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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Εκπαίδευση μαθήτριας με το «Σύνδρομο του Αυτισμού»

στην δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης-ΕΕΕΕΚ
«Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ»

Η εργασία που παρουσιάζεται περιγράφει την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας διδακτικής μεθόδου που
βασίζεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των

παιδιών,που χαρακτηρίζονται από το σύνδρομο του «Αυτισμού».

Η μέθοδος αυτή βασίζεται:α)σε ένα δομημένο μαθησιακό περιβάλλον,β)σε σταθερό ημερήσιο
πρόγραμμα,γ)σε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας,δ)σε εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές

δραστηριότητες με επίκεντρο τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών-
τριων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίστηκε ως ένα μεγάλο βαθμό στην εμπαθητική κατανόηση και
αναγνώριση των συναισθημάτων του παιδιού .

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω μεθόδους στην περίπτωση μαθήτριας με το σύνδρομο του «Αυτισμού»
διαπιστώθηκε ότι έγιναν πολύ θετικά βήματα στον τομέα της επικοινωνίας,ιδιαίτερα στο γλωσσικό

τομέα.

Αναστασιάδου Δέσποινα
Ψυχολόγος,εργαζόμενη στον τομέα

Της  Ειδικής Αγωγής
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Κείμενο Εισήγησης:
ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

«Τα παιδιά στο φάσμα του «αυτισμού» αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως στον τομέα της επικοινωνίας,καθώς και στον τομέα της

κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

• Η «αυτιστική διαταραχή» είναι μια μάλλον οργανική διαταραχή με γενετική επιβάρυνση.Στο 36% των μονοζυγωτικών

διδύμων συνυπάρχει η νόσος.

• Υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την ύπαρξη φλοιωδών ή παρεγκεφαλιτιδικών καθώς και ανοσοβιολογικών

διαταραχών.Ενοχοποιούνται περιγεννητικές βλάβες:εγκεφαλική εμβρυϊκή ανοξία ή ερυθρά (rubella) της εγκύου.

• Το σημαντικότερο σημείο είναι η διαταραχή της κοινωνικής  διαντίδρασης(interaction).

Το παιδί συνήθως είναι αποσυρμένο χωρίς ικανότητα ανάπτυξης δεσμών.Η αδυναμία στην γλωσσική επικοινωνία και οι

περιορισμοί στη συμπεριφορά είναι έκδηλες.

• Επιδημιολογία της αυτιστικής διαταραχής κυμαίνεται στα 2-3 περιστατικά στα 10.000 άτομα.

• Η έναρξη της αυτιστικής εμφανίζεται πριν τα 3 χρόνια,ενώ η πορεία της είναι χρόνια  με φτωχή πρόγνωση.(ΚΛΙΝΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ,Μιχάλης Γ. Μαδιανός)(2006)

Ως θεραπεία της «αυτιστικής διαταραχής» συνιστάται η ειδική εκπαίδευση και η ατομική ψυχοθεραπεία.(Στην συγκεκριμένη

περίπτωση της μαθήτριας βασισμένη στην ροτζεριανή ατομική προσέγγιση.)

Πραγματοποιείται παρακάτω σύντομη αναφορά του θεωρητικού πλαισίου.
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διδύμων συνυπάρχει η νόσος.
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Η θεωρία του Carl-Rogers
Αυτοεκτίμηση(self-esteem)
Εικόνα εαυτού(self-concept)

Με τον όρο self-concept ο Coopersmith (1967) αναφέρεται στην εκτίμηση,που το άτομο έχει απέναντι στον εαυτό του.Ο όρος

εκφράζει μια στάση επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας και εκδηλώνει το βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι είναι

σημαντικό-ικανό και αξιόλογο.

‾ Εν συντομία η αυτοεκτίμηση είναι μια προσωπική κρίση της προσωπικής αξίας και εκφράζεται μέσα από τις στάσεις που

κρατά το άτομο.

‾ Η Rosenberg (1965) περιγράφει την αυτοεκτίμηση με παρόμοιο τρόπο.

Είναι η θετική ή αρνητική στάση που έχει ένα άτομο απέναντι σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και αυτό είναι ο εαυτός.

‾ Η αυτοεκτίμηση πιο απλά σημαίνει ότι το άτομο πιστεύει ότι έχει αξία,σέβεται τον εαυτό του για αυτό που είναι και δεν

τον κατακρίνει για ότι δεν είναι.

‾ Δείχνει επίσης σε ποία έκταση αισθάνεται θετικά για τον εαυτό του.

‾ Αρνητική ή καλύτερα χαμηλή αυτοεκτίμηση σημαίνει αυτοαπόρριψη-αυτοεξάντληση και αρνητική αξιολόγηση του

εαυτού.Ενώ αντίθετη υψηλή αυτοεκτίμηση σημαίνει αυτοαποδοχή και θετική αξιολόγηση του εαυτού.

‾ Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η αυτοεκτίμηση δεν είναι πάντα σταθερή,αλλά εξαρτάται από τις ιδιαίτερες καταστάσεις ή

συνθήκες που περνά το άτομο.

‾ Όλοι οι  άνθρωποι χρειάζονται αγάπη,εκτίμηση και ασφάλεια και στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και στα

πλαίσια της αγωγής.

Η εμπειρία αγάπης ή απόρριψης από τους άλλους οδηγεί το παιδί να δει τον εαυτό του ακριβώς όπως τον βλέπουν οι άλλοι.
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‾ Εν συντομία η αυτοεκτίμηση είναι μια προσωπική κρίση της προσωπικής αξίας και εκφράζεται μέσα από τις στάσεις που

κρατά το άτομο.
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‾ Όποιος αγαπιέται ή απορρίπτεται,επαινείται ή τιμωρείται,επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει να ανταγωνισθεί τους άλλους,οδηγείται ώστε

να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως σημαντικό ή ασήμαντο ή ικανό ή όχι ικανό,όμορφο ή άσχημο,τίμιο ή άτιμο.

Περιγράφει δηλαδή το άτομο τον εαυτό του στα πλαίσια της αντίληψης που έχουν οι άλλοι για αυτό.

Το άτομο λοιπόν επηρεάζεται σημαντικά από τις ετικέτες που οι άλλοι του δίνουν.

‾ Εκτός από το παραπάνω συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο στο όποιο βασίστηκε η εργασία λήφθηκε υπόψιν μια βασική θεμελιώδης

αρχή στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό,πως αυτή είναι απαραίτητο να βασίζεται στο οπτικό κανάλι πληροφοριών και πιο

συγκεκριμένα στα οπτικά σύμβολα.

Η αποκρυσταλλωμένη σκέψη χρησιμοποιεί τη λεκτική μεσολάβηση,που σημαίνει βάσιμη εξαγωγή συμπερασμάτων και διαδοχικά

λογικά βήματα στη λύση προβληματισμών.Η αποκρυσταλλωμένη ευφυΐα επιβραβεύεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,όπου το

αναμάσημα της γνώσης αποτελεί ομόφωνη αξία.Ως αποτέλεσμα πολλά χαρισματικά νεαρά άτομα,τα οποία κατέχουν ευμετάβλητη

ευφυϊα,δεν ενσωματώνονται στην τυπική εκπαιδευτική δομή.(Temple Grandin,2009).



Μαρτυρίες ενός ατόμου χαρακτηριζόμενου από το «Σύνδρομο του Αυτισμού»

“Χρειάζεσαι σύμβολα,τα αγαπάς.Όπως τα έργα τέχνης έτσι και αυτά είναι μια φυσική έκφραση των συναισθημάτων σου.Στο

κάτω,κάτω,κάθε μορφή τέχνης είναι συμβολική.”

“Το μυαλό μου δουλεύει με απολύτως οπτικό τρόπο και οι εργασίες,που χρειάζονται χώρο,όπως η ζωγραφική είναι εύκολες.”

Άρα η «Αναπαράσταση εννοιών» είναι απολύτως απαραίτητη,στην εκπαίδευση των συγκεκριμένων ατόμων.(Διάγνωση

ΑΥΤΙΣΜΟΣ,Temple Grandin Κ Margaret Scariano)(2009).



Νοερή Αναπαράσταση
Κώδικας και περιεχόμενο

Όταν μιλούμε για αναπαράσταση εννοιών πάντα μιλούμε για τη χρήση συμβόλων.

Ένα στοιχείο Α αντικαθιστά,αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο Β.

Στη γνωστική ψυχολογία ο όρος «αναπαράσταση» είναι ένας πολύ γενικός όρος και αφορά όλη τη

γνώση και με τον τρόπο του αυτή είναι οργανωμένη.

Η γνώση είναι καταστάσεις του εγκεφάλου που αναπαριστούν καταστάσεις του περιβάλλοντος.

Η αναπαράσταση ως συμβολική έκφραση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές.Μπορεί να είναι μια

είκονά:όπου συνήθως χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των ατόμων με το σύνδρομο του

αυτισμού.Μπορεί να είναι μια λέξη,ένα μαθηματικό σύμβολο.

Μπορεί να είναι επίσης ένα σημάδι,όπως στο σύστημα Μορς ή Μπραϊγ.Επίσης μπορεί να είναι ένα

συμβολικό σχήμα,που χρησιμοποιείται στην μέθοδο εκμάθησης ΜΑΚΑΤΟΝ,όπου χρησιμοποιείται

στη μέθοδο διδασκαλίας παιδιών με αυτισμό.

Όλη αυτή η διαδικασία συμβολικής αναπαράστασης εξυπηρετεί την οικονομία του γνωστικού

συστήματος.Διότι αποτρέπει την πιθανότητα σύνχισης πολλών πληροφοριών,που

παρουσιάζονται ταυτοχρόνως.Οι πολλές και μη δομημένες πληροφορίες προκαλούν σύγχυση

στο γνωστικό σύστημα των ατόμων με το σύνδρομο του αυτισμού.(ΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,Αναστασία Κωσταρίδου Ευκλείδη)(1992).

Όταν μιλούμε για αναπαράσταση εννοιών πάντα μιλούμε για τη χρήση συμβόλων.

Ένα στοιχείο Α αντικαθιστά,αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο Β.

Στη γνωστική ψυχολογία ο όρος «αναπαράσταση» είναι ένας πολύ γενικός όρος και αφορά όλη τη

γνώση και με τον τρόπο του αυτή είναι οργανωμένη.

Η γνώση είναι καταστάσεις του εγκεφάλου που αναπαριστούν καταστάσεις του περιβάλλοντος.

Η αναπαράσταση ως συμβολική έκφραση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές.Μπορεί να είναι μια

είκονά:όπου συνήθως χρησιμοποιείται στη διδασκαλία των ατόμων με το σύνδρομο του

αυτισμού.Μπορεί να είναι μια λέξη,ένα μαθηματικό σύμβολο.

Μπορεί να είναι επίσης ένα σημάδι,όπως στο σύστημα Μορς ή Μπραϊγ.Επίσης μπορεί να είναι ένα

συμβολικό σχήμα,που χρησιμοποιείται στην μέθοδο εκμάθησης ΜΑΚΑΤΟΝ,όπου χρησιμοποιείται

στη μέθοδο διδασκαλίας παιδιών με αυτισμό.

Όλη αυτή η διαδικασία συμβολικής αναπαράστασης εξυπηρετεί την οικονομία του γνωστικού

συστήματος.Διότι αποτρέπει την πιθανότητα σύνχισης πολλών πληροφοριών,που

παρουσιάζονται ταυτοχρόνως.Οι πολλές και μη δομημένες πληροφορίες προκαλούν σύγχυση

στο γνωστικό σύστημα των ατόμων με το σύνδρομο του αυτισμού.(ΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,Αναστασία Κωσταρίδου Ευκλείδη)(1992).



Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

Προσπάθεια εγκαθίδρυσης θετικού κλίματος στην τάξη εκπαίδευσης

Προσπάθεια αύξησης της αυτοεκτίμησης του μαθητή μέσα από την αναγνώριση του μαθητή-τριας ως ένα άτομο

που έχει αξία.

Ενίσχυση και επιβράβευση της προσπάθειας καθώς και της επίδοσης του μαθητή-τριας.Ώστε,κατά συνέπεια να

αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του,δυνατότητες του.Η εμπειρία αναγνώρισης και αποδοχής των

ικανοτήτων του μαθητή από τους σημαντικούς άλλους,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί

θα οδηγήσει ώστε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως σημαντικό και ικανό.(Ανθρωπιστική θεωρία του Carl

Rogers).

Είναι απαραίτητη η ένδειξη αγάπης και εκτίμησης από τον εκπαιδευτικό απέναντι στον μαθητή-τρια.

Ενδυνάμωση και ενίσχυση της κριτικής ικανότητας του μαθητή-τριας μέσα από το δικαίωμα της επιλογής των

εκπαιδευτικών ασκήσεων.

Θετική ανάπτυξη και καλλιέργεια της φύσης του παιδιού.Δηλαδή πιο συγκεκριμένα οι εγκέφαλοι των παιδιών είναι

από τη φύση τους φτιαγμένοι για να αναζητούν ασφάλεια και αγάπη,γνώση και κατανόηση.Το παιδί θέλει να είναι

στοργικό,τρυφερό και να δείχνει την ανυστερόβουλη αγάπη και φροντίδα για τους άλλους.

Προσπάθεια εγκαθίδρυσης θετικού κλίματος στην τάξη εκπαίδευσης

Προσπάθεια αύξησης της αυτοεκτίμησης του μαθητή μέσα από την αναγνώριση του μαθητή-τριας ως ένα άτομο

που έχει αξία.

Ενίσχυση και επιβράβευση της προσπάθειας καθώς και της επίδοσης του μαθητή-τριας.Ώστε,κατά συνέπεια να

αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του,δυνατότητες του.Η εμπειρία αναγνώρισης και αποδοχής των

ικανοτήτων του μαθητή από τους σημαντικούς άλλους,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί

θα οδηγήσει ώστε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως σημαντικό και ικανό.(Ανθρωπιστική θεωρία του Carl

Rogers).

Είναι απαραίτητη η ένδειξη αγάπης και εκτίμησης από τον εκπαιδευτικό απέναντι στον μαθητή-τρια.

Ενδυνάμωση και ενίσχυση της κριτικής ικανότητας του μαθητή-τριας μέσα από το δικαίωμα της επιλογής των

εκπαιδευτικών ασκήσεων.

Θετική ανάπτυξη και καλλιέργεια της φύσης του παιδιού.Δηλαδή πιο συγκεκριμένα οι εγκέφαλοι των παιδιών είναι

από τη φύση τους φτιαγμένοι για να αναζητούν ασφάλεια και αγάπη,γνώση και κατανόηση.Το παιδί θέλει να είναι

στοργικό,τρυφερό και να δείχνει την ανυστερόβουλη αγάπη και φροντίδα για τους άλλους.



Γνωστικοί στόχοι

 Προσπάθεια συγκέντρωσης της προσοχής σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.

 Προσπάθεια εξάσκησης της ικανότητας ανίχνευσης και αντιστοίχησης καρτών.

 Προσπάθεια εκφώνησης λέξεων και παραγωγής λόγου μέσα από την διδακτική διαδικασία.

 Προσπάθεια εξάσκησης στη μαθήτρια της δεικτικής ικανότητας και της ικανότητας διάκρισης.

 Προσπάθεια εξάσκησης στη μαθήτρια της ικανότητας συσχέτισης αντικειμένων/προσώπων.

 Εφαρμογή του προγράμματος.

 Δοκιμασία LOTTO

Στόχος:Εξάσκηση της ικανότητας ανίχνευσης και αντιστοίχησης καρτών.

Τις ελιές τις κατονόμασε αρχικά κεράσια και στη συνέχει σταφύλι.Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει το λεοντάρι.Το ρόδι το

ονόμασε κρεμμύδι.

‾ Συγχέει τις διάφορες κατηγορίες ζώων μη μπορώντας να τους δώσει ακριβή ονομασία.

‾ Αρχικά ονόμασε το πορτοκάλι λεμόνι,αλλά στη συνέχεια το κατονόμασε σωστά

‾ Αναγνώρισε και αντιστοίχισε σωστά το κάστανο,το άλογο.

 Δεν παρατηρείται διάσπαση προσοχής.

 Είναι σε θέση να συγκεντρωθεί ολόκληρη την διδακτική ώρα.

‾Αναγνώριση και κατονομασία του σταφυλιού,της πεταλούδας.

 Ωφελείται υπερβολικά από την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρησιμοποίησης καρτών-οπτικών συμβόλων.

 Προσπάθεια συγκέντρωσης της προσοχής σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.

 Προσπάθεια εξάσκησης της ικανότητας ανίχνευσης και αντιστοίχησης καρτών.

 Προσπάθεια εκφώνησης λέξεων και παραγωγής λόγου μέσα από την διδακτική διαδικασία.

 Προσπάθεια εξάσκησης στη μαθήτρια της δεικτικής ικανότητας και της ικανότητας διάκρισης.

 Προσπάθεια εξάσκησης στη μαθήτρια της ικανότητας συσχέτισης αντικειμένων/προσώπων.

 Εφαρμογή του προγράμματος.

 Δοκιμασία LOTTO

Στόχος:Εξάσκηση της ικανότητας ανίχνευσης και αντιστοίχησης καρτών.

Τις ελιές τις κατονόμασε αρχικά κεράσια και στη συνέχει σταφύλι.Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει το λεοντάρι.Το ρόδι το

ονόμασε κρεμμύδι.

‾ Συγχέει τις διάφορες κατηγορίες ζώων μη μπορώντας να τους δώσει ακριβή ονομασία.

‾ Αρχικά ονόμασε το πορτοκάλι λεμόνι,αλλά στη συνέχεια το κατονόμασε σωστά

‾ Αναγνώρισε και αντιστοίχισε σωστά το κάστανο,το άλογο.

 Δεν παρατηρείται διάσπαση προσοχής.

 Είναι σε θέση να συγκεντρωθεί ολόκληρη την διδακτική ώρα.

‾Αναγνώριση και κατονομασία του σταφυλιού,της πεταλούδας.

 Ωφελείται υπερβολικά από την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρησιμοποίησης καρτών-οπτικών συμβόλων.



‾Σχετικά με τον αστερία τον ονόμασε δελφίνι.Στην ερώτηση:εάν ζει στην ξηρά ή στη θάλασσα,διέκρινε και

απάντησε σωστά ότι ζει στη θάλασσα.

‾Μη αναγνώριση του φυστικιου.Αναγνώριση και κατονομασία του γουρουνιού,του καρότου,της γάτας.

‾Το φύλλο το κατονόμασε λάχανο,όπως οι περισσότεροι μαθητές.

‾Αναγνώρισε και κατονόμασε την πιπεριά,το παπάκι,το λουλούδι.

‾Το πρόβατο αρχικά το ονόμασε γουρούνι-αγελάδα και στο τέλος το ονόμασε ορθά «πρόβατο».

‾Ορθά κατονόμασε το κρεμμύδι.Το ελάφι το ονόμασε γουρούνι.

‾Αναγνώριση και ονομασία του κοχυλιού,κεράσι,παπί.μήλο.

Στις περισσότερες αντιστοιχίσεις καρτών είχε άψογη επίδοση,καθώς και στην ανίχνευση καρτών.





Δοκιμασία:ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Στόχος:Εξάσκηση της ικανότητας Νοερής Αναπαράστασης και συσχέτισης προσώπων και

αντικειμένων.

‾‾Ψάρι ειπώθηκε από εμένα+συσχέτιση με τη γάτα:ορθή συσχέτιση

‾Μπαστούνι ορθή έκφραση)+Στην τέταρτη προσπάθεια έδειξε ότι ταιριάζει ο παππούς με το

μπαστούνι.

‾Κερί(ορθή έκφραση)+φεγγάρι=ορθή συσχέτιση.

‾Φεγγάρι+μετά από 3 ή 4 προσπάθειες το συσχέτισε ορθά με τον ήλιο.

Η μαθήτρια στην συγκεκριμένη συνεδρία παράγει λόγο σε αντιδιαστολή με την έως τώρα

λεκτική απόδοση της και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών

 ‾Μη ικανότητα κατονομασίας της κλειδαριάς+ορθή συσχέτιση της κλειδαριάς με την πόρτα.

‾Μη κατονομασία της κρεμάστρας.Στη δεύτερη προσπάθεια συσχέτισε την κρεμάστρα με την

μπλούζα(σακκάκι).

‾Σωστή κατονομασία της βρύσης και απευθείας συσχέτιση με την κανάτα.

‾Ορθή συσχέτιση κυρίου με την τσουγγράνα

Δοκιμασία:ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Στόχος:Εξάσκηση της ικανότητας Νοερής Αναπαράστασης και συσχέτισης προσώπων και

αντικειμένων.

‾‾Ψάρι ειπώθηκε από εμένα+συσχέτιση με τη γάτα:ορθή συσχέτιση

‾Μπαστούνι ορθή έκφραση)+Στην τέταρτη προσπάθεια έδειξε ότι ταιριάζει ο παππούς με το

μπαστούνι.

‾Κερί(ορθή έκφραση)+φεγγάρι=ορθή συσχέτιση.

‾Φεγγάρι+μετά από 3 ή 4 προσπάθειες το συσχέτισε ορθά με τον ήλιο.

Η μαθήτρια στην συγκεκριμένη συνεδρία παράγει λόγο σε αντιδιαστολή με την έως τώρα

λεκτική απόδοση της και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών

 ‾Μη ικανότητα κατονομασίας της κλειδαριάς+ορθή συσχέτιση της κλειδαριάς με την πόρτα.

‾Μη κατονομασία της κρεμάστρας.Στη δεύτερη προσπάθεια συσχέτισε την κρεμάστρα με την

μπλούζα(σακκάκι).

‾Σωστή κατονομασία της βρύσης και απευθείας συσχέτιση με την κανάτα.

‾Ορθή συσχέτιση κυρίου με την τσουγγράνα





 Παράγει σε πολύ καλό βαθμό λόγο βλέποντας τις εικόνες-οπτικά σύμβολα.

Δοκιμασία:Νοητικές Ικανότητες Δραστηριότητες Μαθησιακής ετοιμότητας:

Οπτική μνήμη,Ακουστική μνήμη,Συγκέντρωση προσοχής (2009).

Στόχος:Προσπάθεια εξάσκησης της δεικτικής ικανότητας και της ικανότητας διάκρισης.

α)Εξάσκηση αρχικά της δεικτικής ικανότητας.

Έδειξε μετά από εκφώνηση δική μου α)ξύστρα

β)γλάστρα

γ)ψαλίδι

Εκφώνησε τη λέξη «μαρκαδόρο»

Εκφώνησε τη συλλαβή «για»

Εκφώνησε  τη λέξη «φανέλα»

Εκφώνησε τη λέξη «κόλλα»

Παρατήρηση:Άριστη επίδοση για την έως τώρα πορεία της μαθήτριας.

Αντί για κουτάλι είπε πιρούνι.

Σωστή αναγνώριση του πιρουνιού και απαρίθμηση τριών πιρουνιών.

Σωστή αναγνώριση των μαχαιριών και απαρίθμηση τους.

Αναγνώρισε τα πιάτα και τα απαρίθμησε.

 Παράγει σε πολύ καλό βαθμό λόγο βλέποντας τις εικόνες-οπτικά σύμβολα.

Δοκιμασία:Νοητικές Ικανότητες Δραστηριότητες Μαθησιακής ετοιμότητας:

Οπτική μνήμη,Ακουστική μνήμη,Συγκέντρωση προσοχής (2009).

Στόχος:Προσπάθεια εξάσκησης της δεικτικής ικανότητας και της ικανότητας διάκρισης.

α)Εξάσκηση αρχικά της δεικτικής ικανότητας.

Έδειξε μετά από εκφώνηση δική μου α)ξύστρα

β)γλάστρα

γ)ψαλίδι

Εκφώνησε τη λέξη «μαρκαδόρο»

Εκφώνησε τη συλλαβή «για»

Εκφώνησε  τη λέξη «φανέλα»

Εκφώνησε τη λέξη «κόλλα»

Παρατήρηση:Άριστη επίδοση για την έως τώρα πορεία της μαθήτριας.

Αντί για κουτάλι είπε πιρούνι.

Σωστή αναγνώριση του πιρουνιού και απαρίθμηση τριών πιρουνιών.

Σωστή αναγνώριση των μαχαιριών και απαρίθμηση τους.

Αναγνώρισε τα πιάτα και τα απαρίθμησε.



Δοκιμασία:Λέει τα επαγγέλματα που του δείξαμε σε κάρτες

Εικόνα 1.”Ένας άνθρωπος γράφει στον πίνακα “.Έχουμε από την μαθήτρια περιγραφή της εικόνας.Όχι ακριβή προσδιορισμό

του επαγγέλματος.”Είναι δάσκαλος”.

Εικόνα 2. «Παιδάκια» Περιγραφή μέρους της εικόνας και όχι του συνόλου.

Εικόνα 3. “Κύριος κολυμπάει”.Εν μέρει ορθή απάντηση.Αντί “ψαρεύει”.

Εικόνα 4.”Κύριος κάνει βόλτα”.Εν μέρει ορθή απάντηση.Αντί τροχονόμος.

Δοκιμασία:Περιγράφει σκηνές από φωτογραφίες.

Εικόνα 1.Επανάληψη της λέξης νύφη μετά από το άκουσμα της.

Εικόνα 2.Μωρό με τον μπαμπά.Ακριβής περιγραφή.

Εικόνα 3. «Μωρό» Σωστή αναγνώριση.Αντί να πει γελάει είπε κλαίει.

Εικόνα 4.Ειπώθηκε η πρώτη συλλαβή «παι».Απάντησε η μαθήτρια «παιδάκια» είπε είναι στη θάλασσα.

Δραστηριότητα:Περιγράφει την έκφραση του προσώπου.

Ρωτήθηκε: «Τι είναι;» «παιδάκι» απάντησε.Ρωτήθηκε: «Τι κάνει;»απάντησε γελάει.

‾Σωστή διάκριση από την μαθήτρια μεταξύ του λυπημένου συναισθήματος και του χαρούμενου.

Εικόνα 3.Χαρακτηρισμός από την μαθήτρια: «Το κοριτσάκι είναι χαρούμενο».

Εικόνα 4.Μετά από κάποια μικρή χρονική καθυστέρηση είπε: «Βγάζει τη γλώσσα».

Δοκιμασία:Λέει τα επαγγέλματα που του δείξαμε σε κάρτες

Εικόνα 1.”Ένας άνθρωπος γράφει στον πίνακα “.Έχουμε από την μαθήτρια περιγραφή της εικόνας.Όχι ακριβή προσδιορισμό

του επαγγέλματος.”Είναι δάσκαλος”.

Εικόνα 2. «Παιδάκια» Περιγραφή μέρους της εικόνας και όχι του συνόλου.

Εικόνα 3. “Κύριος κολυμπάει”.Εν μέρει ορθή απάντηση.Αντί “ψαρεύει”.

Εικόνα 4.”Κύριος κάνει βόλτα”.Εν μέρει ορθή απάντηση.Αντί τροχονόμος.

Δοκιμασία:Περιγράφει σκηνές από φωτογραφίες.

Εικόνα 1.Επανάληψη της λέξης νύφη μετά από το άκουσμα της.

Εικόνα 2.Μωρό με τον μπαμπά.Ακριβής περιγραφή.

Εικόνα 3. «Μωρό» Σωστή αναγνώριση.Αντί να πει γελάει είπε κλαίει.

Εικόνα 4.Ειπώθηκε η πρώτη συλλαβή «παι».Απάντησε η μαθήτρια «παιδάκια» είπε είναι στη θάλασσα.

Δραστηριότητα:Περιγράφει την έκφραση του προσώπου.

Ρωτήθηκε: «Τι είναι;» «παιδάκι» απάντησε.Ρωτήθηκε: «Τι κάνει;»απάντησε γελάει.

‾Σωστή διάκριση από την μαθήτρια μεταξύ του λυπημένου συναισθήματος και του χαρούμενου.

Εικόνα 3.Χαρακτηρισμός από την μαθήτρια: «Το κοριτσάκι είναι χαρούμενο».

Εικόνα 4.Μετά από κάποια μικρή χρονική καθυστέρηση είπε: «Βγάζει τη γλώσσα».







Αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος.

Αύξηση της εμπιστοσύνης της μαθήτριας απέναντι στον εκπαιδευτικό.

Αύξηση σταδιακή της αναγνώρισης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων από την ίδια την μαθήτρια

και κατά συνέπεια πραγματοποιήθηκε προσπάθεια από τη μαθήτρια για διαδοχική αύξηση της καλής

απόδοσης στις επιμέρους δοκιμασίες.

Αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης στις εκπαιδευτικές δοκιμασίες,καθώς και

αύξηση,διαδοχική,του χρόνου συγκέντρωσης.

Αύξηση της σωματικής εγγύτητας και των μη λεκτικών σημάτων από την μαθήτρια.

Σημαντικά βήματα και βελτίωση του λόγου.

Βελτίωση της δεικτικής ικανότητας της μαθήτριας μέσα από τις διαδοχικές συνεδρίες.

 Αξιολόγηση του προγράμματος-προτάσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε ένα σταθερά δομημένο

πλαίσιο.

Με συγκεκριμένο,προκαθορισμένο ωράριο συνεδριών.

Με τακτικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών,ενημέρωση διαρκής των γονέων για την

πρόοδο των παιδιών τους.

Η επιλογή των δοκιμασιών και των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης με βάση τις ικανότητες και

ιδιαιτερότητες των παιδιών είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται

Αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος.

Αύξηση της εμπιστοσύνης της μαθήτριας απέναντι στον εκπαιδευτικό.

Αύξηση σταδιακή της αναγνώρισης των ικανοτήτων και δυνατοτήτων από την ίδια την μαθήτρια

και κατά συνέπεια πραγματοποιήθηκε προσπάθεια από τη μαθήτρια για διαδοχική αύξηση της καλής

απόδοσης στις επιμέρους δοκιμασίες.

Αύξηση της ικανότητας συγκέντρωσης στις εκπαιδευτικές δοκιμασίες,καθώς και

αύξηση,διαδοχική,του χρόνου συγκέντρωσης.

Αύξηση της σωματικής εγγύτητας και των μη λεκτικών σημάτων από την μαθήτρια.

Σημαντικά βήματα και βελτίωση του λόγου.

Βελτίωση της δεικτικής ικανότητας της μαθήτριας μέσα από τις διαδοχικές συνεδρίες.

 Αξιολόγηση του προγράμματος-προτάσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε ένα σταθερά δομημένο

πλαίσιο.

Με συγκεκριμένο,προκαθορισμένο ωράριο συνεδριών.

Με τακτικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών,ενημέρωση διαρκής των γονέων για την

πρόοδο των παιδιών τους.

Η επιλογή των δοκιμασιών και των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης με βάση τις ικανότητες και

ιδιαιτερότητες των παιδιών είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται



Όταν συνυπάρχουν στοιχεία στη θεραπεία-εκπαίδευση από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα,όπως στην περίπτωση μας

είναι δυνατόν να έχουμε θετικά αποτελέσματα.Όπως στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ένας

συγκερασμός της Ανθρωπιστικής θεωρίας του Carl-Rogers,της Γνωστικής  Ψυχολογίας με την αναπαράσταση

εννοιών,λήφθηκε υπόψην ο οπτικός τρόπος μαθήσεως και εκπαίδευσης μέσα από τα σύμβολα των παιδιών,που διακρίνονται

από την αυτιστική διαταραχή.

Τα παιδιά οι μαθητές-τριες είναι άμεσα λήπτες των συναισθημάτων μας και της συμπεριφοράς μας.Πρέπει η συμπεριφορά μας

απέναντι τους να χαρακτρηρίζεται από αγάπη,ενδιαφέρον και αναγνώριση.Από την στιγμή ο μαθητής ή μαθήτρια λάβει

αγάπη,ενδιαφέρον,εκτίμηση από τους σημαντικούς άλλους,στους οποίους σημαντικούς άλλους συμπεριλαμβάνονται και οι

εκπαιδευτικοί.

Στη συνέχεια το παιδί αποκτάει θετική αυτοεκτίμηση,αποδέχεται τον εαυτό του,αγαπάει τον εαυτό του και τον σέβεται σύμφωνα

με τη θεωρία του Carl-Rogers:Ανθρωπιστική-Φαινομενολογική θεωρία.
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