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην,
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηέιεζε ε πξνζαξκνγή θαη εςεθηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ ησλ ηάμεσλ Α' θαη Β' δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ψζηε λα θαηαζηνχλ
πξνζβάζηκα απφ καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε: απηηζκφ , πξνβιήκαηα
αθνήο, πξνβιήκαηα φξαζεο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα ησλ άλσ θαη θάησ

άθξσλ,

ζπληνληζκφο θηλήζεσλ, λνεηηθή αλαπεξία, πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο.
H επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε
δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο αλάπεξσλ θαη κεκαζεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη φρη ζε έλα
πεξηνξηζκέλν εχξνο ηάμεσλ ή ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
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Σα πξνζαξκνζκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζα είλαη δηαζέζηκα ζε έληππε θαη ςεθηαθή
κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπο ζα παξνπζηάδεηαη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, ψζηε
λα δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ απφ ην καζεηή.
Σν παξφλ εγρείξεκα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο
αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ζεζκηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ
θεηκέλσλ θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε, ηελ
αλαπεξία, ηε ζπκβνιή θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε
ζχγρξνλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ αλάπηπμεο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζήο ηνπ (Mason ,2002,Ησζεθίδεο, 2003).
πγρξφλσο, αμηνπνηεί ηηο αξρέο ηεο ρεηξαθεηηθήοκεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο
(EmancipatoryMethodlogy ), θαζψο εκπιέθεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλάπεξνπο,
θαη, ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πιηθνχ δηαδξακαηίδνπλ
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν (Barton , 2005 Mannion ,2011). Έηζη, πξνσζείηαη
κηαεληαμηαθή πνιηηηθή πνπ αλαγλσξίδεη ηε «θσλή ησλ αλαπήξσλ» . Μέξνο ηεο
κεζνδνινγίαοζρεδηαζκνχ απνηειεί ε δεκνζηφηεηα ηνπ έξγνπ κε πνηθίινπο ηξφπνπο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ
γηαθάζε αλαπεξία ζπγθξνηήζεθε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ – εηδηθψλ επηζηεκφλσλ
γηα θάζε αλαπεξία. Ζ πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηεξίδεηαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο απηέο.
Οη

πξνδηαγξαθέο

αθνξνχλ

ζην

εθπαηδεπηηθφ

πιηθφ

θαη

ζην

εηδηθφ

ινγηζκηθφ(πιαηθφξκα/εο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη
ελζσκάησζε ηνπεθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Οη ελ ιφγσ
πξνδηαγξαθέο, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεγψλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηα καζεζηαθά
θαη γεληθάραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηεο θάζε αλαπεξίαο θαη αθνξνχλ:
α) ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ, β) ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εηθφλσλ, γ)
ζηε δηεπαθή (αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην ςεθηνπνηεκέλν εγρεηξίδην) θαη δ) ζην
εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φηαλ απαηηείηαη, φ πσο γηα παξάδεηγκα ηα ελαιιαθηηθά
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ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο (πηθηνγξάκκαηα) ή ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ
απφδνζε ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (Δ.Ν.Γ.) θ.ά.
Ζ

κεζνδνινγηθή

πξνζέγγηζε

ηνπ

έξγνπ

πεξηιακβάλεη

ηελ

εθζθαικάησζεαμηνιφγεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ παξαρζέληνο πιηθνχ ζε ηξεηο θάζεηο: αμηνιφγεζε δείγκαηνο ηνπ
πιηθνχ αθνινπζψ ληαο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ, αμηνιφγεζε ηνπ
ηειηθνχ πιηθνχ θαη πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ είλαη
αθελφο

εζσηεξηθή

δηακνξθσηηθή

γηα

ηε

δηαζθάιηζε

ηεο

πνηφηεηαο

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ εμσηεξηθή απφ αλάδνρν κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή
θαη πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Ζ αλάπηπμε ηνπ πιηθνχ δηαθνξνπνηείηαη γηα θάζε αλαπεξία κε βάζε ηα γεληθά,
εηδηθά θαη καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη αλάινγα κε ηελ εηδηθή
εθπαηδεπηηθή αλάγθε θαη πεξίπησζε ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην πιηθφ , πξνβιέπεηαη
ε παξνρή θαηάιιειεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πνπ ην θαζηζηά πιήξσο πξνζβάζηκν θαη
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, γηα ηε ρξήζε ηνπ
πξνζβάζηκνπ πιηθνχ ζηα ζρνιεία πξνβιέπεηαη ε επηκφξθσζε (ελδνζρνιηθά,
δηαδψζεο θαη εμ απνζηάζεσο) ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελεθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
(εθπαηδεπηηθψλ, ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Κ.Δ.ΓΓΤ
θ.ά.) πάλσ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ παξαρζέληνο ςεθηαθνχ θαη έληππνπ πιηθνχ
γηα θάζε αλαπεξία. ηε ζπλέρεηα ζα αμηνινγεζνχλ ηα πξνζβάζηκα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο απφ ηνπο επηκνξθνχκελνπο, ψζηε λα ππάξμεη
αλαηξνθνδφηεζε θαη εθζθαικάησζε γηα ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πξηλ ηε δηαλνκή ηνπο
ζηα ζρνιεία.
2.6 Σερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ ΓΠ απφ άιιεο ηερλνινγίεο είλαη ηα ηδηαίηεξα
ηερλνινγηθάραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Παξνπζηάδεη ην πιήζνο ησλ άξζξσλ πνπ αμηνπνηνχλ
ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδξαζηηθνχ Πίλαθα θαη παξαηεξείηαη φηη
ηνραξαθηεξηζηηθφ πνπ αμηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη ε ελέξγεηα «ζχξε θαη άθεζε»
(D rag&Drop ). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Coyletal. (2010), θαηά ηε δηάξθεηα
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ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζηελ νζφλε ηνπ ΓΠ απεηθνλίδνληαλ δηάθνξα
λνκίζκαηα θαη έλα πνξηνθφιη. Σα παηδηά έπξεπε λα ζχξνπλ ηα λνκίζκαηα κέζα ζην
πνξηνθφιη γηα λα θηάζνπλ έλα επηζπκεηφ πνζφ πνπ είρε θαζνξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο.
Ο εθπαηδεπηηθφ ο ζην άξζξν ησλ Gilleneal . (2008) ρξεζηκνπνίεζε ην ραξαθηεξηζηηθφ
Drag&Drop γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα ζχξνπλ νξηζκέλα πιηθά ζηε
ζσζηή θαηεγνξία, δειαδή λα αμηνινγήζνπλ αλ αλήθνπλ ζηα ζηεξεά, πγξά ή αέξηα
ζψκαηα. ΟηHennessyetal.,2007 ) ζηνκάζεκα ηεο Βηνινγίαο γηα ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο
θαη ηηο ζρέζεηο ζην νηθνζχζηεκα, δήηεζαλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ κηα
απιή ηξνθηθή αιπζίδα κε ηε δηαδηθαζία Drag&Drop . Οη Mechingetal. (2007 )
αλαθέξνπλ φ ηη κηα εξγαζία πνπ έβαδαλ ζηα παηδηά κε λνεηηθή ζηέξεζε ήηαλ λα
αληηζηνηρίδνπλ εηθφλεο κε ιέμεηο πνπ ήηαλ αληηθείκελα ελφο παληνπσιείνπ.
Σν ραξαθηεξηζηηθφ Drag& D rop αμηνπνηεί ηνλ ΓΠ σο νζφλε αθήο, γεγνλφο πνπ
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα αιιειεπηδξνχλ φρη κε ηε ρξήζε πνληηθηνχ, αιιά
άκεζα κε ηνλ πίλαθα θαη λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ απηνχ γηα λα νινθιεξψζνπλ
επηηπρψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
είλαη ε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ζ πξφζβαζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη κε ηελ
ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή/ηξηα
κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη λνεηηθή πζηέξεζε. Οη Kearney&Schuck (2008 ) δίλνπλ ην
παξάδεηγκα κηαο δαζθάιαο ε νπνία έζεζε ην δήηεκα ηεο αγνξάο ινπινπδηψλ γηα έλα
γάκν θαη επηζθέθηεθε κέζσ δηαδηθηχνπ ηνλ ηζηφηνπν ελφο αλζνπσιείνπ γηα λα θάλεη
online αγνξέο. Δπίζεο, αγφξαζε έλα αληηθείκελν κέζσ e-Bay , ελψ ηα παηδηά
δεκηνχξγεζαλ έλα δηθφ ηνπο online θαηάζηεκα. Παξφκνην κάζεκα έθαλε θαη κηα
άιιε εθπαηδεπηηθφο ζην κάζεκα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. Οξγάλσζε εηθνληθέο
δηαθνπέο

δηαιέγνληαο

ζπγθεθξηκέλεο

πεξηνρέο

σο

ζηάζεηο

ζηε

δηαδξνκή,

Κπθινθνξηαθή Αγσγή. Δπηζθέθηεθε ηζηνζειίδεο πνπ κπνξνχζε λα δεη ηηο δηαδξνκέο,
ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη θαη πιεξνθνξίεο γηα κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο. Αθφκα,
κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα επηθνηλψλεζε κε ηάμε ζηνλ Καλαδά κε Skype θαη
Googlechat. ηελ εξγαζία ησλ Shenton&Pagett (2007 ) ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, ν
εθπαηδεπηηθφορξεζηκνπνίεζε ην GoνgleEarth γηα λα παξνπζηάζεη ηε δσή ζην
Έβεξεζη. Έπεηηα πξφβαιε ηαβίληεν απφ ηζηνζειίδα ηνπ NationalGeographic, έηζη
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ψζηε ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηηοζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαζψο νη νξεηβάηεο
θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ θνξπθή.
Σα παηδηάκπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε
έλαλ νξεηβάηε πνπβξηζθφηαλ ζην βνπλφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ
θαη κέζα απφ ηα ζηνηρείαπνπ ζπλέιιεγαλ κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο
ηζηνξία.
Αλαδεηθλχεηαη φ ηη ν ΓΠ, φζνλαθνξά ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ, ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο σονζφλε πξνβνιήο ηζηνζειίδσλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην κάζεκα θαη
επνκέλσο είλαη εθηθηφ λααληηθαηαζηαζεί απφ άιιε ηερλνινγία φπσο απφ έλα απιφ
πξνβνιηθφ ζχζηεκα. Αληηζέησο, εαπνζήθεπζε καζήκαηνο καδί κε ηα ζρφιηα ησλ
παηδηψλ, ε ρξήζε εηδηθήο πέλαο, ε κεγέζπλζεθαη ην ραξαθηεξηζηηθφ «θξχςε θαη
απνθάιπςε» (Hide&Reveal ) επηηπγράλνληαη κφλν κε ηερξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ
δηαδξαζηηθνχ πίλαθα.
Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα
Οη πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΓΠ
πνπαμηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ήηαλ ε
ζρεδίαζε θαηηνDrag&Drop . Σα παηδηά κπφξεζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ, λα ζρεδηάζνπλ
δξαζηεξηφηεηεο θαηλα ζρνιηάζνπλ άκεζα εηθφλεο. Αθφκα,παξαηεξήζεθε φ ηη πνιινί
εθπαηδεπηηθνίρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξα έηνηκα ινγηζκηθά γηα λα εληζρχζνπλ ηε
κάζεζε ησλ παηδηψλ.
Δπηπιένλ, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ κειεηψ λ απνηειεί ην γεγνλφο φ ηη κέζα
απφ ην θπζηθφ θαη ελεξγφ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ΓΠ επηηεχρζεθαλ
ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη φπσο ε θηλεηνπνίεζε, ε ζπκκεηνρή, ε πξνζνρή θαη ν
ελζνπζηαζκφο ησλ παηδηψλ.
2.7Τπνζηεξηθηηθή ηερλνινγία θαη εληαία εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη πξαθηηθή
Ζ EληαίαEθπαίδεπζε αζρνιείηαη κε ηελ απνδφκεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο
ηαεθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλαπαξάγνπλ θαη δηαησλίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο.
Χο εθ ηνχηνπ, ε Δληαία Δθπαίδεπζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο αξρέο ηεο
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θνηλσληθήο δηθαηνζχλεοθαηηζφηεηαο (Βarton&Armstrong , 2007 ; 2006 ; Αinscνw ,
1999). Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, νη “ αλαπεξίεο” θαη “ εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο“ ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φρη κφλν ζε ζρέζε κε
ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο
πξνζαξκνγέο πνπ απηέο ζπλεπάγoληαη, αιιά θαη λα εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε κε άιιεο
πεγέο κεηνλεθηήκαηνο νη νπνίεο επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ
ησλ αλαγθψλ απηψλ (Norwich , 2009). Ζ Δληαία Δθπαίδεπζε, ινηπφλ,ππνβαζκίδεηαη
ζε έλα ππνζχζηεκα εηδηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ ηελ παξνρήαληηζηαζκηζηηθήο
απνθαηάζηαζεο θαη πξφηππσλ ζηήξημεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο (Lloyd , 2008ζην
Ληαζίδνπ, 2014) ελψ αλαγθαίν ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί ε άκβιπλζε
ησλθνηλσληθψλ αληζνηήησλ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ
δηέπνληαη απφθνηλσληθφ θαη δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα (Bringouse , 2010) .
Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ ΑΜΔΑ έρεη λα πξνζθέξεη
πνιιάπαηδαγσγηθά θαη θνηλσληθά νθέιε ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ίζσλ
επθαηξηψλ,θέξλνληαο ηνλ καζεηή πην θνληά ζε επαθή κε ηε γλψζε θαη ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα.Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπάδνπλ νη θξαγκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε
ηεο αλαπεξίαο θαη«αλνίγεη» ν δξφκνο γηα “ έλα ζρνιείν γηα φινπο” ζηα πιαίζηα ηεο
αμηνπνίεζεο

ηνπ

κνληέινπηεο

δηαθνξνπνηεκέλεο

παηδαγσγηθήοεθπαίδεπζεο

(Σζηθνιάηαο, 2011). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην δηδαθηηθφ πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ
ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε απηφ πνπ ελππάξρεη ζηελ Γεληθή
Δθπαίδεπζε θαη ε Γηαθνξνπνηεκέλε Παηδαγσγηθή δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί κία
εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, αλαγλσξίδνπκε
ηελ

αλαγθαία

εθπαηδεπηηθήο

αμηαθή,γλσζηαθή
πνιηηηθήο,

θαη

ζεζκηθή

εληαζζφκελεο

ζηα

αλαδφκεζε
πιαίζηα

ηεο

κηαο

ππάξρνπζαο

Πνιπκνξθηθήο

Δθπαίδεπζεο (Fragaki&Lionarais, 2011 ζηνΦξαγθάθε, 2011: 6 04).
Αμηφινγε είλαη ε ζπκβνιή ησλ ipads θαη ησλ tabletsκηθξνί ππνινγηζηέο ρεηξφο
ζηελ εηδηθή (εληαία) αγσγή πεξηζηαηηθψλ φπσο ν απηηζκφο, ην ζχλδξνκν Down , αιιά
θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ φπσο ε ΓΔ-ΠΤ θαη ε θηλεηηθέο αλαπεξίεο πξνο
αμηνπνίεζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ.
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Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, επίζεο, ε θξάζε ηνπ αείκλεζηνπ SteveJobs, ν
νπνίνοαλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά πσο: «ήιπηδε ε εχρξεζηε ζρεδίαζε ηνπ iPad λα
βνεζήζεη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζην λα ρεηξίδνληαη πην γξήγνξα ηε ζπζθεπή,
θάηη πνπ νη κεραληθνί ηεο Apple δελ είραλ πξνβιέςεη αθφκε σο ηφηε» (Σα Νέα,
2010).
πλνςίδνληαο ,κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε
δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή «ζπλδηαζκέλσλ πνιηηηθψλ» (Βall, 2008 :190) κε ζηφρν
ηελ παξνρή κηαο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ πνπ επηδξνχλ πάλσ ζηηο δσέο θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ
καζεηψλ.
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2.8Οη Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε
Ζ

Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεηαη σο απηνηειέο γλσζηηθφ

αληηθείκελν (ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε) θαη σο κέζν( εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ)γηα
ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ (νινθιεξσκέλε ή νιηζηηθή πξνζέγγηζε).
Ζ δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε πεηξακαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο ζηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε

ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Π), απνηειεί ζήκεξα γεγνλφο (ηνπιάρηζηνλ γηα ηα
ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ)(Ησάλλνπ-Φεξεληίλνο 2007). Θεσξείηαη
φηη ε δπλακηθή ηνπο δηακνξθψλεη έλα λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο αιιά ρσξίο, ζε θακία
πεξίπησζε, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα. Ζ αμηνπνίεζε ηνπο πξνυπνζέηεη
θάπνηεο ζεκαληηθέο

αιιαγέο

ηφζν ζην επίπεδν ην Π φζν θαη ζηνπο ξφινπο

καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ.
Ζ Πιεξνθνξηθή εθηφο απφ γλσζηηθφ αληηθείκελν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
εξγαιείν δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα επηηεπρζνχλ νη θαηλνηνκίεο πνπ
πξνσζνχληαη απφ ην Γ.Δ.Π.Π.. φπνπ νη Σ.Π.Δ. ζεσξνχληαη «εξγαιεία» γηα ηελ
απφθηεζε γλψζεο, γηα εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε.
θνπφο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη νη καζεηέο λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο δηάθνξεο
ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθνχδηεξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (κε ηε ρξήζε αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ δηεξεπλεηηθήο
κάζεζεο)θαη σο εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην
ησλ

θαζεκεξηλψλ

ζρνιηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ.

Οη

καζεηέο

θαινχληαη

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή σο εξγαιείν αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο, έθθξαζεο,
αιιά θαη σο λνεηηθφ εξγαιείν θαη

σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο, κε ην

θαηάιιειν ινγηζκηθφ: δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, πξνζνκνίσζεο, εθπαηδεπηηθψλ
παηρληδηψλ, αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ, γεληθήο ρξήζεο θ.α..
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Δηδηθά γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο επέιηθηεο δψλεο, ην
Γ.Δ.Π.Π., πξνηείλεη ινγηζκηθφ γεληθήο ρξήζεο(δσγξαθηθή, επεμεξγαζία, θεηκέλνπ,
γξαθηθά),εθαξκνγέο πνιπκέζσλ , αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην παγθφζκην ηζηφ.
ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο ηνπ θαη λα αλαπηχμεη λέεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο.
Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ
καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία ζα πξνσζνχλ δεμηφηεηεο φπσο ε αλαθαιππηηθή,
ε δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε.
2.9Μνληέια Έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε
Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε εθπαίδεπζε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
φπσο:
Μέζν δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ
Μέζν δηαλνκήο καζεζηαθνχ, πιεξνθνξηαθνχ ή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ
Μέζν επηθνηλσλίαο
Δξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη απηφ -αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
Χο

εξγαιείν ππνζηήξημεο δηδαζθαιίαο (πξνεηνηκαζία δηδαζθαιίαο,

δηεμαγσγή δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζε)
Χο εξγαιείν ππνζηήξημεο κάζεζεο (δηαδηθαζία κάζεζεο, θαηλνηνκηθέο
δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο), πινπνίεζε ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ ΣΠΔ κε
δξαζηεξηφηεηεο εληαγκέλεο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Α.Π.
Δξγαιείν ππνβνήζεζεο δηδαζθαιίαο κε ηε κνξθή ηνπ ΔΛ πνπ βαζίδεηαη ζε
θνληξνπβηζηηθά ζηνηρεία κάζεζεο.
Δξγαιεία ζθέςεο θαη αληίιεςεο κε ηα νπνία νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη ζα
ζπλνηθνδνκνχλ ηε γλψζε.

Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία
λέσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο φπνπ κέζσ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα βειηηψλνπλ ή θαη λα απνθηνχλ γλψζεηο
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αιιειεπηδξψληαο κε ην ηερλνινγηθφ κέζν ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ ηφζν ζε
αηνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο.
Γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ ζθνπνχ ζα πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο
δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
ηνπ καζεηή ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Σα πξφηππα εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή εξγαζία είλαη ηα εμήο
(Μαθξάθεο&Κνληνγαλλνπνχινπ- Πνιπδσξίδε, 1995):
Οη ΣΠΔ σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηα πιαίζηα ηνπ ςεθηαθνχ πιεξνθνξηαθνχ αιθαβεηηζκνχ (ICTdigital-literacy).
Οη ΣΠΔ εληαγκέλεο ζηε δηδαθηηθή ηνπ θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ .
Οη ΣΠΔ σο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ.

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία θαη ζπλδένληαη κε
ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε φπσο :
Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή.
Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο.
Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη κάιινλ επζπλείδεηε γλσζηηθή δηαδηθαζία.
Σα θπξηφηεξα κνληέια αμηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηεζλψο απφ ην 1970 είλαη ( Ησάλλνπ 2002, Κφκεο 1996,
Γεκεηξαθνπνχινπ 2002):
 Πξνγξακκαηηζκέλε κε ππνινγηζηή δηδαζθαιία ( ζεσξία ηνπ Skinner)
 Γηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηνλ ππνινγηζηή (ComputerBasedInstructionή CBI)
 Μάζεζε βαζηζκέλε ζηνλ ππνινγηζηή (ComputerBasedLearning ή CBL)
 Γηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (ComputerBasedInstruction-CAI)
κέζσ θαζνδήγεζεο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ- απαληήζεσλ φπνπ ν
ππνινγηζηήο σο δάζθαινο πνπ κεηαθέξεη ηε γλψζε ζηα παηδηά κέζα απφ έλα
ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ.
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 Μάζεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή (ComputerAssistedLearning ή CAL)
φπνπ θαη πάιη ν ππνινγηζηήο πξνζπαζεί λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο κε έλα πην
νξγαλσκέλν ηξφπν.
 Μεξηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα κε έμππλα ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο
(IntelligentTutoringSystemή ITS) φπνπ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρεη
ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηε πξφνδν ηνπ καζεηή θαη πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ηη
είλαη απηφ πνπ ν καζεηήο θαηαιαβαίλεη ή φρη.
ρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή ζηε εθπαίδεπζε επηθξαηεί έλα κνληέιν
πνπ αθνξά ηε « Μάζεζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή» (ComputerAssistedLearning ή
CAL).
Γηδαθηηθό κνληέιν : Ο ππνινγηζηήο σο δάζθαινο, Άζθεζε θαη εμάζθεζε,
Σερλεηή λνεκνζχλε.
Απνθαιππηηθό κνληέιν: Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, Πξνζνκνηψζεηο.
Δμεξεπλεηηθό κνληέιν: Δλεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (ζχκθσλα κε ηηο
παηδαγσγηθέο απφςεηο ησλ Piagetθαη Burner).
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα:

•

Δληάζζνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
(Α.Π..),( κε παξαδείγκαηα)

•

Δθπνλνχλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο

•

Γλσξίδνπλ κεζφδνπο θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ

•

Μπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ
παξαγσγή καζεηηθνχ πιηθνχ

•

ρεδηάδνπλ ζελάξηα κε δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
επνηθνδνκηζηηθήο γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην πιαίζην φισλ
ησλ καζεκάησλ ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Α.Π..)
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3. Γηακόξθσζε θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
ινγηζκηθνύ
ηηο κέξεο καο ρξεηάδνληαη αλνηρηά πεξηβάιινληα ινγηζκηθψλ ηα νπνία ζα
επηηξέπνπλ :
 Σελ παξέκβαζε ηνπ καζεηή
 Σε δεκηνπξγία θαη ην ρεηξηζκφ πξνζνκνηψζεσλ
 Σηο θαηαζθεπέο θαη ην δπλακηθφ ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ
 Σε δηεξεχλεζε κηθξφθνζκσλ κε ρεηξηζκφ κεηαβιεηψλ θαη παξακέηξσλ
 Σε δεκηνπξγία θαη ρεηξηζκφ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ
Σα ινγηζκηθά απηά αλήθνπλ ζε κηα εηδηθή θαηεγνξία ΔΛ πνπ νλνκάδνληαη
Αιιειεπηδξαζηηθά Μαζεζηαθά Πεξηβάιινληα (InteractiveLearningEnvironmentsILE).
Δθπαηδεπηηθό ελάξην
Σν ζελάξην ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί κηα δνκεκέλε, πιήξεο θαη εθαξκνζκέλε
δηδαθηηθή πξφηαζε.
Σα ζελάξηα θαη νη ζπλνδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο:
Οηθνλνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν ζρεδηαζκφ.
Μέζα θαη εξγαιεία κάζεζεο.
πλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Οηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο.
αθείο επηδησθφκελνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο.
Γηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο.
Έλα ζελάξην ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα έμη βαζηθά
ζηνηρεία:
-

ηφρνη Μάζεζεο (LearningObjectives).
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-

Γξαζηεξηφηεηεο (Activities).

-

εηξάΓξαζηεξηνηήησλ (Sequence of Activities).

-

Ρφινη (Distributed Roles).

-

Απεηθφληζε (Representation).

-

Αλάιπζε Γηαδξαζηηθφηεηαο (Interaction Analysis).

Η ζρεδίαζε ελόο ζελαξίνπ κε ΣΠΔ
Ζ Οξγάλσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ηνπ νπνίν ζα αμηνπνηεί θαη ηηο ΣΠΔ
πξνυπνζέηεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ππνινγηζηή σο λνεηηθνχ εξγαιείνπ θαη ην
ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ελεξγή
λνεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Ζ νξγάλσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ άμνλεο:
Ηδέα/ Πξσηνηππία ζελαξίνπ
Σάμε
Γλσζηηθά αληηθείκελα
Γηδαθηηθή ελφηεηα
θνπφο/Γηδαθηηθνί ζηφρνη
Γηδαθηηθή ζεσξία/ Πξνζέγγηζε
Σερλνινγηθά εξγαιεία
Υξήζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πιηθνχ
πλζήθεο/Οξγάλσζε ηάμεο
Υξνληθή δηάξθεηα ζελαξίνπ
Πξνεηνηκαζία
Γξαζηεξηφηεηεο
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Πεξηγξαθή/ νδεγίεο δξαζηεξηνηήησλ θχιινπ εξγαζίαο
Αμηνιφγεζε
Παξαηεξήζεηο/ Κξηηηθή
Δπεθηαζηκφηεηα ζελαξίνπ
Αμηνιφγεζε ζελαξίνπ
Ηιεθηξνληθόο θάθεινο αμηνιόγεζεο (e-portofolio)
Ζιεθηξνληθφο θάθεινο αμηνιφγεζεο (e-portofolio) είλαη κηα λέα κέζνδνο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ζηελ ηάμε ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΔ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ
κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πιηθνχ επηηξέπεη ζηνπο δηδάζθνληεο λα
αμηνινγήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξνληθψλ πεξηφδσλ . Έηζη,
απνηειεί πινπνίεζε ζην πεξηβάιινλ ησλ ΣΠΔ ηνπ θαθέινπ πιηθνχ.
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Δ-portofolio

Πιεξνθνξίεο καζεηώλ
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
ηόρνη καζεηώλ
Γηδαθηηθά πξόηππα
Καλόλεο βαζκνιόγεζεο
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο
Αληηθείκελα ηεο δνπιείαο ηνπ καζεηή
Αλαηξνθνδόηεζε
Απηό -ζηνραζκόο

ρέδην 2

Δθπόλεζε ρεδίσλ Δξγαζίαο
-

Δμνηθείσζε κε ηνλ ππνινγηζηή ( άλνηγκα Ζ/Τ, δηεπθξηλήζεηο γηα ηα βήκαηα
θ.α.)

-

Πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο

-

Δπεμεξγαζία

-

ηφρνη
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 Να εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο
 Να αληηιεθζνχλ, ζ’ έλα βαζκφ, ηελ αμία αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο
 Να εμνηθεησζνχλ θαη λα αζθεζνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ αμηνπνίεζεο
ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα
 Να απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο
ηερλνινγίαο
Η ρξήζε ηεο Νέαο Σερλνινγίαο
Ζ θαηλνηνκία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πξάμεο κε
αλαθνξά ζην πξφβιεκα ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ
είλαη ε ρξήζε ηεο Νέαο Σερλνινγίαο (ΝΣ) κε πνηθηιία ινγηζκηθψλ θαη πνιπκέζσλ ηα
νπνία απνδεηθλχνληαη αξθεηά ειθπζηηθά γηα ην παηδί θαη απνηειεζκαηηθά πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή. Ζ Νέα Σερλνινγία θαη ηα πνιπκέζα κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη απφ
ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε γλψξηκεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο
ηάμεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη επελδχνληαο πνιιέο θνξέο ζηνλ πνιππνιηηηζκηθφ θαη
πνιπγισζζηθφ ραξαθηήξα ηνπ λένπ ζρνιείνπ γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην νηθείν
εγρείξεκα.
Όκσο, νη δπλαηφηεηεο απηέο δε κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη, «παλάθεηα»
ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μηα ηέηνηα ρξήζε ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο κηα
έμππλε ζηξαηεγηθή ή έλα ειθπζηηθφ κέζν δηεπθφιπλζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πξνγξακκαηηδφκελε παξέκβαζή ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
3.1 ΜεζνδνινγίαΔΡΔΤΝΑ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, θπξίσο ζην
βηβιηνγξαθηθφ πεδίν.
Δπηπξφζζεηα, ζα αληιεζνχλ δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε
ηεο ζπγγξάθνπζαο γηα λα εκπινπηηζηεί ε κειέηε πεξίπησζεο.
3.2 Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο- ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε
ρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο.
ε απηφ ην ζεκείν, έγηλε αλαθνξά ζηελ έθζεζε ηνπ εχξνπο ησλ δπλαηψλ ρξήζεσλ
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, γηα ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ ηάμε,γηα ηελ εηζαγσγή
ηνπο

θαη πσο κπνξνχλ λα επηιχζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ζην πιαίζην ηεο

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Ο κεζνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ (medium-termplanning), επηηξέπεη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζδηνξίζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα
αζρνιεζνχλ νη καζεηέο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα έλα κήλα ή κηζφ ηξίκελν.
Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί ε πιεξνθνξηθή θαη κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Κάηη
ηέηνην ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αλ:
Ι)ζα αλαπηπρζνχλ ηαπηφρξνλα νη γλψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ
αληηθείκελν θαη ηελ πιεξνθνξηθή, II)ζα αλαπηπρζνχλ νηγλψζεηο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζα εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηεο, νη
ζρεηηθέο κε ηελ πιεξνθνξηθή III)ζα αλαπηπρζνχλ νη γλψζεηο γηα ηελ
πιεξνθνξηθή θαη ζα εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην ζπγθεθξηκέλν
γλσζηηθφ αληηθείκελν. ε απηφ ην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί ν
ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε πνην ζεκείν ζα αλαπηπρζνχλ νη
θαηάιιειεο δεμηφηεηεο.
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Ο

βξαρππξφζεζκνο

ζρεδηαζκφο

δξαζηεξηνηήησλ

(short-termplanning)

ζα

πξνζδηνξίζεη δπλαηφηεηεο κε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ζπγθεθξηκέλα
άηνκα θαη νκάδεο αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο.
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ίζσο είλαη δπλαηφ παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο λα
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αξθεηνχο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ κεξηθνί καζεηέο
θάλνπλ έλα αξρηθφ ζρέδην εξγαζίαο κεηαθηλψληαο πξνηάζεηο ή παξαγξάθνπο
θεηκέλνπ, θάπνηνη άιινη κπνξεί λα ειέγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ νξζνγξαθία ή λα
εηζάγνπλ θαη λα δηαγξάθνπλ δηάθνξεο ιέμεηο(απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξα πιηθά
νπηηθναθνπζηηθά κέζα, δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά θ.α.).
Τπάξρνπλ δάζθαινη-εηδηθνί πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παηδηά κε ηηο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο θαη αλαπεξίεο ζε ζπγθεθξηκέλα γξαθεία. Δλεξγνπνηνχληαη νη δηαδξνκέο
θαη ε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ άηνκα κε
πξνβιήκαηα αθνήο θαη φξαζεο. Γίλεηαη πιηθφ γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα λα
πιεζηάζνπλ ζηε κάζεζε θαη ζηε πξάμε

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα.(

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο,Internet,tablet, θηλεηφ θ.α.). Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ
πξέπεη λα ζπλερίδεηαη θαη ζην ζπίηη κε ηε βνήζεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σα
ηπθιά άηνκα γλσξίδνπλ ηελ αιθάβεην πξηλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία, ρξήζε
ηνπ ζπζηήκαηνο braille θαη χζηεξα ρξήζε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο-εηδηθνχο (Σ.Π.Δ., Αζήλα 1998) :α) λα
αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε βάζε θξηηήξηα
πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη β) λα ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ απφ ηνπο καζεηέο γηα λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ αλ είλαη ηθαλνί θαη έηνηκνη
λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην.
3.3 Παξεκβαηηθή Γξαζηεξηόηεηα
Ζ καζήηξηα καζαίλεη εχθνια ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, επεηδή ηεο αξέζεη λα
αθνχεη κνπζηθή κε ηα αθνπζηηθά θαη λα βιέπεη κνπζηθά βηληενθιίπ. Ο αγαπεκέλνο
ηεο ηξαγνπδηζηήο είλαη έλαο Έιιελαο ηξαγνπδηζηήο, ηεο αξέζεη λα ηνλ βιέπεη θαη λα
ηνλ αθνχεη. Γλσξίδεη λα αλνίγεη ηνλ ππνινγηζηή, λα πιεθηξνινγεί ην φλνκα ηεο ζην
πιεθηξνιφγην θαη φηαλ ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα λα εληνπίζεη θάπνην γξάκκα, δεηάεη ηε
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βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα λα ηελ θαζνδεγήζεη ζην ζσζηφ πιήθηξν. Δπίζεο,
γλσξίδεη

λα θιείλεη ηνλ ππνινγηζηή , φηαλ είλαη λα βγνπλ γηα ην δηάιεηκκα,

θνηηάδνληαο ηελ ψξα απφ ηνλ ππνινγηζηή. Παξαηήξεζα φηη γλσξίδεη ηελ ςεθηαθή
ψξα αθνχ ηελ ιέεη ζσζηά, φκσο δελ γλσξίδεη ηελ ψξα απφ ην αλαινγηθφ ξνιφη, φπσο
δηαπίζησζα. Αθνχ ηεο έδεημα ην ξνιφη θαη δελ

γλσξίδεη ηελ ψξα αιιά κφλν

βιέπνληαο ην ξνιφη ηνπ ππνινγηζηή ή ηνπ θηλεηνχ. Οη παξεκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηεο καζήηξηαο,
ησλ γλψζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Να κπνξεί λα γξάθεη απηά πνπ ηεο
δεηνχληαη αθνχ

είλαη επράξηζην γηα ηνλ καζεηή θαη ιεηηνπξγνχλ νκαιά νη

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ν ζπληνληζκφο καηηνχ-ρεξηνχ. Ζ ζπλερήο πξαθηηθή
άζθεζε βνεζά ηελ καζήηξηα ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ε ρξήζε
δηαθνξεηηθψλ ινγηζκηθψλ φπσο αλαθέξνπκε αλαιπηηθά ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία,
ζα κλεκνλεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο ζηελ καζήηξηα. Οη
εηδηθέο δηαθνξνπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο , ηεο
επηθνηλσλίαο, ησλ ινγηζκηθψλ, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, είλαη πνιχηηκνη
νδεγνί ζηα ρέξηα ησλ εηδηθψλ-εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ρξήζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ
Να ιέεη ζπιιαβέο
Να ιέεη θαζαξά ηνπο θζφγγνπο γθ, κπ, λη

ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
Να αλαπηχμεη δεμηφηεηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο
Να θάλεη θνιάδ κε δηαθνξεηηθά πιηθά, κε νδεγίεο
Να θάλεη θηλεηηθά παηρλίδηα

ΝΟΗΣΙΚΔ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ
Να ζπκάηαη ηη δείρλνπλ νη θάξηεο πνπ είδε
Να ηαμηλνκεί θαη λα δηαηάζζεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη
λνκίζκαηα
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Να βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο θαη ήρνπο, κε αληίζηνηρεο
δξαζηεξηφηεηεο

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ
Να δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε
Να γπκλάδεηαη κε άιια παηδηά
χκθσλα κε ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε θαη ηηο ΛΔΒΓ ηεο καζεζηαθήο
εηνηκφηεηαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε καζήηξηα παξνπζηάδεη κηθξέο απνθιίζεηο πξνο ηα
θάησ, θαηά κέζν φξν 1-3 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη
δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα νξίζνπκε πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηηο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο Γηψηαο (καζήηξηα) πνπ δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν ην
άηνκν θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ηεο
έληαμε. Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Γηψηα ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ πξνθνξηθνχ
ιφγνπ παξνπζηάδεη θαηά κέζν φξν απφθιηζε 1 εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο,
ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα 3 εμάκελα πξνο ηα θάησ, ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 2-3 εμάκελα πξνο ηα θάησ. Βιέπνπκε φηη ε κεγαιχηεξε
απφθιηζε εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, αθνχ φπσο έρνπκε
αλαθέξεη είλαη πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλε.
Έηζη, νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη είλαη νη εμήο:
 Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο: πξνθνξηθφο ιφγνο, Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: έθθξαζε
κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο: λα εθθξάδεηαη κπξνζηά ζε
άιινπο
 Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο: ςπρνθηλεηηθφηεηα, Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: αδξή θαη
ιεπηή θηλεηηθφηεηα, Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο: λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ιεπηήο
θηλεηηθφηεηαο
 Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο: λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο:
ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο: λα ηαμηλνκεί θαη λα
δηαηάζζεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λνκίζκαηα
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 Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο: ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο:
ζπλεξγαζία κε άιινπο, Βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο: λα γπκλάδεηαη κε άιια παηδηά.
Οη δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο νξίδνληαη κε θξηηήξην ηηο κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο
απφ ηε γξακκή βάζεο, ηελ απηνλνκία θαη ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηηο
δπλαηφηεηέο.Αλάπηπμε δεμηνηήησλ αδξήο θαη ιεπηήο θίλεζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε
ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ. Με βάζε ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή
Αμηνιφγεζε ( Α.Π.Α.) θαη ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ).
3.4 Πξόνδνο/Δμέιημε
Ζ αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ/δηαρξνληθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξνθνξηθή
δελ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Ζ
απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ, αλ θαη είλαη ζεκαληηθή, δελ είλαη αξθεηή απφ κφλε ηεο γηα
ηελ αλάπηπμε δηαρξνληθψλ θαη βαζηθψλ γλψζεσλ. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα
λα απνθηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηεο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο. Πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ζθέθηνληαη γηα ελδερφκελεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ
ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πξηλ λα γίλνπλ ηθαλνί λα γλσξίδνπλ πφηε λα ρξεζηκνπνηνχλ
θαη πφηε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο.
Ζ πξφνδνο ησλ γλψζεσλ ζηηο ΣΠΔ κπνξεί λα αλαπηπρζεί, θαζψο νη καζεηέο
μεθηλνχλ λα επηιέγνπλ ηα εξγαιεία πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, γηα λα
ηθαλνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο ζηα πιαίζηα θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο.
Μεξηθέο θνξέο έλα γλσζηφ παθέην ινγηζκηθνχ ή κεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ
κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο ηηο αλάγθεο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ίζσο
αλαθαιχςνπλ φηη ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δελ είλαη επαξθή. Σφηε
παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα γλσζηά
πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ή ελφο πξνγξάκκαηνο κε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο.
Σν ινγηζκηθφ θαη ε δξαζηεξηφηεηα ζα πξνζδηνξίζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ν
εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηδάμεη. Ζ δηδαζθαιία, πάλησο, ζα επηθεληξσζεί θαη ζα έρεη
σο θίλεηξν ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ/ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.Γελ κπνξνχκε πάληνηε λα ππνζέηνπκε φηη νη καζεηέο
κπνξνχλ νη ίδηνη λα πξνζδηνξίζνπλ φηη απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην
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ελαιιαθηηθφ εξγαιείν. Ζ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ κπνξεί ζπρλά λα βειηηψζεη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ νη ζεηηθέο
παξεκβάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ
αλεθηίκεηεο.Οη ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί
λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απνθαζίζνπλ πφηε ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ
δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο ή αλάπηπμεο πεξηζζφηεξσλ ηθαλνηήησλ ζηηο Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο . Κάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί μερσξηζηά θαη
φρη λα ελζσκαησζεί ζε δξαζηεξηφηεηα, φηαλ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
ζπλδέζνπλ ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπο.
Οη λέεο ηερλνινγίεο

ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη νη καζεηέο απνθηνχλ λέεο

δεμηφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αλάπηπμε
απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο καδί κε ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, νδεγεί ζηελ απφθηεζε δηαρξνληθψλ θαη βαζηθψλ
γλψζεσλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσλίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
4. Απνηειέζκαηα έξεπλαο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο
Ζ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζηηο ΣΠΔ ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ απιή απφθηεζε δεμηνηήησλ. Γη’ απηφ, είλαη
ζεκαληηθφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε λα ιακβάλεη ππφςε:α)ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρξήζε ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ, ςεθηαθά κέζα β)ην
πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γ)ην ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο.ηηο νκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ε ζπκβνιή θαζελφο μερσξηζηά. Ζ
ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα ζπλνιηθά κπνξεί λα είλαη αλεθηίκεηε γηα λα επηβεβαησζεί φηη
ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαζψο θαη γηα λα γίλεη γλσζηφο ν ξφινο ηνπ
θάζε κέινπο-αηφκνπ ηεο νκάδαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα θξίλνπλ, ζα θαζνξίζνπλ θαη ζα
ζρεδηάζνπλ ην επφκελν βήκα, ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν πνπ ζα ζέζνπλ θαη ηελ εηδηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα εθηειέζνπλ γηα θαζέλα καζεηή κε δηαθνξεηηθή αλαπεξία ή
εθπαηδεπηηθή δπζθνιία, ψζηε νη καζεηέο ηνπο, λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο
δεμηφηεηεο ηνπο θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αμία ησλ
TερλνινγηψλΠιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο.
Γελ ζεσξείηαη πιένλ απαξαίηεην λα θξαηνχλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε, αλ
θαη νη εθπαηδεπηηθνί ίζσο ζεσξνχλ σθέιηκε ηελ θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ
ζεηηθψλβεκάησλ πξνο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί-ζπληνληζηέο ησλ
TερλνινγηψλΠιεξνθνξηθήο

Δπηθνηλσλίαο

(ICT

co-ordinators)

κπνξνχλ

λα

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν βνεζψληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα απνθηήζνπλ
ζαθή εηθφλα ηνπ ηη είλαη ζεκαληηθφ θαη ηθαλφ λα πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο γηα ηελ εηδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ηίζεηαη θάζε θνξά γηα έλαλ καζεηή κε
δηαθνξεηηθέο αλάγθεο,κέζσ αλεπίζεκσλ ζπδεηήζεσλ.
Ζ θαηαγξαθή γεγνλφησλ ζα είλαη ρξήζηκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη γηα
ηελ αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Ίζσο είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο καζεηέο
λα αμηνινγνχλ νη ίδηνη ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Έηζη, ππνζηεξίδεηε ε εμαηνκηθεπκέλε, επέιηθηε θαη αλα-θαιππηηθή κάζεζε ,
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πξνάγεηαη ε ελεξγεηηθή θαη απηφλνκε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, πξνθαιείηε θαη
ελζαξξχλεηε ε νκαδηθή εξγαζία. Καζψο νη εθπαηδεπηηθνί

κε δηαθνξεηηθέο

εηδηθφηεηεο είλαη κηα πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα, πνπ κπνξεί λα ζηνρεχζεη ζηηο εηδηθέο
δηαθνξνπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
Καζψο, πξέπεη λα ππάξρεη ε παξφηξπλζε/παξνρή θηλήηξσλ ,ζεβαζκφο δηαθνξεηηθψλ
ηξφπσλ κάζεζεο θαη ζεβαζκφο ζηνπο

δηαθνξεηηθνχο

ξπζκνχο κάζεζεο ησλ

καζεηψλ.
Κάπνηνη θαλφλεο κπνξνχλ λα εμειίμνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο
κε λέεο θαηλνηφκεο

εηδηθέο

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλερψο

εμειίζζνληαη θαη βειηηψλνληαη. Οη ηειεπηαίεο ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζην
ζέκα ηεο έξεπλαο.
Όπσο έρεη ζεκεησζεί θαη ζε άιια ζρεηηθά θείκελα, κεξηθνί απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη: ε ζεηηθή
αιιειεμάξηεζε, δειαδή, ε επηηπρία ηνπ αηφκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρία ηεο
νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ε αηνκηθή επζχλε,

ν ζηφρνο ησλ

νδεγηψλ-βεκάησλ θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά.
Απαηηνχληαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηεο κηθξήο νκάδαο ψζηε λα είλαη
απνηειεζκαηηθή ε εξγαζία ζε απηέο ηηο νκάδεο πξέπεη λα δηδαρζνχλ ηηο απαξαίηεηεο
δεμηφηεηεο θαη λα επηηειέζνπλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη
λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα λέα ινγηζκηθά πνπ ζπλεπηθνπξνχλ ηα άηνκα κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα , καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ εμέιημε ηνπ καζεηή θαη ηεο νκάδαο είλαη
επαλαηξνθνδφηεζε( feedback) ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα
λα ελζαξξχλεη ηε βειηίσζε θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηελ πίεζε ησλ γνλέσλ .
Όπσο αλαθέξεη νLonning(Σ.Π.Δ., Αζήλα 1998)φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ, ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο
νδεγίεο γηα πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο κηθξψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχληαλ
απφ δξαζηεξηφηεηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο, λα
δηεπξχλνπλ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο κε λέεο πιεξνθνξίεο,λα
πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε ζηελ νκάδα,λα εμεγήζνπλ θαη λα δηεπθξηλίζνπλ νηηδήπνηε
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έρεη εηπσζεί,λα παξνπζηάζνπλ πεξηιεπηηθά νηηδήπνηε έρεη δηαβαζηεί ή ζπδεηεζεί,λα
ζπκκεηέρνπλ,λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαη δηεπθξηλίζεηο,λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε
θαη απνδνρή,λα αλαδεηήζνπλ ηελ απφδεημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ άιισλ κειψλ.
Σν παξαπάλσ πξφγξακκα κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε θάζε
καζεηή μερσξηζηά κε ηελ ππνζηήξημε

ηνπ εηδηθνχ δαζθάινπ, γεγνλφο πνπ

απνδεηθλχεηαη απφ λεφηεξεο έξεπλεο.
Οη έξεπλεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρνπλ ζπλήζσο αλαπηπρζεί ζε κηθξέο νκάδεο ή
δεπγάξηα καζεηψλ φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, γηαηί ε ζπλεξγαζία
θαίλεηαη λα είλαη έλαο ηξφπνο πνπ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ. Αθφκα θαη ζηα
δεπγάξηα ελφο καζεηή/ ελφο δαζθάινπ ν ζηφρνο είλαη λα παξαηεξεζεί ε ηθαλφηεηα
εξγαζίαο ηεο νκάδαο κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο.
Αλ θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή κε ηα λέα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα νη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, κνηξάδνληαο ηδέεο, γλψζε
θαη ζηξαηεγηθέο, νη ηερλνινγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ
TRENDS ( TrainingEducatorsthroughNetworksandDistributedSystems) ζα θάλνπλ ηε
ζπλεξγαζία κηα πξαγκαηηθή αλάγθε, φπσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο Kelog θαη
Viehland (1995)(ΣΠΔ, Αζήλα 1998) φζνλ αθνξά ζην δηαδίθηπν.
Σν δηαδίθηπν επηηπγράλεη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηξφπνπο, νη νπνίνη ήηαλ
αδηαλφεην λα θαληαζηνχκε ή λα αλακέλνπκε παιηφηεξα κε ηε ρξήζε κε δηθηπαθψλ
ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ.
4.1 Απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ
Ζ πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε απνδεηθλχεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαδξνκή,
απφ παξαδείγκαηα φζν θαη απφ έξεπλεο.
Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε απνδεηθλχεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε, απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη
απφ έξεπλεο.
Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε απνδεηθλχεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία αιιά θαη απφ
ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
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ππνινγηζηή, ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχπίλαθα ζην εηδηθφ
ζρνιείν θνίηεζεο ηεο καζήηξηαο κε έκθαζε ζηελ θηλεηναηζζεηηθή, ηνλ ζπληνληζκφ
ησλ θηλήζεσλ θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
4.2 Μειινληηθέο πξνεθηάζεηο θαη πεξηνξηζκνί
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ
πίλαθα ζε άηνκα κεςπρνθηλεηηθφηεηα δχλαηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε θαηά
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα ηφζν ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο
βαζηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη ζηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη
ηεο νκαιήο έληαμήο ηνπο ζην θνηλσληθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ηα ζεκαληηθφηεξά
ηνπ, ίζσο, νθέιε ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ην επίπεδν ηνπ εθάζηνηε καζεηή, κε
βαζηθνχο ππιψλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ λα απνηεινχλ ε απφδνζε θηλήηξσλ,
κέζσ ηεο ρξήζεο πνιπκέζσλ, ε επηβξάβεπζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε.
Παξά ηα πνηθίια νθέιε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ινγηζκηθψλ θαη ηζηνηφπσλ, ε ειιηπήο βηβιηνγξαθία θαη ην
δηάζηεκα

δηεμαγσγήο

ηεο

έξεπλαο

απνηειεί

ζεκαληηθφ

ηξνρνπέδε

ζηελ

πεξαηηέξσεκβάζπλζε ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ σο κέζν παξέκβαζεο γηα ηα άηνκα κε
ςπρνθηλεηηθφηεηα. πλεπψο θξίλεηαη επηηαθηηθή ε ζπλέρηζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε
νπνία ζα θαηαδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έληαμεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο , θαζψο θαη ε εζηίαζε ηνπ
γεληθφηεξνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
θαη, γεληθφηεξα ηεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ απφδνζε θηλήηξσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
εχξνπο ησλ δεμηνηήησλ, ηφζν ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ, φζν θαη γεληθφηεξα φισλ
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
4.3 πκπεξάζκαηα
Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε δηακφξθσζε εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηε δηαζθάιηζε
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Με δεδνκέλε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηελ απμαλφκελε αμηνπνίεζή ηεο, ην ζρνιείν νθείιεη λα
δεκηνπξγήζεηζπλζήθεο νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζε θάζε καζεηή λα θαηαλνεί ην ξφιν
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ησλ λέσληερλνινγηψλ, λα ηηο ρξεζηκνπνηεί, λα ηηο αμηνπνηεί επαξθψ ο θαη λα έρεη
πξφζβαζε ζε απηέο. Ζ ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ αθελφο
δεκηνπξγεί επθαηξίεο δηεχξπλζεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηεο επηθνηλσλίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε απηέο ή θαη πινπνίεζεο
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζην αληηθείκελν απηφ γηα ηελ νξζή ρξήζε απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ηάμε θαη αθεηέξνπ πξνάγεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ
εληαμηαθή εθπαίδεπζε.
Ζ θαηλνηφκνο απηή δξάζε πξνζαξκνγήο θαη
εγρεηξηδίσλ,

ψζηε

λα

είλαη

πξνζβάζηκα

ςεθηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ
απφ

φινπο

ηνπο

καζεηέο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ αθνξά ζην εζληθφ επίπεδν θαη θαιχπηεη ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηεο ρψξαο δεκηνπξγψ ληαο ίζεο επθαηξίεο
κάζεζεο, ζπκκεηνρήο θαη πξφζβαζεο ζην Α.Π.. απφ φινπο ηνπο καζεηέο.
Ζ βησζηκφηεηα θαη ε

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξνζβάζηκα

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ εμαζθαιίδνληαη αθελφο κε ηε δπλαηφηεηα επξείαο εθαξκνγήο θαη
ρξήζεο ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη αθεηέξνπ κε ηελ
αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο
αμηνιφγεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ παξφκνησλ εγρεηξεκάησλ, φ
πσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα φια ηα καζήκαηα
φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πξνζβάζηκα
απφ καζεηέο κε δηάθνξεο αλαπεξίεο, ε ςεθηνπνίεζε ησλ αληρλεπηηθψλ θαη
δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ (πνπ σο αλάγθε πξνέθπςε θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ
έξγνπ θαη πξνβιέπεηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελνπ κειινληηθνχ έξγνπ), θ.ά.
Δπηπιένλ,ην πιηθφ κπνξεί αθελφο λα αμηνπνηεζεί απφ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο,
ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, γνλείο θαη αθεηέξνπ γηα δηδαθηηθνχο θαη επηκνξθσηηθνχο
ζθνπνχο.
Δλ θαηαθιείδη, ε πξνζέγγηζε ηνπ Α.Π.. κέζσ ησλ πξνζβάζηκσλ

ζρνιηθψλ

εγρεηξηδίσλ πξνάγεη ην ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη θαηά
επέθηαζε ηε δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε
βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Σν ελ
ιφγσ πιηθφ ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλάπεξσλ
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καζεηψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
θαη ζηελ θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο επάξθεηαο θαη απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ.
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4.4 πδήηεζε – Πξνηάζεηο
Όζνλ αθνξά ζηελ πιεξνθνξηθή

θαη ζηελ

επηθνηλσλία

ε ρξήζε ησλ λέσλ

ηερλνινγηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο
ζε καζεηέο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο , πνπ πξέπεη λα κάζνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα
θαη λα εθπαηδεχζνπλ καζεηέο κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο . Σα ζελάξηα ζπλεξγαηηθήο
κάζεζεο θαη ε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ
αθνχ πξέπεη αξρηθά λα κάζνπλ πψο λα ζπλεξγάδνληαη φινη καδί θαη λα κνηξάδνληαη
ηηο ηδέεο ηνπο κε άιινπο.
Σα ζελάξηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
αλαθαιχςνπλ λένπο ζπλεξγάηεο -εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο λα έρνπλ ηα ίδηα
ελδηαθέξνληα θαη ζηφρνπο θαη πέξα απφ ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο λα
κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ εηδηθά θνηλά δηαθνξνπνηεκέλα
δηαθνξνπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο

πξνγξάκκαηα θαη
θαη καζεζηαθέο

δπζθνιίεο. Κάηη ηέηνην θέξλεη πην θνληά αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη
απαηηήζεηο, δηεπθνιχλνληαο ην δηάινγν θαη βνεζψληαο λα μεπεξαζηνχλ πξνβιήκαηα
πνπ κέρξη πξφηηλνο έκελαλ άιπηα θαη δεκηνπξγνχζαλ πεξηνξηζκνχο θαη εζσηεξηθέο
εθξήμεηο.
Όπσο αλαθέξεη ν Berge(Bergeetal, 1995), ζηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ γηα αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ ηα κέιε αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, θάλνπλ εξσηήζεηο,
αληαιιάζζνπλ ζθέςεηο θαη ηδέεο. Σν απνηέιεζκα, είλαη ε αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη
ε νηθνδφκεζε ελλνηψλ πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί, κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηελ
νκαδνζπλεξγαηηθή ζρέζε.
ε έλα ζελάξην ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ,
νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο

θαη λα

δεκηνπξγήζνπλ λένπο ζηφρνπο – βήκαηα(taskanalysis) γηα ηνπο καζεηέο. Αλάκεζα
ζηηο νπνίεο , κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε: α)ηε ζπλεξγαζία ζηελ αλαδήηεζε ησλ πην
πξφζθαησλ πιεξνθνξηψλ ζε βηβιηνζήθεο, νξγαληζκνχο έξεπλαο, εθεκεξίδεο θ.ιπ.
θαη ην κνίξαζκα απηψλ, β)ηελ αλάπηπμε on-line πξνγξακκάησλ, ςεθηαθψλ,
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δηαδξαζηηθνχ πίλαθα
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θηλεηνχ, ινγηζκηθψλ θ.α.γ)ηε δεκηνπξγίαπνιπεπηζηεκνληθψλνκάδσλ ζπδήηεζεο γηα
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δξάζεσλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε.
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ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ

ρεδηάγξακκα (Γ.Δ.Β.Γ.)
ρνιηαζκόο απνθιίζεσλ:
χκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο, ε νπνία δηαηξέρεη φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην
εμάκελν θνίηεζεο ηεο καζήηξηαο, παξαηεξνχκε:
1. ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα απνθιίζεηο έλα εμάκελν πξνο ηα θάησ ζην
πξνθνξηθφ ιφγν, δχν εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη
απφθιηζε ηξία εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο, θαηά ηελ αξρηθή θαη ελδηάκεζε παξαηήξεζε. ηελ ηειηθή παξαηήξεζε
παξαηεξνχκε δχν εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη έλα εμάκελν
ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.
2. ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο απφθιηζε νρηψ εμάκελα πξνο ηα θάησ
ζηηο ελφηεηεο αλάγλσζε, γξαθή θαη καζεκαηηθά, θαηά ηελ πξψηε, ελδηάκεζε θαη
ηειηθή παξαηήξεζε. ηελ θαηαλφεζε παξαηεξείηαη απφθιηζε έμη εμάκελα θαηά ηελ
αξρηθή θαη ελδηάκεζε παξαηήξεζε θαη ηέζζεξα εμάκελα θαηά ηελ ηειηθή
παξαηήξεζε.
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3. ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφθιηζε δχν εμάκελα ζηελ απηνλνκία ζην
πεξηβάιινλ θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, θαηά ηελ πξψηε θαη ελδηάκεζε
παξαηήξεζε. ηελ ηειηθή παξαηήξεζε παξαηεξείηαη έλα εμάκελν πξνο ηα θάησ θαη
ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ελφηεηεο. ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απφθιηζε
ηεζζάξσλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ θαηά ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, δχν εμάκελα πξνο
ηα θάησ θαηά ηελ ελδηάκεζε θαη έλα εμάκελν πξνο ηα θάησ θαηά ηελ ηειηθή
παξαηήξεζε.
4. ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνθιίζεηο ηεζζάξσλ θαη νρηψ εμακήλσλ
πξνο ηα θάησ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ζηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο, θαηά ηελ αξρηθή,
ελδηάκεζε θαη ηειηθή παξαηήξεζε. Δπίζεο, παξαηεξείηαη απφθιηζε έμη εμάκελα πξνο
ηα θάησ ζηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο θαηά ηελ ελδηάκεζε θαη ηειηθή παξαηήξεζε.
5. ηελ επαγγεικαηηθφηεηα εηνηκφηεηα απφθιηζε έμη εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηηο
πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη νρηψ εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηνλ επαγγεικαηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, θαηά ηελ αξρηθή θαη ελδηάκεζε παξαηήξεζε.
Καηά ηελ ηειηθή παξαηήξεζε παξαηεξείηαη απφθιηζε ηέζζεξα εμάκελα πξνο ηα
θάησ ζηηο πξν-επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηέζζεξα εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηνλ
επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
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ρεδηάγξακκα (ΠΑΠΔΑ)
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ρεδηάγξακκα (Δ.Μ.Γ.)
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ
α/α
1

Ηκεξνκελί
α
13/5/2015

Γηδαθηηθό βήκα

Γηάξθεηα

Να βιέπεη ηελ εηθφλα, 13:00λα ηελ θαηαλνεί θαη λα 13:30 =
ηελ γξάθεη ζσζηά
30’

Γξαζηεξηόηεηεο
Δπηιέγεη θάξηεο πνπ ηεο
αξέζνπλ.
Αλνίγεη ηνλ θάθειν, βξίζθεη
ηελ ιέμε, βιέπεη απηφ πνπ
γξάθεη, ηελ αληηγξάθεη θαη ηελ
ιέεη.
Αλαγλσξίδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ
ζπηηηνχ, ηνπο ιέεη θαη ηνπο
γξάθεη κε πιαζηηθά γξάκκαηα.

Παηδ. πιηθό

Έιεγρνο - θσηνγξαθίεο
(κβκκβρβ)

Παπνπηζφθνπην.
Φάθεινη κε ιέμεηο απφ ηα κέξε θαη ηα κκβ
αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ.
Υάξηηλεο εηθφλεο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ
ζπηηηνχ (θνπδίλα, κπάλην, δσκάηην,
ζαιφλη, θξεβαηνθάκαξα, γξαθείν θ.ά.
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2

15/5/2015

Να κπνξεί λα θηλείηαη 13:00ζηνπο
δξφκνπο 13:30=
ηεξψληαο ηνλ Κ.Ο.Κ.
30’

Σεο εμεγψ γηα ηνπο θσηεηλνχο Κνιάδ γηα ηελ θπθινθνξηαθή αγσγή κε κκβ
ζεκαηνδφηεο
θαη
ηηο εηθφλεο απφ θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο θαη
ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο.
ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο.
Σελ ξσηάσ πφηε πξέπεη λα
πεξάζεη
θαη
πφηε
λα
ζηακαηήζεη.
Φαλάξηα-δηάβαζε.
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Γεμηά-αξηζηεξά, επζεία.
Μνπ απαληάεη θάζε θνξά πνπ
ηελ ξσηάσ. Υξεηάζηεθε κηθξή
βνήζεηα γηα λα απαληήζεη.
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3

19/5/2015

Να γλσξίδεη ηελ ψξα

13:0013:30=
30’

Σεο ιέσ κηα ζπγθεθξηκέλε
ψξα θαη θνπλάεη ηνπο δείθηεο
ηνπ ξνινγηνχ.
Αληηζηνηρίδεη
θάξηεο
κε
δξαζηεξηφηεηεο
ησλ
πξνζψπσλ ζηηο ψξεο ηεο
εκέξαο.

Κνιάδ κε εηθφλεο απφ ξνιφγηα.
Μεηαθίλεζε δεηθηψλ ξνινγηνχ.
Δηθφλεο κε πξφζσπα.
Αληηζηνίρεζε
εηθφλσλ
δξαζηεξηφηεηεο.
(Βέιθηξνλ,
ραξηφλη,
εηθφλεο
ξνιφγηα).

κκβ
κε
απφ
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«Οπιζμένοι πποκαλούν
εςηςσία όπος πάνε.
Άλλοι όποηε θεύγοςν».

OscarWilde.
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