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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και ότι τα παιδιά της ειδικής
αγωγής είναι ακόµη πιο ξεχωριστές περιπτώσεις, θα επιχειρήσουµε µε την παρούσα εργασία να
προτείνουµε εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας αξιοποιήσιµες σε πολλαπλά µαθησιακά περιβάλλοντα
όπως το κανονικό τµήµα µιας τάξης , το τµήµα ένταξης ή το σχολείο ειδικής Αγωγής. Η προσπάθεια αυτή
έχει ως στόχο τον εµπλουτισµό της διδασκαλίας, όπου αυτός θεωρείται αναγκαίος για την αντιµετώπιση
µαθησιακών δυσκολιών, καθώς η εκπαιδευτική πράξη, έτσι όπως διαµορφώνεται από το αναλυτικό
πρόγραµµα, δεν µας επιτρέπει να φτάνουµε σε λεπτοµερείς αναλύσεις όσον αφορά το γνωστικό και
συναισθηµατικό επίπεδο του κάθε παιδιού. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά σε σχέση µε το
γλωσσικό φαινόµενο, µας οδηγούν στο να αναζητήσουµε άλλους τρόπους / τεχνικές από τους
παραδοσιακούς, προκειµένου να προσεγγίσουµε τα κείµενα. Τρόπους που θα σέβονται και θα
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες τους. Αυτή η στάση µας οδηγεί και στο να
καταρρίψουµε το στερεότυπο που συνδυάζει την έννοια της λογοτεχνίας µονάχα µε γραπτά κείµενα.
Θεωρώντας ότι το παραµύθι είναι το πιο πρόσφορο είδος του λόγου που θα υποβοηθήσει τους µαθητές
να αποκτήσουν ποικίλα συναισθηµατικά και διανοητικά ερεθίσµατα, να αναπτύξουν την γλωσσική τους
έκφραση και την αισθητική τους εµπειρία, επιλέξαµε ένα απόσπασµα από το βιβλίο «Τα παιδιά του
Χειµώνα», της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, το οποίο παράλληλα
εµπλουτίσαµε µε
δραστηριότητες που απλώνονται σε µεγάλο µέρος του αναλυτικού προγράµµατος, µέσα από το
πολυµεσικό περιβάλλον του Μultimedia Builder. Η πρόταση αυτή δεν είναι ωστόσο αποτέλεσµα
πολύχρονης έρευνας της οποίας τα αποτελέσµατα µπορούν να αξιολογηθούν, αλλά ξεκινώντας µε τη
θέση, ότι και η πιο άψογα οργανωµένη διδασκαλία µπορεί να κολλήσει σε σηµεία που δεν µπορούσαµε
να προβλέψουµε, προτείνουµε την παρούσα προσέγγιση δεχόµενοι εξ αρχής, ότι η χρήση τέτοιων
µαθησιακών αντικειµένων, που είναι επαναχρησιµοποιήσιµα, διευκολύνουν το παιδαγωγικό ζεύγος στην
άµεση διορθωτική παρέµβαση µε το καταλληλότερο κάθε φορά εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλλιεργεί
παράλληλα και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη EQ (Εmotional Intelligence) του παιδιού.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μαθησιακά Αντικείµενα, Λογοτεχνία, Μαθησιακές δυσκολίες, ∆ιαθεµατικές
δραστηριότητες , Πολυµεσικό περιβάλλον

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ακόµη και αν διδάσκουµε σε ένα κλασικό τµήµα του σχολείου, και όχι σε κάποιο πλαίσιο
ειδικής αγωγής, έχουµε όλοι διαπιστώσει ότι κάποιοι από τους µαθητές µας αντιµετωπίζουν
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δυσκολίες1 στο γνωστικό ή στο συναισθηµατικό τοµέα (ενίοτε και στους δυο τοµείς) και σ’
αυτές τις περιπτώσεις οι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας εµφανίζονται αναποτελεσµατικές .
Στην καλύτερη περίπτωση οι µαθησιακές τουλάχιστον δυσκολίες αξιολογούνται από τις οµάδες
αξιολόγησης των Κ.∆.Α.Υ µε βάση το σχολικό πρόγραµµα, (Θανόπουλος Θ. 2005), ενώ ο
εκπαιδευτικός καλείται να καταρτίσει ένα ατοµικό πρόγραµµα για το µαθητή. Η εξατοµίκευση
αυτή δεν αφορά µόνο τους στόχους της µάθησης για κάθε παιδί αλλά επίσης την προσαρµογή ή
την επιλογή των κατάλληλων µεθόδων τεχνικών και µέσων (Παντελιάδου Σ. 2000), η έντονη
όµως διαφοροποίηση της µαθησιακής εικόνας οδηγεί συχνά τους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση.
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την αντιµετώπιση δύο βασικών αιτίων που θεωρούνται
υπεύθυνα για τις αποκλίσεις των παιδιών: τα γνωστικά ελλείµµατα και την έλλειψη κινήτρων
(Ryan, Short&Weed, 1986). Η έµφαση στη σχέση µεταξύ γνωστικών και συναισθηµατικών
παραγόντων και αυτών που αφορούν τα κίνητρα, οδηγεί σε µια πιο ολιστική προσέγγιση, πέρα
από τα στενά πλαίσια ορισµένων ελλειµατικών δεξιοτήτων µε την επιλογή ενός κεντρικού
θέµατος το οποίο:
• Είναι κοντά στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των µαθητών
• Πλαισιώνεται από εικόνα και ήχο µέσα από ένα πολυµεσικό περιβάλλον το οποίο
καλλιεργεί ευχάριστα συναισθήµατα
• Αξιοποιεί τις βασικές αρχές σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών θεωριών µάθησης
(Κοινωνική εποικοδοµιστική αλλά και δραστηριότητες που βασίζονται στο συµπεριφορισµό
µε τη διδασκαλία ιεραρχηµένων δεξιοτήτων)
• Προσεγγίζει τη γνώση µε ολιστικό τρόπο και όχι κατακερµατισµένη µέσα από διακριτά
µαθήµατα
• Καθιστά πιο προσιτό τον πολιτισµό στους µαθητές
• Προσαρµόζεται στο δικό τους χρόνο
• Εµπλουτίζεται και ανανεώνεται µε σχετική ευκολία.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η χρησιµοθηρική µορφή της εκπαίδευσης τείνει συχνά να περιορίσει στο ελάχιστο, ή και δεν
αξιοποιεί καθόλου διδακτικές ώρες, που συνδέονται µε την συναισθηµατική αγωγή και
γενικότερα την ψυχική καλλιέργεια του παιδιού. Χωρίς να θέλει κανείς να αγνοήσει ή να
υποτιµήσει τη σηµασία των γνωστικών στόχων , θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο µονόπλευρος
αυτός προσανατολισµός είναι σε βάρος, αρκετές φορές, της ψυχικής υγείας, εσωτερικής
ισορροπίας και γαλήνης όλων των εµπλεκοµένων.
Η λογοτεχνία κατά κοινή οµολογία εξασφαλίζει στα παιδιά πλούσιες σε νόηµα και παράλληλα
µη απειλητικές ευκαιρίες µάθησης. Η χρήση όλων των τυπικών λογοτεχνικών ειδών, δηλαδή ή
ποίηση, η παραδοσιακή λογοτεχνία (παραµύθι , µύθος, θρύλος , παραδόσεις), οι ρεαλιστικές και
φανταστικές ιστορίες απαλλαγµένες από την παλιότερη παγερότητα της διδαχής, βοηθά το παιδί
της τεχνολογικής εποχής να αποκτήσει σιγά -σιγά αίσθηµα ευθύνης για τον κόσµο που το
περιβάλλει2. Το βιβλίο της γλώσσας περιλαµβάνει προσεκτικά επιλεγµένα κείµενα από τη
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Ο όρος δυσκολίες χρησιµοποιείται πολυσυλλεκτικά αντί του πλέον διαδεδοµένου «µαθησιακές δυσκολίες» ο
οποίος αφορά συγκεκριµένες ειδικές ανάγκες (πχ νοητική υστέρηση, δυσλεξία) για να συµπεριλάβει όλους τους
µαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένων και όσων αντιµετωπίζουν τη σχολική
αποτυχία εξαιτίας µη ενδογενών (παθολογικών) προβληµάτων όπως για παράδειγµα οι κοινωνικές ανισότητες , η
διαφορετική µητρική γλώσσα, τα οικογενειακά προβλήµατα κλπ
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λογοτεχνία, όµως δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως µοναδική πηγή καθώς δεν είναι αρκετό για
να καλύψει τη Λογοτεχνική αγωγή στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η επιλογή των λογοτεχνικών αυτών
κειµένων εξυπηρετεί συχνά τη διδασκαλία γλωσσικών φαινοµένων και ταυτίζεται µόνο µε το
γλωσσικό µάθηµα. Όµως µερικές φορές παρακάµπτεται ή υποβαθµίζεται η πραγµατική τους
αξία, δηλαδή ως µορφωτικό αγαθό που πρέπει να µεταδοθεί στα παιδιά µε τρόπο φυσικό και
αβίαστο.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε πως ο εκπαιδευτικός έχει αρκετές ευκαιρίες, στα πλαίσια
του αναλυτικού προγράµµατος, να εµπλουτίσει τη διδασκαλία του µε την αξιοποίηση κειµένων
της παιδικής λογοτεχνίας, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχει πολλαπλούς στόχους, Μέσα από
µια σύνθεση διαφορετικών αλληλοσυµπληρωµατικών τρόπων, χρησιµοποιούµε τα
σηµαντικότερα εργαλεία της παιδαγωγικής τέχνης. Αυτά γίνονται το όχηµα για την ανάπτυξη και
την προαγωγή των ικανοτήτων του παιδιού
• Στο χειρισµό συναισθηµάτων
• Την ενσυναίσθηση
• Την αναβάθµιση επικοινωνίας
• Τον έλεγχο του άγχους
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ποια συναισθήµατα που δηµιουργούν προβλήµατα στις σχέσεις τους µε τους συµµαθητές και
κατά συνέπεια και µε τον εαυτό τους, νοιώθουν οι µαθητές µε ιδιαίτερες εκπ/κές ανάγκες;
Επιθετικότητα, παθητικότητα, αίσθηµα κατωτερότητας, αδιαφορία, µοναξιά, απόρριψη,
χλευασµός .
Με ποιο σκεπτικό θα διαλέγαµε κάποια κείµενα προκειµένου να προσεγγίσουµε και να
προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα;
Από την προτεινόµενη βιβλιογραφία για την ειδική αγωγή (∆ιδασκαλείο Α. ∆ελµούζος 2006)
επιλέξαµε ένα απόσπασµα από το παραµύθι της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου «Τα παιδιά
του χειµώνα» (σχ.1) µε τίτλο τα παιχνίδια του Φλεβάρη.
Σ’ αυτό το παραµύθι που αποτελείται από 4 βιβλία , η συγγραφέας µε επιδεξιότητα δίνει
µορφή στο Χρόνο, τις Εποχές και τους Μήνες. Τους οργανώνει ως οικογένεια και ξεδιπλώνει τη
καθηµερινή ζωή τους στα πρότυπα µιας οικογένειας µε τη δοµή Παππούς – Πατέρας- Μητέρα –
Παιδιά-Εγγόνια – αδέρφια. Οι σκηνές και οι διάλογοι
µεταξύ των µελών ξετυλίγονται µε απλότητα και χάρη
και µε ρεαλιστικό τρόπο διδάσκουν τον αναγνώστη.
Στο επιλεγµένο απόσπασµα το ο ήρωας εµφανίζεται ως
άτοµο µε Ε.Α. Είναι ο Φλεβάρης που γεννήθηκε
κουτσός. Αυτή η ιδιαιτερότητα γίνεται σιγά - σιγά
αντιληπτή από τα άλλα µέλη της οικογένειας και τους
προκαλεί διάφορα ανάµεικτα συναισθήµατα όπως: Λύπη,
ανησυχία φόβο, θαυµασµό, χαρά και τελικά αποδοχή. Ο
Σχ. 1 Μεταφορά του παραµυθιού στον
Φλεβάρης παρόλο που αντιλαµβάνεται ότι έχει κάποιο
υπολογιστή
πρόβληµα δεν αισθάνεται µειονεκτικά σε σχέση µε τα
αδέρφια του, αλλά µε την εξυπνάδα του ξεπερνάει το πρόβληµά του µετατρέποντας τον οίκτο σε
θαυµασµό και αποδοχή.
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Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το µεγαλύτερο όπλο ενός πολυµεσικού περιβάλλοντος είναι η γοητεία που ασκεί στον
ανθρώπινο νου και ψυχισµό. Η εικόνα
(εικονογράφηση και ηλεκτρονικά πολυµέσα) (σχ 2)
ενεργοποιεί συχνά τη νοητική διεργασία του
συµβολισµού, της παροµοίωσης, της µεταφοράς.
Παρότι δεν είναι µια γλώσσα πάντοτε εύκολη και
προσιτή, επειδή έχει τη δύναµη να απευθύνεται
άµεσα πολλές φορές στο ασυνείδητο και στο θυµικό
αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για να
προσεγγίσουµε και για να διδάξουµε.
Ο ήχος οξύνει την επικοινωνιακή ικανότητα, βοηθά
Σχ. 2 Kίνηση ήχος και εικόνα µε το
τη συγκέντρωση, συντελεί στην χαλάρωση και βοηθά
macromedia flash
το παιδί να εκφράσει και να προβάλλει τα δικά του
συναισθήµατα, τις σκέψεις, τους προβληµατισµούς, τους φόβους και τα άγχη του. Ένα
πολυµεσικό περιβάλλον µπορεί λοιπόν να λειτουργεί και ως διαγνωστικό εργαλείο. Εκτός από
αυτό βοηθάει στην αντίληψη και στην έκφραση του παιδιού.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Για την ανάπτυξη της πολυµεσικής εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα:
Adobe Photoshop3 , Macromedia Flash4 και Μultimedia Builder5. To τελευταίο είναι ένα
πρόγραµµα αρκετά εύκολο για τη δηµιουργία πολυµεσικών εφαρµογών σε γραφικό περιβάλλον,
ενώ παράλληλα ενισχύεται από τη δική του γλώσσα προγραµµατισµού. Ακόµη υποστηρίζει την
εισαγωγή πολλών τύπων αρχείων εικόνων, ήχων, αρχείων flash και html.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για τον σχεδιασµό της εφαρµογής λήφθηκαν υπόψη τα τρία κύρια στάδια του µοντέλου
διδακτικός σχεδιασµός (Computer aided instruction) και το πιο πρόσφατο µοντέλο,
«αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα µάθησης µε υπολογιστή»
που στηρίζεται στις αρχές του δοµητισµού6. Ο κεντρικός
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άξονας της εφαρµογής είναι όπως αναφέραµε ένα παραµύθι.
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Το κείµενο µεταβάλλεται σε µια δηµιουργική διαδικασία και 8
τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις και 15 16 17
18
19
20
21
τις εµπειρίες τους για κατανοήσουν, να ερµηνεύσουν και να
αξιοποιήσουν τις νέες γνώσεις. Η εκµάθηση των µηνών για 22 23 24 25 26 27 28
παράδειγµα προκύπτει αβίαστα µέσα από
δραστηριότητες 29 30 31
τύπου παιχνιδιού που σχεδιάστηκαν µε βάση τις αρχές του
Ïêôþâñéïò

ÄåõôÝñá

Ôñßôç

ÔåôÜñôç

ÐÝìðôç

ÐáñáóêåõÞ ÓÜââáôï

ÊõñéáêÞ

Σχ.3 Κατασκευή ηµερολογίου
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constructionism (από τους δηµιουργούς της Logo S. Papert)
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συµπεριφορισµού (needs analysis)7. Η δραστηριότητα - δηµιούργησε µια κάρτα - ενισχύει τη
γλωσσική εκπαίδευση και δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να εκφραστεί µέσα από ένα
συγκεκριµένο είδος γραπτού λόγου. (Κοινωνικογνωστική µάθηση) Επίσης καλλιεργεί τη
φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών. Άλλα γνωστικά αντικείµενα που µπορούν να
ενισχύσουν και να διευρύνουν τη µάθηση συνδέονται µε τα Μαθηµατικά (Ηµεροµηνίες
Χρονολογίες), τις Φυσικές επιστήµες την Αγωγή Υγείας κλπ.
Η ευελιξία δηλαδή της εφαρµογής έγκειται στο ότι µε αφορµή το παραµύθι µπορούµε να
εισάγουµε περιεχόµενα άλλων γνωστικών αντικειµένων και να εκµεταλλευτούµε κάθε ευκαιρία
για συζήτηση αξιών και διαφορετικών αντιλήψεων που έχουν σχηµατίσει τα παιδιά. Οι ιδέες των
παιδιών µπορεί να αποτελέσουν το σκελετό για τη δηµιουργία µιας νέας δραστηριότητας ή τον
εµπλουτισµό των υπαρχόντων, όπως για παράδειγµα τη δηµιουργία ενός ηµερολογίου (σχ.3) στο
οποίο θα καταγράφουν σηµαντικές ηµεροµηνίες .
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
H οθόνη υποδοχής είναι µια εικονική τάξη . Το κάθε
αντικείµενο της διεπαφής αποτελεί στοιχείο του µενού
περιήγησης

Βασικά τεχνολογικά στοιχεία για τη λειτουργία του περιβάλλοντος αυτού είναι η οθόνη
χαρτογραφικής απεικόνισης (bitmap display) και το ποντίκι (mouse) ή κάποιος άλλος
µηχανισµός (πχ flash player) που επιτρέπει στο χρήστη να εµφανίζει αντικείµενα στην οθόνη. Με
τη χρήση εικονιδίων ορισµένα στοιχεία του
περιβάλλοντος µπορούν να παρασταθούν µε
αµεσότητα . Το κείµενο εµφανίζεται αυτόµατα
µε την έναρξη της αφήγησης και πλαισιώνεται
από µια γλυκιά µελωδία (νανούρισµα).
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H Αξιολόγηση αναγκών (needs analysis) στηρίζεται στις προσεγγίσεις των Skinner και Gagné
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Ενδεικτική δραστηριότητα στην οποία ο µαθητής καλείται να τοποθετήσει στο σωστό
πλαίσιο τις αντίστοιχες λέξεις µηνών και εποχών . Μέσα από το αλληπεδραστικό περιβάλλον της
διεπαφής µαθαίνει ή αποµνηµονεύει µε το δικό του ρυθµό.
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