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Τι είναι ο Εκπαιδευτικός Οδηγός ‘S.A.L.D.A.L.’

 Ο Οδηγός S.A.L.D.A.L. - ακρωνύμιο των λέξεων
Semi Autonomous Living of Disabled Adult
Learners) και το διαδραστικό του C.D.,
δημιουργήθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκού
Προγράμματος LLP- S.A.L.D.A.L., με σκοπό να
καλύψουν το κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση
Α.με.Α. με νοητική υστέρηση (ήπια έως μέτρια),
που εκπαιδεύονται για να διαβιώσουν σε μονάδες
υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Αποτελούν συγκερασμό καλών διδακτικών
πρακτικών -που αφορούν την καθημερινή
διαβίωση των ατόμων της ομάδας στόχου-, των
Ευρωπαίων εταίρων του προγράμματος (Ελλήνων,
Ιταλών, Τούρκων & Βρετανών).



Ποια ήταν η αναγκαιότητα της δημιουργίας του.

 Κύριος στόχος της δημιουργίας του
Οδηγού S.A.L.D.A.L. είναι η βελτίωση
της καθημερινής ζωής των Α.μεΑ. της
ομάδας στόχου.



Από τι αποτελείται ο εκπαιδευτικός Οδηγός

 Ο πολύγλωσσος Εκπαιδευτικός Οδηγός
S.A.L.D.A.L. περιλαμβάνει βασικές απλές
εικονογραφημένες εντολές (φωτογραφία και
κείμενο) δραστηριοτήτων- δεξιοτήτων της
καθημερινής ζωής, που συνοδεύονται και
από την ηχητική τους απόδοση (σε C.D.)
Χρησιμοποιεί δηλαδή την εικόνα σε
συνδυασμό με το κείμενο και τον ήχο
(Οπτικοακουστικό αποτέλεσμα).

 Βασίζεται στη γνωστή μέθοδο “easy to
read”-step by step, δηλαδή στην
κατάτμηση της διδασκόμενης
δραστηριότητας-δεξιότητας σε επιμέρους
στάδια.



Από τι αποτελείται ο εκπαιδευτικός Οδηγός

Οι βασικές δραστηριότητες που
καλύπτει ο εκπαιδευτικός Οδηγός
είναι συνολικά εξήντα πέντε (65).
Πρόκειται για τις συνήθεις
δραστηριότητες της καθημερινής
ζωής των ατόμων της ομάδας
στόχου, που αφορούν :



Περιεχόμενα εκπαιδευτικού Οδηγού

 α) Αυτοεξυπηρέτηση – Καθημερινή
Φροντίδα και Υγιεινή (πλύσιμο,
χτένισμα, ντύσιμο, χρήση W.C.,χρήση
καλλυντικών & αρωμάτων, ξύρισμα),

 β) Φροντίδα & καθαριότητα του ατομικού
και του κοινόχρηστου χώρου (τήρηση
βασικών κανόνων υγιεινής διαβίωσης και
καθαριότητας χώρου: συμμάζεμα
πραγμάτων, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα),



Περιεχόμενα εκπαιδευτικού Οδηγού

 γ) Σίτιση – Διατροφή (προετοιμασία
μικρών γευμάτων, στρώσιμο τραπεζιού
& σερβίρισμα),

 δ) Αγορά απαραίτητων υλικών απ’ το
Super Market και τα καταστήματα,

 ε) Ασφαλή χρήση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών –απαραίτητο
συμπλήρωμα για μια πιο άνετη ζωή-,

 στ) Οργάνωση επισκέψεων &
εκδηλώσεων ψυχαγωγίας (πάρτυ,
σινεμά, μπόουλινγκ, ταβέρνα, κ.α),



Περιεχόμενα εκπαιδευτικού Οδηγού

 ζ) Κυκλοφοριακή αγωγή (γνώση κανόνων
κυκλοφοριακής αγωγής, χρησιμοποίηση
μέσων μαζικής μεταφοράς για τη
μετακίνηση ή το ταξίδι),

 η) Διαχείριση χρημάτων -είτε
προέρχονται από εργασία, είτε από
επιδόματα, είτε απ’ το χαρτζιλίκι-,



Περιεχόμενα εκπαιδευτικού Οδηγού

 θ) Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης (εξοικείωση με απρόσμενες
καταστάσεις κινδύνου -πυρκαγιά,
σεισμός, κρίσεις- και αίτηση συνδρομής
αρμόδιου τμήματος π.χ. ΕΚΑΒ,
Πυροσβεστική, Άμεση Δράση),

 ι) Κανόνες ομαλής λειτουργίας &
συνεργασίας της ομάδας των συγκατοίκων
&

 κ) Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (με
ενοίκους, γείτονες, κ.λ.π.).



Από τι αποτελείται ο εκπαιδευτικός Οδηγός

Μία φόρμα αξιολόγησης που υπάρχει
ανά δραστηριότητα και ενότητα, και
συμπληρώνεται σε εβδομαδιαία ή
μηνιαία βάση από τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό – ειδικό παιδαγωγό,
συνοδεύει τον Οδηγό.



Παράδειγμα φόρμας:

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η ΣΗ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν
Δεξιότητες / Υποχρεώ σεις

a . Π άρε όλα τα υλικά που χρειάζοντα ι
(οδοντόβουρτσα & οδοντόκρεμα )

β . Βάλε οδοντόκρεμα στην
οδοντόβουρτσα .

γ . Βρέξε την οδοντόβουρτσα με νερό
από τη βρύση .

δ . Βούρτσ ισε τα δόντια σου ολόγυρα .
ε . Ξ έπλυνε την οδοντόβουρτσα με

νερό της βρύσης .
στ . Βάλε την οδοντόβουρτσα π ίσω στη

θέση της .
ζ . Ξ έπλυνε το στόμα σου κάνοντας

μερ ικές γαργάρες .

Βαθμός επ ιτυχ ίας (*)

α. 0    1       2      3       4       5

β. 0    1       2      3       4       5

γ. 0     1      2       3       4      5

δ. 0     1      2       3       4      5

ε. 0     1      2       3       4      5

στ. 0     1      2       3       4      5

ζ. 0    1       2      3       4       5

*Χ ρησιμοποιούμε βαθμολογία από το 0 έω ς το 5 όπου : 0  = ποτέ , 1  = σπά νια , 2  = μερικές φ ορέ ς , 3  = συ νήθω ς , 4  = τ ις
περισσότερες φ ορές , 5  = πάντοτε
Π αρατηρήσε ις :_____________ __________ ______________ _________ __________ ________ ______ _________
______________ _________ __________ ______________ _________ ________ __ ______________ _________ _
______________ _________ __________ ______________ _________ _____

Υ πογραφ ή

Ε ιδ ικός Εκπα ιδευτής Η μερομηνία _  /    /__



Σχεδιασμός & υλοποίηση της διδακτικής
παρέμβασης.

 Kατά το σχολικό έτος 2009 -’10
εφαρμόστηκε διδακτική παρέμβαση σε
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής &
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).



Σχεδιασμός & υλοποίηση της διδακτικής
παρέμβασης.

 Στόχος της παρέμβασης ήταν αφενός μεν η
αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών
Α.με.Α. για τα γνωστικά αντικείμενα,
αφετέρου δε η σταδιακή βελτίωση της
καθημερινής τους ζωής μέσω της
αξιοποίησης των χρήσιμων εργαλείων της
τεχνολογίας.

 Η εξοικείωση εξάλλου των μαθητών με την
νέα τεχνολογία αύξησε το ενδιαφέρον τους
για τη γνώση και έκανε πιο ευχάριστη την
εκπαιδευτική διαδικασία.



Σχεδιασμός & υλοποίηση της διδακτικής
παρέμβασης.

 Επειδή, όπως είναι γνωστό, οι εκπαιδευόμενοι
Α.με.Α. μαθαίνουν με δικούς τους και
διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους, ανάλογα με
το πώς συνδέεται η γνώση με τις ανάγκες και τις
εμπειρίες τους, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για κάθε
εκπαιδευτικό να γνωρίζει αν οι εκπαιδευτικές
τεχνικές που χρησιμοποιεί αναπτύσσουν την
ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων,
κινούν το ενδιαφέρον τους, ανταποκρίνονται στις
ανάγκες, στις ικανότητες & στα ενδιαφέροντά
τους, παρουσιάζουν τις γνώσεις με ακρίβεια,
σαφήνεια και εγκυρότητα συνδέοντας την
παρεχόμενη γνώση με την καθημερινή χρήση της.



Σχεδιασμός & υλοποίηση της διδακτικής
παρέμβασης.

 Για το λόγο αυτό στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική
παρέμβαση τηρήθηκε ο σχεδιασμός του προγράμματος
σύμφωνα με τις αρχές της κατευθυνόμενης διδασκαλίας.
Αρχικά έγινε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών &
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων Α.με.Α.

 Οι ανάγκες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι ορίστηκαν με
ακρίβεια και σαφήνεια. Η εκπαιδευτική παρέμβαση
υλοποιήθηκε κλιμακωτά και η ανάπτυξη της ικανότητας για
ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων Α.με.Α. υπήρξε
προοδευτική. Το εποπτικό & οπτικοακουστικό υλικό-
αρκετά πλούσιο- στηριζόταν πάντα στη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποσκοπούσε στην
αυτονόμηση των ατόμων με ήπια νοητική υστέρηση και
στην κοινωνική τους ένταξη μέσα από την ενεργή εμπλοκή
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (χρήση διαδραστικού
C.D.).



Συμπεράσματα εξαμηνιαίας πιλοτικής
εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης.

 Η επιλογή του παιχνιδιού στο διαδραστικό C.D.,
αποτελεί μια αμφίδρομη και ευέλικτη διαδικασία που
συμβάλλει στην ενεργητική μάθηση προσφέροντας
συνάμα και ικανοποίηση. Η αποβολή του άγχους και η
πρόκληση του ενδιαφέροντος είναι ζητούμενα για τα
άτομα της ομάδας στόχου. Φαίνεται πως αυτά
ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτά τα κίνητρα.

 Στα χρονικά περιθώρια που υπήρχαν για την
εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης εξαντλήθηκαν σε
ικανοποιητικό βαθμό οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης
των εκπαιδευόμενων Α.με.Α. Παράλληλα βέβαια, η
εκπαίδευση – κατάρτισή τους ολοκληρώθηκε και σε
φυσικό πλαίσιο (πεδίο) με τη δυνατότητα γενίκευσης
και εφαρμογής της μάθησης.



Συμπεράσματα εφαρμογής της διδακτικής
παρέμβασης.

Συγκεκριμένα:
 α) Διαπιστώθηκε ότι ο Οδηγός S.A.L.D.A.L είναι ένα

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση-
κατάρτιση των μαθητών των Σχολικών Μονάδων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
και απευθύνεται κυρίως σε Α.μεΑ. με ήπια νοητική
υστέρηση (ιδιαίτερα για άτομα ηλικίας 15- 22 χρόνων).

 β) Ο Οδηγός S.A.L.D.A.L. είναι πιο χρήσιμος σε
Α.μεΑ. που πρόκειται να διαβιώσουν σε μονάδες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

 γ) Η εικονογράφηση των δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνονται στον Οδηγό, θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική στην επανάληψη και τελικά την εμπέδωση
μιας δεξιότητας ακόμα και από το ίδιο το Α.μεΑ.



Συμπεράσματα εφαρμογής της διδακτικής
παρέμβασης.

 δ) Ο Οδηγός S.A.L.D.A.L. κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμος για τους εκπαιδευτικούς –ειδικούς
παιδαγωγούς Α.μεΑ.

 ε) Το διαδραστικό C.D. που βασίζεται στον Οδηγό
S.A.L.D.A.L., ενισχύει & διευκολύνει την
αφομοίωση μιας δεξιότητας με την ενεργή
συμμετοχή των Α.μεΑ. στο ηλεκτρονικό ‘παιχνίδι’.

 στ) Τέλος, η Διαδικτυακή χρήση του Οδηγού μέσω
του web site:: www.saldal.tk, θεωρείται ιδιαίτερα
εύκολη, τόσο για τους εκπαιδευτικούς- ειδικούς
παιδαγωγούς των φορέων εκπαίδευσης –
κατάρτισης Α.μεΑ., όσο και για τις οικογένειές
τους.



Επίλογος

 Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκόμισε
η 12μελής επιστημονική ομάδα του Σχεδίου
(ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, συγγραφείς
λογισμικού, κ.α.), καθώς και όλοι οι
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική παρέμβαση,
αλλά κυρίως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός Οδηγός
S.A.L.D.A.L. μαζί με το πολύγλωσσο
διαδραστικό C.D., ευελπιστούμε να
αποτελέσουν σημαντική παρακαταθήκη στη
μελλοντική πορεία εκπαίδευσης Α.με.Α., με
ήπια νοητική υστέρηση, στην
Υποστηριζόμενη Διαβίωση.



Προβολή διαδραστικού C.D.
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