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Πεξίιεςε 

To πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο ζην Σ.Δ. ζε καζεηή 

ηεο Β΄ ηάμεο κε απηηζκφ. Λακβάλνληαο ππφςε α) ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή ζηελ 

επηθνηλσλία, ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη παηρληδηνχ, β) ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη γ) ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ παηδηνχ, επηιέρζεθε ην παξακχζη ζαλ κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ηνπ 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ κέζα απφ πνηθηιία πιηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Xξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζηξαηεγηθέο.Ο 

καζεηήο αληαπνθξίζεθε πνιχ ζεηηθά θαη ζπλεξγάζηεθε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο αςτισμόρ αλήθεη ζηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (Γ.Α.Γ.). Πξφθεηηαη γηα 

λεπξoαλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ παηδηνχ, 

βιάπηνπλ πνιινχο ηνκείο ηεο αλάπηπμήο ηνπ (γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ) θαη 

αθνινπζνχλ ην παηδί ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ(Frith 1999). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ πνηνηηθά ειιείκκαηα ζε ηξεηο 

ηνκείο: α) ζηελ επηθνηλσλία, φπνπ παξαηεξείηαη ζπρλά έιιεηςε ή θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε απνθπγή ρξήζεο ηνπ θαη ηάζε απνκφλσζεο, β) ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, φπνπ ην άηνκν δε ληψζεη ηελ αλάγθε λα κνηξαζηεί 

ζπλαηζζήκαηα θαη ελδηαθέξνληα, λα ζπλάςεη ζρέζεηο, ελψ έρεη ηδηαίηεξν ηξφπν αληίιεςεο 

θαη θαηαλφεζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γ) ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, κε 

ραξαθηεξηζηηθή ηελ έιιεηςε επειημίαο, θαληαζίαο θαη ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχθαη πηνζέηεζε 

ζηεξεφηππσλ επαλαιακβαλφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπηπιένλ, άηνκα κε απηηζκφ 

παξνπζηάδνπλ αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο, εκκνλέο, αθαηάιιειεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο (έιιεηςε θηλδχλνπ, θνβίεο), θηλεηηθή αδεμηφηεηα (Lehnard-Brown 2004). 
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Ωζηφζν, παηδηά κε απηηζκφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο 

ζε ηνκείο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα, φπσοζηα καζεκαηηθά, ζηε κνπζηθή, ζην ζρέδην, 

ζηηο θαηαζθεπέο, θαζψο έρνπλ ζπλήζσο εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο νπηηθήο αληίιεςεο, 

αλαγλψξηζεο ζρεκάησλ θαη αθνπζηηθψλ κνηίβσλ, απνκλεκφλεπζεο, νπηηθνθηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ θαη ηδηαίηεξεο ρσξηθέο ηθαλφηεηεο(Κππξησηάθεο 1995, Frith 1999). 

Μίαεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζχκθσλα κε ηνλ Νφηα (2005) ζεσξείηαη 

απνηειεζκαηηθή, φηαλ δίλεη έκθαζε  ζηηο γλσζηηθέο θαη ζηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε ρξήζε νπηηθνπνηεκέλνπ 

πιηθνχ, ζην παηρλίδη, ζηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ κέζα ζε δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ(ψζηε ηα παηδηά λα έρνπλ ηναίζζεκα ηεο ζηγνπξηάο θαη ηεο αζθάιεηαο), ζηηο 

ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ,ζηε δηδαζθαιία απνδεθηψλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηχπσλζπκπεξηθνξάο, ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη νκαδηθή εθπαίδεπζε, ζηε ζεκαζία ηεο 

γελίθεπζεο ησλ θεθηεκέλσλ δεμηνηήησλζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ζηε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο θαη κεηάβαζεο απφ ην έλα πιαίζην ζην άιιν θαηζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ. 

Σν παπαμύθιραξαθηεξίδεηαη απφ απιή πινθή, ήξσεο νηθείνπο θαη αγαπεηνχο ζηα 

παηδηά (π.ρ. δψα), ζρεκαηηθή θαη ιηηή πεξηγξαθή, πινχζηα εηθνλνγξάθεζε, έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ, εμεχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα, ραξνχκελν ηέινο, απινπζηεπκέλε 

παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ρξήζε ηεο θαληαζίαο (Απδίθνο 1995).  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ην παξακχζη ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα ζαλ κέζν 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε παηδηά κε απηηζκφ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο. Μέζα απφ ηελ 

πινχζηα εηθνλνγξάθεζε αμηνπνηείηαη εθαιή νπηηθή ηνπο αληίιεςε θαη θεληξίδεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο.Η απιή πινθή, ε ζρεκαηηθή θαη ιηηή πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο θαη ην απιφ 

θείκελν κε ζπρλφρξεζην ιεμηιφγην δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ζπλεπψο ηελ 

αλαπαξαγσγή θαη παξαγσγή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη ζπλήζεηο ήξσεο, ηα δψα, 

πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Η επαλάιεςε θξάζεσλ/πξνηάζεσλ/κνηίβσλ ηθαλνπνηεί ηελ 

αλάγθε γηα αζθάιεηα πνπ εθθξάδνπλ ηα παηδηά κε απηηζκφ κέζσ ζηεξνηππηψλ, 

ηειεηνπξγηθψλ θηλήζεσλ θη επαλάιεςεο. Μέζσ ηεοελαιιαγήο ησλ ζθελψλεμαζθείηαη ε 

αληίιεςε ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο θαη ηεοζχλδεζεο αηηίαο-απνηειέζκαηνο. Καζψο ην 

παξακχζη απνηειεί έλα δνκεκέλν αθήγεκα, δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ, ηνπ 

ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ θαη ηεο ζεκαηηθήο θαληαζίαο. 

πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ ζπλήζσοαπηφ 

πεξηνξίδεηαη ζε επαλαιεπηηθέο θαη κνλφηνλεο δξαζηεξηφηεηεο (Lehnard-Brown 2004). 

Πξέπεη,ινηπφλ,ην παηδί λα δηδαρζεί ηνλ ηξφπν θαη ηηο αλάινγεο δεμηφηεηεο γηα λα παίδεη 

(Schopler 2000), λα ελζαξξχλεηαη λα δξα θαη λα παίδεη ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο 

αιιειεπίδξαζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε επηθνηλσλία, ε έθθξαζε θαη ε επειημία ζηε 



ζθέςε (Κππξησηάθεο 1995). Έηζη, επηιέρζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ 

κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηνπ δνκεκέλνπ παηρληδηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα κε Ρlaymobil,  

παηρλίδη νηθείν ζην νπνίν ην παηδί θαζψοθαη παίδεη ζην ζπίηη ηνπ κε επραξίζηεζε. 

Σν δνκεκέλν παηρλίδη πξνζθέξεηηελ επθαηξία ζην παηδί λα λνεκαηνδνηήζεη ην 

παηρλίδη ηνπ (έλα αληηθείκελν, κηα δηαδηθαζία, γεγνλφηα πνπ πξνθχπηνπλ θιπ). Η ζηελφηεξε 

εκπινθή ηνπ παηδηνχ κε ην παηρλίδη δξα επηθεληξσηηθά γηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ. Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ην παηρλίδη πεξλά απ’ ην ζπγθεθξηκέλν ζην 

γεληθφηεξν, απ’ ηελ απιή ηήξεζε θαλφλσλ ζηε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε (Sherratt 

2002). 

ην πξφγξακκα εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο: 

α) ηεο επεμεγεκαηηθήο δηδαζθαιίαοi) κε ζηνηρεία ηεο  κπηρεβηνξηζηηθήο ζεσξίαο 

θαζψο απηή ελδείθλπηαη γηα δηδαζθαιία πνπ εκπεξηέρεη ελζχκεζε θαηαζηάζεσλ, 

πξνζδηνξηζκφ ελλνηψλ, ζπζρεηίζεηο, απηφκαηεο εθηειέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ.Η 

δαζθάια δηακνξθψλεη θη νξγαλψλεη ην πξφγξακκα, ν καζεηήο αλαπαξάγεη γλψζε,δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ επαλάιεςε, ζηελ εμάζθεζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο, ελψ ε 

αμηνιφγεζε γίλεηαη πάλσ ζ’ απηά πνπ ηoπαηδί έρεηδηδαρηείθαη ii) κε ζηνηρεία ηεο γλσζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηε δφκεζε, νξγάλσζε θαη αιιεινπρία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ρξήζε ηερληθψλ φπσο απινπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο (Κφκπνο 2009) 

 

β) ηεο θαζνδεγεηηθήο αλαθάιπςεο θαζψο ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε καζεηψλ-δαζθάιαο, απφ/κε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα. Η δαζθάια έρεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή  θαη ν καζεηήο κέζα απφ θπιιάδηα 

εξγαζίαο παξαηεξεί, ζπζρεηίδεη, θαηαγξάθεη (Κφκπνο, 2009)θαη  

γ) ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο.Mέζα απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε 

ηαπαηδηάέρνπλελεξγήζπκκεηνρή.Δλζαξξχλνληαηλαππνδχνληαηδηάθνξνποξφινπο, 

λαθαηαλννχλθαηαζηάζεηοζηνπιαίζηνηνππαηρληδηνχ, 

λααιιειεπηδξνχλκεάιινποθαηηνπεξηβάιινλβηψλνληαοππνζεηηθέοθαηαζηάζεηο(Γεδνχιε 

2002).  

 

χκθσλα κε ην Α.Π.. ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα καζεηέο κε Απηηζκφ ζηνλ ηνκέα 

ηεο Αλάγλσζεο «Οι δπαζηηπιόηηηερ ζηοσεύοςν ζηην καηανόηζη και παπαγωγή νοήμαηορ 

μέζα από διαθοπεηικέρ μοπθέρ αναπαπαζηάζεων (θωηογπαθίερ, εικόνερ, ζύμβολα, κείμενα, 

ζςνδςαζμό)», ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγνηερλίαο πξνηείλεηαη «επεξεπγαζία απλοποιημένων 

λογοηεσνικών κειμένων με ζύνδεζή ηοςρ με ανηικείμενα, εικόνερ και ποικίλα αιζθηηηπιακά 

επεθίζμαηα» θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Λεμηινγίνπ«επιδιώκεηαι η βαθμιαία σπήζη όλο και 

πεπιζζόηεπων λέξεων». 



Οη εηθφλεο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία αηφκσλ κε 

απηηζκφ, θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ TempleGrandin, δηαθεθξηκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη 

αθαδεκατθφ κε απηηζκφ, νη εηθφλεο απνηεινχλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ζθέθηνληαη κε 

απηέο.Ο Sinclair (1993), αθηηβηζηήο κε απηηζκφ,  αλαθέξεη φηη ην άηνκν κε απηηζκφ δελ έρεη 

απιά δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα απφ ηε δηθή καο, αιιά θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αληίιεςεο απηήο θαη ηεο θνπιηνχξαο γεληθφηεξα. Ο ηξφπνο ζθέςεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

δελ είλαη θαηψηεξνο αιιά δηαθνξεηηθφο. 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σν ππόγπαμμα εθαξκφζηεθε ζε καζεηή κε απηηζκφ (Β΄ηάμεο) ζην Σ.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο.Bαζίζηεθε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

καζεηή, ζπλδπάδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΑΠ θαη ηηο αξρέο ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ παξακπζηνχ. 

Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή 

Ο καζεηήο είλαη ππάθνπνο, ήξεκνο θη έρεη βιεκκαηηθή επαθή. Όηαλ αγρψλεηαη εκθαλίδεη 

ζηεξενηππίεο.Γπζθνιεχεηαη ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη δελ έρεη ελεξγεηηθφ ιφγν.Μπνξεί 

λα νλνκαηίδεη αληηθείκελα θαη εηθφλεο, λα αληαπνθξίλεηαη ζε εληνιέο, λα ζπζρεηίδεη, λα 

δηαβάδεη (ρσξίο λα θαηαλνεί ζπρλά απηφ πνπ δηαβάδεη), λα γξάθεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

πξνηάζεηο 2-3 ιέμεσλ απαληψληαο ζε εξσηήζεηο. Δίλαη κνλαρηθφο θαη ην παηρλίδη ηνπ 

ραξαθηεξίδεηαη κνλφηνλν, πεξηνξηζκέλν ρσξίο ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαη θαληαζία. 

Καηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

τόσοι: εκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ, θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ζθελψλ ελφο παξακπζηνχ θη 

εμάζθεζε πεξηγξαθήο θη αθήγεζεο κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ, αθνκνίσζε θαη ρξήζε απιψλ 

πξνηάζεσλ 4+ ιέμεσλ, εμάζθεζε ζεηξνζέηεζεο, ελαιιαγήο ξφισλ, θαηαλφεζεο έθθξαζεο 

θαηάιιεινπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ θαηάιιειε πεξίζηαζε (ραξά, θφβνο, 

αλαθνχθηζε),θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ρξσκαηηζκφο θσλήο, ελδπλάκσζεκέζα απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε, εμάζθεζε ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, κηκεηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαιιηέξγεηα 

ηεο θηιαλαγλσζίαο,επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ 

παηδηνχ/απηνλνκία 

Ο ξφινο ηεο δαζθάιαο είλαη θαζνδεγεηηθφο, ππνζηεξηθηηθφο θαη αλαηξνθνδνηηθφο. Δμεγεί 

ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο ηεο ηζηνξίαο κε επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ, αθεγείηαη, 

ππνβάιιεη εξσηήζεηο, αλαζέηεη ξφινπο, αξκνδηφηεηεο, εξγαζίεο, δίλεη νδεγίεο. Δλζαξξχλεη 

ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη λα 

δηαζθεδάζνπλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  



              Ευαπμογή 

1. Αλάγλσζε ηνπ παξακπζηνχ«Σα ηξία γνπξνπλάθηα» απφ ηε δαζθάια(Κείμ.:MaggieMoor,  

Δικονογπ.:RobHefferan, ModernTimes).  
 

Η δαζθάια πεξηγξάθεη ηελ θάζε εηθφλα/ζθελή, επεμεγεί βαζηθέο έλλνηεο (παξνπζηάδνληαο 

θπζηθά πιηθά, φπσο άρπξα θαη μχια, θαη πξνβάιινληαο εηθφλεο ζηνλ ππνινγηζηή), 

επηθεληξψλεη ζε ζπλαηζζήκαηα. 

ε θάζε εηθφλα ηνπ παξακπζηνχ δηαηππψλεη κηα απιή πξφηαζε, κηα εξψηεζε θαη ηελ 

απάληεζή ηεο.Π.ρ. «Ση είλαη απηά;» - «Γνπξνπλάθηα», «Πφζα είλαη;»,«Με ηη ρηίδεη ην ζπίηη 

ηνπ απηφ ην γνπξνπλάθη;»,«Πνηνο είλαη απηφο;»- «Ο ιχθνο», «Γηαηί θπλεγάεη ηα 

γνπξνπλάθηα;»θ.ι.π. 

Δπαλαιακβάλεη ηελ θάζε εξψηεζε θηελζαξξχλεη ηνλ καζεηή λα απαληήζεη (έιεγρνο 

θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ) 

2.Αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ απφ ηε δαζθάια.Χξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο 

κε απινπνηεκέλεο ζθελέο ηνπ παξακπζηνχ. Απφ ηελ πίζσ κεξηά είλαη γξακκέλεοαπιέο 

πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θάζε ζθελή. Οη θάξηεο, νη νπνίεο είλαη αξηζκεκέλεο, 

ηνπνζεηνχληαη ζηε ζεηξά απφ ηελ πιεπξά ησλ εηθφλσλ, ζπλνδεχνληαο ηελ αθήγεζε. 

3. Οη θάξηεο αλαθαηεχνληαη θαη ην παηδί ελζαξξχλεηαη λα δείμεη ηελ θαηάιιειε θάξηα ζ’ 

απηφ πνπ δηαβάδεη ε δαζθάια θαη λα ηηο ηνπνζεηήζεη κε ηε ζεηξά (έιεγρνο θαηαλφεζεο 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ).  

4. Φπιιάδην εξγαζίαο(1) φπνπ ην παηδί,αθνχ παξαηεξήζεη ηηο εηθφλεο, εληνπίδεη, 

αληηζηνηρίδεη,θφβεη θαη θνιιάεη ηηο  πξνηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο 

(έιεγρνο θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, εμάζθεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο) 

5. Αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξίαο (βησκαηηθή πξνζέγγηζε) κε θηγνχξεο Ρlaymobil: Η δαζθάια 

ζηήλεη ηηο θηγνχξεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ζθελή θαη ηε δξακαηνπνηεί ππνδπφκελε κε 

θάπνην άιιν παηδί ηα γνπξνπλάθηα θαη ην ιχθν. Ο καζεηήο ελζαξξχλεηαη λα ζηήζεη  ηηο 

θηγνχξεο γηα ηελ θάζε ζθελή ελψ ε δαζθάια αθεγείηαη ηελ θάζε ζθελή. Αθνινπζεί ε 

αλάιεςε ξφινπ απφ ηνλ καζεηή θαη ν δηάινγνο κε ηε δαζθάια/ζπκκαζεηή ηνπ.  

6. Φπιιάδην εξγαζίαο(2) φπνπ ην παηδί,αθνχ παξαηεξήζεη ηηο εηθφλεο, ζπκπιεξψλεηηα θελά 

ζηηο  πξνηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο. 

7. Δκπέδσζε: Oκαζεηήο ελζαξξχλεηαη λα βάιεη ζε ζεηξά ηηο πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο θαη 

λα αθεγεζεί ην παξακχζη κε ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ. Η δαζθάια θάλεη ηελ αξρή ιέγνληαο 

«Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ…». Όπνπ ππάξμεη αλάγθε, βνεζάεη γηα λα πξνρσξήζεη ν 

καζεηήο. 

Αποτελέσματα 

            Ο καζεηήο ήηαλ ζε ζέζε   

- λα πεξηγξάθεη ηελ θάζε εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο πξνηάζεηο πεξηζζφηεξσλ ιέμεσλ  

- λα βάδεη ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο εηθφλεο ηνπ παξακπζηνχ 

- λα ηνπνζεηεί ηελ θαηάιιειε πξφηαζε ζηελ θαηάιιειε εηθφλα 



- λα αθεγεζεί φιε ηελ ηζηνξία κε ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ 

- λα ζηήλεη ηηο θαηάιιειεο θηγνχξεο ζε θάζε ζθελή ζρνιηάδνληαο θαηάιιεια εξσηψκελνο 

- λα ζπλεξγάδεηαη κε άιιν παηδί θαη λα ζπκκεηέρεη (κε ιίγε θαζνδήγεζε) ζην παηρλίδη 

ελαιιαγήο ξφισλ 

  Γπζθνιεχηεθε ζην ρξσκαηηζκφ ηεο θσλήο. 

χκθσλα κε ηε κεηέξα ζην ζπίηη δηάβαδε θσλαρηά απφ κφλνο ηνπ παξακχζηα.  

Αξιολόγηση-Πποτάσειρ 

    Ο καζεηήο ζπκκεηείρε κε πνιχ θαιή δηάζεζε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία ηνπ παξακπζηνχ  ζηνλ ηνκέα ηεο 

γιψζζαο θαη εηδηθά -κέζα απφ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ- ζε καζεηέο κε απηηζκφ.  

    Μία επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξψζεη ηηο παξαπάλσ, ζα ήηαλ ε 

δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ κε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ. 

    Σν παξφλ πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζην Σ.Δ. ζε παηδηά κεΜαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  θαη ζε 

παηδηά κε αλσξηκφηεηα κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Θα κπνξνχζε επίζεο λα εθαξκνζηεί 

θαη ζε παηδηά κε Ννεηηθή Αλεπάξθεηα. 
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