Ερωτήσεις για την αξιολόγηση του μέρους 3:
Ερώτηση

Απαντήσεις

Tι
βοηθάει
το
παιδί
να
● Εκπαίδευση/καθοδήγηση,
προσαρμοστεί στο περιβάλλον, να
● εικόνες,
επικοινωνήσει
με
τους
● σύμβολα,
εκπαιδευτές, τους γονείς, να
● παιχνίδια,
διαχειριστεί τα συναισθήματα του,
● κανονισμοί
τη συμπεριφορά του, να αναπτύξει (Σωστή απάντηση : όλες οι απαντήσεις είναι σωστές)
διάφορες γνωστικές και κοινωνικές
δεξιότητες.
Ο ευκολότερο τρόπος για να
καταλάβει ένα παιδί τις οδηγίες
είναι :

● Με χειρονομίες,
● Με εικόνες+σύμβολα,
● Με φωτογραφίες,
● να δείξομε με το χέρι,
● με σύμβολα,
● με εικόνες,
● με λεκτική καθοδήγηση.
(Σωστή απάντηση : φωτογραφίες, εικόνες,
εικόνες+σύμβολα, σύμβολα, επίδειξη με χειρονομίες,
να δείξουμε με το χέρι, με λεκτική καθοδήγηση.)

Μπορούμε να διαλέξουμε και να
μοιραστούμε εικόνες για να
ενισχύσουμε :

● τις αντιδράσεις,
● τις επαφές με ενήλικες,
● τις επαφές με παιδιά,
● την ενημέρωση,
● τα συναισθήματα,
● την σειρά εκτέλεσης της εργασίας,
● κάποια διαφωνία.
(Σωστή απάντηση : όλες οι απαντήσεις είναι σωστές)

Η προσαρμογή του αυτιστικού
παιδιού στο περιβάλλον γίνεται
όταν :

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

έχει πολλά παιχνίδια,
έχει επαρκή φωτισμό,
δεν είναι φορτωμένο με αντικείμενα,
ξεχωρίζει με γράμματα,
ξεχωρίζει με σύμβολα,
είναι πολύ εντυπωσιακό
έχει περισσότερα συναρπαστικά πράγματα
είναι ήσυχο,
ξεχωρίζει με εικόνες,
έχει διαφορετικό περιβάλλοντα χώρο
είναι πολύχρωμος.

(Σωστές απαντήσεις: επαρκής φωτισμός, ήσυχος, όχι
φορτωμένος με αντικείμενα, να ξεχωρίζει με εικόνες,

να ξεχωρίζει με γράμματα, να ξεχωρίζει με
σύμβολα).
Η εκπαίδευση στην
επιδεξιότητα/κίνηση χεριών (fine
motor) είναι σημαντική γιατί :

● περιλαμβάνει τους μικρούς μυς του σώματος
(δάχτυλα, καρποί, μάτια).
● Κάνει ενδιαφέροντες τις δραστηριότητες .
● Βελτιώνει ομαλά την γλωσσική πρόοδο του
παιδιού
● Οι κινήσεις των δαχτύλων και των καρπών
έχουν σχέση με την αντίληψη του
περιβάλλοντος.
(Σωστή απάντηση : όλες οι απαντήσεις είναι σωστές)

Αρχές Μαθησιακών Δεξιοτήτων :

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Λιγότερη λεκτική επεξήγηση.
2. Οπτική διδασκαλία (εικόνες, σύμβολα,
φωτογραφίες, γραφή στο τετράδιο εργασίας
του παιδιού, κλπ).
3. Διδασκαλία νέων δραστηριοτήτων - ατομική
εργασία.
4. Το μηχανικό μέτρημα είναι καλή πρακτική
5. Απαραίτητη σταθερή πρακτική. Εφαρμόστε
διάφορους τρόπους, σε διαφορετικά μέρη,
όσον αφορά τους τρόπους απόκτησης γνώσης
του ίδιου αντικειμένου
6. Δημιουργία ενός προγράμματος
δραστηριοτήτων με τη βοήθεια
εικόνων/συμβόλων.
7. Εκμάθηση των γραμμάτων, όχι των
ονομάτων μεμονωμένων ήχων.
8. Χρήση του οπτικού προγράμματος με
ερωτήσεις για τη δημιουργία του κειμένου
σας.
9. Απαραίτητη η ενθάρρυνση (από τα δείγματα
του υλικού για συναισθηματική ενίσχυση)
ώστε να γίνει το βήμα για την εκτέλεση της
εργασίας.
10. Από την ολοκλήρωση (προσομοίωση, οπτική,
σωματική, με χειρονομίες, λεκτική) μέχρι τη
μετάβαση σε μια ελεύθερη εργασία.
(Σωστές απαντήσεις : οι απαντήσεις 1,2,3,5,6,8,
9,10 είναι σωστές)
● Να βοηθηθεί ο προσανατολισμός στο
περιβάλλον,
● Να δοθεί το ερέθισμα για αυτοτέλεια,
● Να γίνει ευκολότερη η κοινωνική ένταξη,
● Να διευκολυνθεί στο να βρίσκει το σημείο

που είναι τα παιχνίδια, τα εργαλεία, και τα
άλλα υλικά,
● Να αναπτύξει δεξιότητες αυτό-διαχείρισης.
(Σωστή απάντηση : όλες οι απαντήσεις είναι σωστές)
Γλωσσική εκπαίδευση –βρείτε τις
ακατάλληλες συμβουλές

Διάρκεια μέρους 3 - 12 ώρες

● Εκμάθηση των ονομάτων μεμονωμένων
ήχων,
● Προσπάθεια εξοικείωσης με τα διάφορα είδη
ήχων.
● Οπτική εκμάθηση, μέσω των αισθήσεων, με
διάφορους τρόπους
● Σχεδιασμός μια εικόνας παράλληλα με τα
γράμματα (για παράδειγμα, στην κορυφή η
εικόνα, στο κάτω μέρος – τα γράμματα).
● Εκμάθηση γραμμάτων.
● Διδασκαλία των σωστών λέξεων με τη σειρά
που μπαίνουν την πρόταση –χρήση ενός
παραδείγματος με γραμματική δομή.
● Προσπάθεια εξοικείωσης με τα διάφορα είδη
συμβόλων.
● Χρήση οπτικού σχεδίου με ερωτήσεις για τη
δημιουργία του κειμένου σας.
(Λάθος απαντήσεις : εκμάθηση γραμμάτων,
Προσπάθεια εξοικείωσης με τα διάφορα είδη
συμβόλων),

