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Αναβάθµιση του θεσµού της Εκπαίδευσης ατόµων µε αυτισµό 

στην Α/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση. 
Μέτρο 1.1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα Ατόµων Ειδικών Κατηγοριών 
 Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες, κατηγορία 

πράξεων α. 
 

http://autismanadomisi.uoa.gr 
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Αυτόνοµη διαβίωση 
 

Η διδασκαλία δραστηριοτήτων αυτόνοµης διαβίωσης σε µαθητές µε 

αναπτυξιακές διαταραχές έχει σαν στόχο να τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που θα τους οδηγήσουν 

σταδιακά στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη και καλύτερη αυτονόµηση 

τους. 

 

Οι δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης είναι σηµαντικές για την επιβίωση 

κάθε ανθρώπου. Στη φυσιολογική ανάπτυξη των ατόµων η ανάπτυξη 

και η κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων είναι αναµενόµενη. 

Αναπτύσσονται σταδιακά εξελίσσονται και ολοκληρώνονται στην 

πορεία του χρόνου σε σχέση  µε την ηλικία των ατόµων. Τα άτοµα µε 

αναπτυξιακές διαταραχές παρουσιάζουν σοβαρές και ποικίλες 

δυσκολίες ως προς την ανάπτυξή αυτών των δεξιοτήτων. Η 

κατάκτηση τους πρέπει να γίνει µέσα από συστηµατική και δοµηµένη 

εκπαίδευση. 

 

Ο βαθµός κατάκτησης αυτών των δεξιοτήτων από τους µαθητές 

διαφέρει όχι µόνο ως προς την ηλικία τους αλλά και ως προς το 

λειτουργικό τους επίπεδο. Οι παράγοντες αυτοί είναι σηµαντικοί και 

πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπ’ όψη από τον εκπαιδευτή όταν 

πρόκειται να οργανώσει και να διδάξει δραστηριότητες αυτόνοµης 

διαβίωσης. 

 
Η οργάνωση και ο τρόπος διδασκαλίας κάθε δραστηριότητας πρέπει 
να προσαρµοστεί προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες και 
ιδιάζουσες ανάγκες των µαθητών. 
 
Ο εκπαιδευτής µπορεί να οργανώσει και να διδάξει δραστηριότητες 
που έχουν σχέση µε : 

 την προσωπική υγιεινή   
 την προσωπική εµφάνιση  
 την αυτονόµηση των µαθητών στην  κουζίνα  
 τη  φροντίδα του προσωπικού τους χώρου 
 την ετοιµασία του τραπεζιού για τα γεύµατα. 
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Μπορεί επίσης να διδάξει και όποια άλλη δραστηριότητα θεωρεί 
σηµαντική για την αυτονόµηση των µαθητών στην καθηµερινή τους 
ζωή .Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να διδάσκονται 
ακολουθώντας µια εξελικτική σειρά από τις πιο εύκολες στις πιο 
δύσκολες. Το  σκεπτικό για αυτόν  τον τρόπο διδασκαλίας  είναι ότι η 
διαβάθµιση αυτή αυξάνει τις δεξιότητες των µαθητών δίνοντας τους 
την ικανότητα να εκτελούν σταδιακά πιο σύνθετες δραστηριότητες. 
 
Η κάθε δραστηριότητα προσφέρεται για πολλούς βασικούς και 
ειδικούς στόχους .Ο εκπαιδευτής επιλέγει τον στόχο του ανάλογα µα 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών του σε µια δεδοµένη χρονική 
περίοδο και τον προσαρµόζει  σύµφωνα µε την ηλικία, τις ικανότητες 
και το λειτουργικό τους  επίπεδο. 
 
Η κάθε δραστηριότητα που θα διδαχθεί πρέπει να σχεδιαστεί και να 
οργανωθεί περιλαµβάνοντας όλες εκείνες τις παραµέτρους που θα 
βοηθήσουν τους µαθητές να αποδώσουν αποτελεσµατικότερα. 
 
Σχεδιασµός δραστηριοτήτων 
 
Παρακάτω θα παρουσιαστεί ο τρόπος σχεδιασµού και οργάνωσης 
των δραστηριοτήτων µε λεπτοµερή ανάλυση των διαφόρων 
παραµέτρων που την απαρτίζουν. 
 
Το µοντέλο που επιλέχθηκε για τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων 
χρησιµοποιείται  για όλα τα µαθήµατα του σχολικού προγράµµατος. 
∆ιαφοροποιήσεις όµως υπάρχουν σε ορισµένες παραµέτρους, 
ανάλογα µε το είδος του µαθήµατος. 
 
Ο εκπαιδευτής αρχίζει τον σχεδιασµό του επιλέγοντας την 
δραστηριότητα που θα διδάξει. Η επιλογή της θα πρέπει να γίνει 
βάση ορισµένων βασικών κριτηρίων όπως:  
 

 να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών 
 να είναι λειτουργική, δηλαδή να στοχεύει στην κατάκτηση 
δεξιοτήτων που έχουν άµεση εφαρµογή στην προσωπική τους 
ζωή εντός και εκτός σχολείου. 

 να είναι ευχάριστη για να κινητοποιεί το µαθητή για µάθηση. 
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Μετά την επιλογή της δραστηριότητας καταγράφεται  ο βασικός 
στόχος. ∆ηλαδή τι θέλει ο εκπαιδευτής να διδάξει τους µαθητές.  
 
Στη συνέχεια καταγράφονται οι επιµέρους στόχοι, δηλαδή ποιες 
βασικές ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθεί ο βασικός 
στόχος. 
 
Για να εκτελεστεί η δραστηριότητα αυτόνοµα από τους µαθητές θα 
πρέπει να κατακτήσουν όλους τους στόχους που έχουν τεθεί. Το 
επίπεδο κατάκτησης των στόχων αυτών ποικίλη από µαθητή σε 
µαθητή σύµφωνα µε τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω 
δηλαδή – ηλικία, ικανότητες και λειτουργικό επίπεδο. Η 
δραστηριότητα θα ολοκληρώνεται κάθε φορά και οι µαθητές θα 
συµµετέχουν σ’ αυτήν ανάλογα µε τις δυνατότητες τους. Σε κάποια 
άλλη δεδοµένη στιγµή π.χ. όταν υπάρξει αλλαγή στους πιο πάνω 
παράγοντες µπορεί η ίδια δραστηριότητα να σχεδιαστεί ξανά και να 
τεθεί σαν βασικός στόχος ένας από τους επιµέρους. 
 
Συνεχίζοντας τον σχεδιασµό της δραστηριότητας απαραίτητο είναι να 
καταγράφονται οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της. 
Ουσιαστικά καµιά µάθηση δεν µπορεί να επιτευχθεί αν ο µαθητής δεν 
έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες που για τις περισσότερες 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωή είναι ίδιες όπως: 
οπτικοκινητικός συντονισµός, αδρή και λεπτή κινητικότητα ,συνεργεία 
χεριών, σωστή ακολουθία κ.λ.π. Οι δεξιότητες αυτές µπορούν να 
ασκηθούν στην τάξη µέσα από τεχνικά µαθήµατα. Μπορούν επίσης 
να ασκηθούν και µέσα από την ίδια τη δραστηριότητα, σύµφωνα µε 
τις σύγχρονες αντιλήψεις.  
 
Αν κάποια δραστηριότητα απαιτεί ικανότητες µέτρησης π.χ. 
δραστηριότητες στη κουζίνα, ο εκπαιδευτής πρέπει να βρει 
πρακτικούς τρόπους να τις παρακάµψει για όσους µαθητές έχουν 
δυσκολίες Για παράδειγµα ετοιµάζει αυτοσχέδιες µεζούρες ή ζυγαριές 
π.χ. κούπες ή µπολ όπου κάθε φορά θα µετριέται η ακριβής 
ποσότητα. 
 
Σηµαντική προϋπόθεση για την οργάνωση της δραστηριότητας είναι 
η καταγραφή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να 
τηρηθούν κατά την εκτέλεση της. Οι κανόνες αυτοί για να τηρηθούν 
θα πρέπει να κατανοηθούν από τους µαθητές. Παράλληλα µε τους 
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γενικούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, που πρέπει να γίνουν 
ρουτίνα για τους µαθητές υπάρχουν και ειδικοί κανόνες που αφορούν 
την κάθε δραστηριότητα. Οι κανόνες αυτοί τοποθετούνται στον χώρο 
που εκτελείται η δραστηριότητα και υπενθυµίζονται στους µαθητές 
κατά την εκτέλεση της. 
 
Ο τρόπος παρουσίασης και εκµάθησης των κανόνων αυτών 
εξαρτάται από την ηλικία και το νοητικό επίπεδο κάθε µαθητή. Οι  
οδηγίες για  την κατανόηση τους προσαρµόζονται σύµφωνα µε 
αυτούς τους παράγοντες. 
 
Για µαθητές που κατανοούν το γραπτό λόγο οι οδηγίες δύνονται 
γραπτές και στους µαθητές που γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους 
επικοινωνίας δύνονται µε σκίτσα ή σύµβολα. 
 
Η καλή οργάνωση του χώρου όπου θα εκτελεστεί η δραστηριότητα 
είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχή εκτέλεσή της. 
Ένας χώρος χωρίς πολλά άσχετα µε τη δραστηριότητα ερεθίσµατα, 
θα βοηθήσει τους µαθητές να συγκεντρώσουν την προσοχή τους 
στην εργασία που εκτελούν. Ο χώρος θα πρέπει να περιλαµβάνει τον 
απαραίτητο εξοπλισµό για την εκτέλεση της δραστηριότητας και τα 
ντουλάπια ή τα ράφια που βρίσκονται στο χώρο να έχουν ετικέτες µε 
τα αντικείµενα που περιέχουν. Η πρόσβαση των µαθητών στα 
ντουλάπια ή στα ράφια για τη συγκέντρωση των υλικών που 
χρειάζονται πρέπει να είναι  εύκολη. 
 
Στη συνέχεια καταγράφεται µια αδρή περιγραφή της δραστηριότητας 
ώστε ο εκπαιδευτής πολύ γρήγορα  να γνωρίζει τη σειρά των 
ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεσή της. 
 
Ακολουθεί η ανάλυση έργου, δηλαδή µια λεπτοµερής ανάλυση της 
δραστηριότητας βήµα –βήµα. Η λεπτοµερής αυτή ανάλυση δίνει την 
δυνατότητα στον εκπαιδευτή να εκπαιδεύει σταδιακά τους µαθητές 
από το πιο εύκολο βήµα στο πιο δύσκολο ανάλογα µε το επίπεδο 
τους .Αν ένας µαθητής αδυνατεί να εκτελέσει κάποιο βήµα της 
δραστηριότητας το βήµα αυτό αναλύεται ακόµα περισσότερο 
προκειµένου να διδαχθεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει πάντα  ένα 
σηµείο εκκίνησης για τη διδασκαλεία που µειώνει τα αδιέξοδα που 
πολλές φορές αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτής. 
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Η ανάλυση έργου επιτρέπει επίσης µε έναν πολύ συστηµατικό τρόπο 
να επιτυγχάνεται η σταδιακή    ανεξαρτητοποίηση  του µαθητή. 
  
Από την λεπτοµερή ανάλυση της δραστηριότητας προκύπτει το 
φύλλο αξιολόγησης .Εκτελώντας ο µαθητής τη δραστηριότητα ο 
εκπαιδευτής µε καλή παρατήρηση καταγράφει στο φύλλο 
αξιολόγησης τι µπορεί να κάνει ο µαθητής µόνος του και που 
χρειάζεται λίγη ή πολλή βοήθεια. Όσο πιο λεπτοµερής είναι η 
ανάλυση των βηµάτων τόσο πιο βοηθητικό είναι για τον εκπαιδευτή 
να αξιολογήσει τις δυνατότητες του µαθητή και να ορίσει τον επόµενο 
εκπαιδευτικό του στόχο. 
 
Ο τρόπος παρουσίασης των εντολών για την εκτέλεση της 
δραστηριότητας προσαρµόζεται όπως αναφέρθηκε πιο πάνω 
ανάλογα µε το επίπεδο κατανόησης του µαθητή (γραπτός λόγος ή 
εναλλακτικοί τρόποι).  
 
Οι εντολές καταγράφονται στο βιβλίο των µαθητών είτε όλες σε µια 
σελίδα µε τη σειρά εκτέλεσης τους είτε µια-µια σε κάθε σελίδα του. 
 
Ερχόµενος ο εκπαιδευτής στη διδασκαλία της δραστηριότητας 
ξεκινάει να διδάσκει το µαθητή από το πιο εύκολο βήµα στο δύσκολο 
έχοντας το σκεπτικό ότι ο µαθητής πρέπει να βιώσει την ολοκλήρωση 
της δραστηριότητας. 
 
Αν φανταστούµε τα βήµατα της δραστηριότητας σαν µια πυραµίδα 
,στη βάση της είναι η αρχή της δραστηριότητας και στην κορυφή ο 
τελικός στόχος. Ο µαθητής αρχίζει να εκπαιδεύεται κάνοντας το 
τελευταίο βήµα της δραστηριότητας που είναι στην κορυφή και 
σταδιακά κατεβαίνοντας στη βάση φτάνει στην οργάνωση της. Με 
αυτόν  τον τρόπο έχει κάθε φορά την αίσθηση ότι συµµετέχει στην 
ολοκλήρωση της. 
 
Πολλές φορές ο µαθητής θα χρειαστεί να βιώσει την ολοκλήρωση της 
δραστηριότητας µέσα από τη βοήθεια του εκπαιδευτή. Θα χρειαστεί ο 
εκπαιδευτής να βάλει τα χέρια του πάνω στα δικά του για να κάνουν  
µαζί τις διάφορες ενέργειες. Κάθε φορά όµως θα πρέπει ο 
εκπαιδευτής να κάνει ένα βήµα πίσω µέχρι να µπορέσει ο µαθητής 
να εκτελέσει τη δραστηριότητα όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα. 
Εξάλλου ο στόχος είναι η αυτονόµηση του. 
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Αυτοεξυπηρέτηση στην κουζίνα 
Ετοιµασία ΤΟΣΤ 
Βασικοί στόχοι: Σωστή ακολουθία στην ετοιµασία του ΤΟΣΤ 

Επιµέρους στόχοι: Αναγνώριση των υλικών 
Μέτρηση ποσότητας υλικού 
Χρήση µικρών ηλεκτρικών συσκευών 

∆εξιότητες: Λεπτή κινητικότητα 
Οπτικοκονητικός συντονισµός 
Σωστή ακολουθία 

Ειδικοί κανόνες 
ασφαλείας: 

∆εν αγγίζουµε ηλ. Συσκευές και πρίζες µε 
βρεγµένα χέρια 
Προσέχουµε να µην τραυµατίσουµε µε το µαχαίρι 
τους εαυτούς µας ή τους άλλους 
Βγάζουµε την πρίζα µετά το ψήσιµο του ΤΟΣΤ 

Ειδικοί κανόνες 
υγιεινής: 

Πλένουµε τα χέρια µας πριν και µετά τη 
δραστηριότητα 
Φοράµε ποδιά και σκουφάκι 
Καθαρίζουµε το χώρο εργασίας 

Απαιτούµενα υλικά: Τοστιέρα 
Πιάτο 
Μαχαίρι 
Τσιµπίδα 

Αναλώσιµα υλικά: Ψωµί του ΤΟΣΤ 
Βούτυρο 
Τυρί 
Ζαµπόν 

Περιγραφή 
δραστηριότητας: 

Οι µαθητές π χέρια τους και φοράνε την ποδιά και 
το σκουφάκι τους. Κάθε µαθητής µε τη σειρά του 
κάνει τις συγκεκριµένες ενέργειες: Βάζει την 
τοστιέρα στην πρίζα, φέρνει από τη ντουλάπι και 
το ψυγείο τα απαιτούµενα σκεύη και αναλώσιµα 
υλικά στο τραπέζι εργασίας. Στη συνέχεια 
ετοιµάζει το τοστ µε τη συγκεκριµένη σειρά: 
παίρνει 2 φέτες ψωµί, τις αλείβει µε βούτυρο, 
τοποθετεί στη µία φέτα το τυρί, το ζαµπόν, 
τοποθετεί από πάνω την άλλη φέτα. Ψήνει το τοστ 
στην τοστιέρα.  



 

 

                                                                              Οδηγός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σελίδα 8811    

 

ΕΠΕΑΕΚ 2 

Ανάλυση 
έργου: 

01. Βάζει την τοστιέρα στην πρίζα 

  
02. Ανοίγει το ψυγείο / ντουλάπι 

  
03. Επιλέγει τα απαραίτητα υλικά / σκεύη 

  
04. Τα τοποθετεί στο τραπέζι 

  
05. Φέρνει µπροστά του το πιάτο / µαχαίρι / ψωµί 

  
06. Τοποθετεί τις δύο φέτες στο πιάτο 

  
07. Με το µαχαίρι παίρνει µια µικρή ποσότητα βουτύρου 

  
08. Αλείβει το ψωµί 

  
09. Τοποθετεί µια φέτα τυρί στη µια φέτα ψωµί 

  
10. Τοποθετεί µια φέτα ζαµπόν πάνω στο τυρί 

  
11. Τοποθετεί την άλλη φέτα ψωµιού από πάνω 

  
12. Ανοίγει την τοστιέρα 

  
13. Τοποθετεί το τοστ στην τσιµπίδα 

  
14. Μεταφέρει το τοστ στην τοστιέρα 

  
15. Περιµένει να ψηθεί 

  
16. Βγάζει την πρίζα 

  
17. Ανοίγει την τοστιέρα και µε την τσιµπίδα παίρνει το τοστ 

 18. Τοποθετεί το τοστ στο πιάτο 
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Φύλο αξιολόγησης 

 
Όνοµα µαθητή: 
 
  

 
 
Περιγραφή επίδοσης Α

γν
οε
ί τ
η 

δρ
ασ

τη
ρι
ότ

ητ
α

Μ
ε 
π
ολ
λή

 
βο

ήθ
ει
α 

Μ
ε 
λί
γη

 
βο

ήθ
ει
α 

Χω
ρί
ς 

βο
ήθ
ει
α 

01 Παίρνει τα απαραίτητα υλικά     
02 Αλείβει το βούτυρο     
03 Τοποθετεί το ψωµί / ζαµπόν     
04 Καλύπτει µε την άλλη φέτα ψωµιού     
05 Πιάνει µε την τσιµπίδα το τοστ     
06 Ανοίγει / κλείνει την τοστιέρα     
07 Τοποθετεί / παίρνει το τοστ από τη 

τοστιέρα 
    

08 Βάζει / βγάζει την πρίζα     
 
Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
 
Παρών στόχος 
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Ετοιµασία ΤΟΣΤ  
Εκτέλεση της συνταγής µε σύµβολα ΜΑΚΑΤΟΝ 
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Ασκήσεις, που βοηθούν στην εκµάθηση των σχετικών εννοιών και 
που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος στην τάξη 
Άσκηση  Α. 
Ενώνω σύµβολο µε σύµβολο 
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 Άσκηση Β. 
Ενώνω σύµβολο µε σύµβολο 
 

 

 
Βούτυρο 

 

 

 
Ψωµί 

 

 

 
Τοστιέρα 

 

 

 
τυρί 
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Άσκηση Γ 
Υλικά για να φτιάξω ένα ΤΟΣΤ 

Για να φτιάξω ένα  τα - - -  χρειάζοµαι: 
 

Ένα  π - - - - 
 

Ένα   µ - - - - - - 
 

∆ύο φέτες   ψ - - - 
 

 Β - - - - - -  για να αλείψω στο ψωµί 
 

Μια φέτα    ζ - - - - - 
 

Μια φέτα    τ - - - 
 

Και µια   τ - - - - - - -  
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Άσκηση ∆ 
Βάζω σε κύκλο και χρωµατίζω ότι χρειάζεται για να φτιάξω ένα 
ΤΟΣΤ 
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Ετοιµασία ΤΟΣΤ 
 

Εκτέλεση συνταγής 

 
01.  Φέρνω το βούτυρο, το ζαµπόν, το τυρί, το ψωµί.  

Ένα πιάτο, ένα µαχαίρι και την τοστιέρα 
 
 
02.  Βάζω δύο φέτες ψωµί στο πιάτο 
 
 
03.  Αλείβω βούτυρο στο ψωµί 
 
 
04.  Βάζω µια φέτα ζαµπόν στο ψωµί 
 
 
05.  Βάζω µια φέτα τυρί στο ψωµί 
 
 
06.  Βάζω το τοστ στην τοστιέρα 
 
 
07.  Βάζω την τοστιέρα στην πρίζα 
 
 
08.  Βάζω το τοστ στο πιάτο 
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Παραδείγµατα κανόνων µε σύµβολα ΜΑΚΑΤΟΝ 
 
Παράδειγµα 1 
 

 
πλένουµε τα χέρια µας 
 

                     
       πριν                     αρχίσουµε                         τη δουλειά µας 
 

             
    όταν τελειώσουµε                τη δουλειά µας 
 
 
Παράδειγµα 2 
 
 
 
 
 
 
 
       Αφήνουµε την κουζίνα καθαρή 
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Παρουσίαση κανόνων ασφαλείας µε σκίτσα ή σύµβολα 
 

 
∆εν τραβάµε το πρίζα από το καλώδιο 
 

 
∆εν αγγίζουµε τη πρίζα µε βρεγµένα χέρια 
 
 
 
 
 
 

    
∆εν         αγγίζουµε         µε τα χέρια              τις πλάκες της τοστιέρας 
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Παρουσίαση κανόνων υγιεινής µε γραπτό 
λόγο 
 
 
 
 
 
Πλένουµε τα χέρια µας πριν αρχίσουµε τη 
δουλειά µας 
 
 
 
 
 
Πλένουµε τα χέρια µας όταν τελειώσουµε τη 
δουλειά µας 
 
 
 
 
 
 
Αφήνουµε την κουζίνα καθαρή 
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Παρουσίαση κανόνων ασφαλείας µε γραπτό λόγο 
 
 
 
 
 
∆εν τραβάµε τη πρίζα από το καλώδιο 
 
 
 
 
 
∆εν αγγίζουµε τη πρίζα µε βρεγµένα χέρια 
 
 
 
 
 
∆εν αγγίζουµε µε τα χέρια τις πλάκες της τοστιέρας 
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Σχεδιασµός βιβλίου εκπαιδευτή  
 
Ο βασικός σχεδιασµός  αυτού του βιβλίου έγινε µε το σκεπτικό ότι: 
 

 τα αντικείµενα και οι εντολές για την πραγµατοποίηση µιας 
δραστηριότητας δίνονται εναλλακτικά µε διαφορετικούς 
τρόπους σύµφωνα µε το επίπεδο λειτουργικότητας κάθε 
παιδιού. 

 
 η δραστηριότητα ολοκληρώνεται σε µικρά εξελικτικά βήµατα. 

 
O εκπαιδευτής σχεδιάζει το προσωπικό του βιβλίο έχοντας υπ’ όψιν 
όλους τους µαθητές του. Στη συνέχεια οργανώνει το βιβλίο κάθε 
µαθητή σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες. 
 
Προκειµένου ο εκπαιδευτής να οργανώσει το βιβλίο του ,ετοιµάζει τις 
κάρτες των εντολών  ή των αντικειµένων που σχετίζονται µε κάθε 
βήµα της δραστηριότητας, µε έναν εξελικτικό τρόπο παρουσίασης 
όπως:φωτογραφίες, σκίτσα, σύµβολα, γραπτό λόγο. Οργανώνοντας 
στην συνέχεια το βιβλίο κάθε µαθητή επιλέγει τις κάρτες µε τον τρόπο 
παρουσίασης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. 
 
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τον σχεδιασµό αυτού του 
βιβλίου είναι: χαρτόνι, πλαστικό  και βέλκρο (χριτς – χρατς). 
 
Στο πάνω µέρος της σελίδας τοποθετήθηκε ένα πλαστικό τσεπάκι 
στο οποίο µπαίνουν φωτογραφίες των υλικών ή των ενεργειών που 
χρειάζονται για το συγκεκριµένο βήµα της δραστηριότητας. Εδώ θα 
πρέπει να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει ένα αρχείο µε 
φωτογραφίες διαφόρων αντικειµένων. Ένας πολύ εύκολος τρόπος 
για να φτιάξει το αρχείο του είναι να κόβει τις φωτογραφίες από 
φυλλάδια των σούπερ – µάρκετς ή από περιοδικά. 
 
Στο υπόλοιπο µέρος της σελίδας τοποθετήθηκαν σειρές από βέλκρο. 
Σε κάθε σειρά µπαίνουν µε διαφορετικό τρόπο παρουσίασης τα 
αντικείµενα ή οι κάρτες µε τις οδηγίες για την εκτέλεση του 
συγκεκριµένου βήµατος της δραστηριότητας. Με  αυτόν τον τρόπο 
ετοιµάζονται όλες οι σελίδες του βιβλίου που  περιέχουν τα βήµατα 
της δραστηριότητας. 
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Η  τελευταία σελίδα περιλαµβάνει πολλές σειρές από Βέλκρο. Στην 
σελίδα αυτή µπορεί ο εκπαιδευτής να οργανώσει διάφορες ασκήσεις 
που θα βοηθήσουν τους µαθητές στην εκµάθηση των εννοιών που 
σχετίζονται µε τη δραστηριότητα π.χ ασκήσεις ταύτισης, 
αντιστοίχισης, σωστής ακολουθίας κ.λ.π. 
 
H οργάνωση του βιβλίου για κάθε µαθητή πρέπει να προσαρµοστεί 
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Oι εντολές εκτέλεσης των 
βηµάτων της δραστηριότητας σε ορισµένους µαθητές τοποθετούνται 
σε µια σελίδα του βιβλίου τους µε τη σειρά εκτέλεσης τους. Σε άλλους 
µαθητές τοποθετούνται χωρισµένες σε µικρότερες ενότητες –δύο ή 
τρεις σε κάθε σελίδα-και σε άλλους τοποθετούνται έτσι ώστε κάθε 
σελίδα να περιέχει µόνο µία εντολή.  
 
Ο τρόπος παρουσίασης των εντολών πρέπει να είναι ανάλογος µε το 
λειτουργικό επίπεδο κάθε µαθητή. 
  
Για µαθητές που έχουν µεγάλες δυσκολίες ,πάνω από την εντολή 
τοποθετούνται φωτογραφίες ή σύµβολα που δείχνουν µε ξεκάθαρο 
τρόπο τι πρέπει να κάνουν. 
 
Για την ετοιµασία του βιβλίου που θα χρησιµοποιήσει ο µαθητής, 
καλό είναι  οι κάρτες που χρειάζονται να πλαστικοποιούνται, για να 
µην φθείρονται κατά τη χρήση από τους µαθητές. 
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Οδηγός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σελίδα 9988     

 

ΕΠΕΑΕΚ 2 

 



 

 

                                                                              Οδηγός ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σελίδα 9999    

 

ΕΠΕΑΕΚ 2 
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Ανάπτυξη Προεπαγγελµατικών και Επαγγελµατικών δεξιοτήτων  

Τα µαθήµατα ανάπτυξης Προεπαγγελµατικών & Επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων έχουν πάντοτε σχέση µε την κατανόηση του κόσµου που 
µας περιβάλλει. Προσφέρουν µάθηση µέσα από βιωµατικές 
καταστάσεις όπως πειραµατισµός, ανακάλυψη και πράξη και έτσι η 
µάθηση είναι πιο αποτελεσµατική σύµφωνα µε την νεότερη 
εκπαιδευτική φιλοσοφία.  

Τα άτοµα µε αυτισµό  είναι γνωστό ότι αντιµετωπίζουν πολλές 
δυσκολίες στο να κατακτήσουν τη µάθηση µέσα από θεωρητικές 
προσεγγίσεις ενός θέµατος ή µιας κατάστασης. Η εκπαίδευση τους  
µέσα από πρακτικές και βιωµατικές προσεγγίσεις τους βοηθά  
σηµαντικά στη µάθηση.  

Τα µαθήµατα ανάπτυξης Προεπαγγελµατικών & Επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων προσφέρονται γι’ αυτόν τον τρόπο µάθησης 
λειτουργώντας σαν φίλτρα όπου κρατούν τις περιττές λεπτοµέρειες 
και διδάσκουν την ουσία του κόσµου που τους περιβάλλει. Η ένταξη 
των µαθηµάτων αυτών στο εκπαιδευτικό σχολικό πρόγραµµα 
θεωρείται σηµαντική γιατί η εκπαίδευσή των µαθητών µε αυτισµό  θα 
αποκτήσει  περισσότερο νόηµα.  

Μερικοί σηµαντικοί  στόχοι αυτών των µαθηµάτων είναι να 
βοηθήσουν τους µαθητές   

 να επιλύουν καθηµερινά προβλήµατα 
 να εµπλουτίσουν τις εµπειρίες τους για τον κόσµο που 
τους περιβάλλει  

 να τους βοηθούν  να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
τεχνικές δεξιότητες που αργότερα θα τους χρησιµεύσουν 
στη δηµιουργική απασχόληση και την επαγγελµατική 
τους αποκατάσταση.  

Οι στόχοι αυτοί είναι δύσκολο να επιτευχθούν από άτοµα µε αυτισµό. 
Ωστόσο τα µαθήµατα προεπαγγελµατικών & επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων µπορούν να γίνουν προσιτά στα άτοµα αν σχεδιαστούν 
προσεκτικά, αν οργανωθούν  και παρουσιαστούν µε κατάλληλο 
τρόπο λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορά το δυναµικό κάθε µαθητή. 

 

∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 

Για να καταλήξουµε στους τρόπους διδασκαλίας των µαθηµάτων  
προεπαγγελµατικών & επαγγελµατικών δεξιοτήτων ίσως είναι 
χρήσιµο να δούµε πιο αναλυτικά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 
τα άτοµα µε αυτισµό, ώστε να δοµήσουµε κατάλληλα το περιβάλλον 
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και τις δραστηριότητες προκειµένου να διευκολύνουµε την 
προσέγγισή τους στη µάθηση.  

Οι δυσκολίες που χαρακτηρίζουν  τα άτοµα µε  αυτισµό έχουν σχέση 
µε:  

 αδυναµία διατήρησης ενδιαφέροντος σε διαφορετικές 
καταστάσεις και προσαρµογής τους σε αυτές όταν το 
περιβάλλον και οι άνθρωποι αλλάζουν συνεχώς  

 δυσκολίες λόγω ελλειµµατικής ακουστικής επεξεργασίας (Οι 
περίπλοκες λεκτικές οδηγίες τους προκαλούν σύγχυση και δεν 
µπορούν να τις ακολουθήσουν)  

 αδυναµία στη διαδοχική αποµνηµόνευση των ενεργειών (∆εν 
µπορεί κανείς να περιµένει από αυτούς τους µαθητές να 
θυµούνται µία σειρά από λεκτικές οδηγίες καθ΄ όλη τη διάρκεια 
µιας δραστηριότητας 

 δυσκολίες στην ικανότητα της πρόβλεψης   
 δυσκολίες στην επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν 
σχέση µε την δική τους συµµετοχή στην δραστηριότητα  

 δυσκολίες στην κεντρική συνοχή (∆ηλαδή εστιάζουν την 
προσοχή τους σε ένα µέρος ενός θέµατος ή ενός πράγµατος 
και δεν είναι σε θέση να δουν την πλήρη εικόνα)  

 δυσκολίες στην ικανότητα επίλυσης καθηµερινών 
προβληµάτων (Οποιαδήποτε απρόβλεπτη κατάσταση τους 
αποδιοργανώνει)  

 

Πρακτικές αντιµετώπισης των δυσκολιών  

Αναγνωρίζοντας ο εκπαιδευτής τις δυσκολίες που αναφέρονται 
παραπάνω καλείται να οργανώσει τις δραστηριότητες 
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες πρακτικές προκειµένου να τις 
παρακάµψει.  

 Η οργάνωση και η εκτέλεση της δραστηριότητας σε ένα 
περιβάλλον σταθερό χωρίς πολλά ερεθίσµατα, χωρίς συχνές 
εναλλαγές προσώπων και καταστάσεων βοηθούν τους 
µαθητές στη διατήρηση του  ενδιαφέροντος και της εστίασης 
της προσοχής τους. 

 Η αποφυγή των περίπλοκων λεκτικών οδηγιών, οι γραπτές 
οδηγίες, οι οπτικές υποδείξεις από µέρους του εκπαιδευτή 
βοηθούν τους µαθητές στην καλύτερη εστίαση της προσοχής 
και στη µείωση της σύγχυσης κατά την εκτέλεση της 
δραστηριότητας  

 Για να διευκολυνθούν οι µαθητές στη διαδοχική 
αποµνηµόνευση των οδηγιών που πρέπει να εκτελέσουν, η 
σειρά των οδηγιών καλό είναι να δοθούν οπτικοποιηµένες 
Γραπτές οδηγίες για µαθητές που διαβάζουν και κατανοούν 
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τον γραπτό λόγο, φωτογραφίες, σύµβολα ή σκίτσα για 
µαθητές που γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους  επικοινωνίας  

 Για να αντιµετωπιστεί η δυσκολία της ικανότητας πρόβλεψης 
καλό θα είναι οι µαθητές να γνωρίζουν από την αρχή τι ζητάει 
ο εκπαιδευτικός από αυτούς και να κινηθούν µέσα σε ένα 
σαφές πλαίσιο αρχής και τέλους της δραστηριότητας, το οποίο 
θα έχει οριοθετήσει ο εκπαιδευτής. 

 H βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση των µαθητών όταν 
εµπλέκονται σε µια δραστηριότητα, χρειάζεται για να τους 
υπενθυµίζουν την προσωπική τους συµµετοχή σ’ αυτήν. Τα 
εργαλεία αυτά µπορούν ακόµα να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθηση  τους δίνοντάς τους ένα κίνητρο για µάθηση. 

 Για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες κεντρικής συνοχής που 
παρουσιάζουν οι µαθητές θα πρέπει η δραστηριότητα να 
εκτελείται κάθε φορά ολοκληρωµένη και ο µαθητής να 
συµµετέχει σ’ αυτήν ανάλογα µε τις δυνατότητές του. Αν η 
δραστηριότητα απαιτεί ένα τελικό προϊόν  θα χρειαστεί να 
παρουσιαστεί ένα ήδη τελειωµένο για να χρησιµοποιηθεί ως 
σηµείο αναφοράς. Η αδυναµία των µαθητών να αρχίσουν µια 
δραστηριότητα ή να συγκεντρώσουν τα υλικά που απαιτούνται 
γι’ αυτήν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την επίδειξη µιας 
εικόνας που θα τους οργανώσει. 

Για να αναπτυχθούν οι ικανότητες επίλυσης προβληµάτων θα πρέπει 
να βρεθούν τρόποι που να διευκολύνουν τους µαθητές να 
ανταποκρίνονται  σε προκαθορισµένα σκαµπανεβάσµατα. Αυτό 
µπορεί να γίνει αφού εδραιωθούν οι ρουτίνες και οι µαθητές 
νοιώσουν ασφάλεια µέσα στα πλαίσια που τους τέθηκαν. Χρήσιµες 
στρατηγικές για την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης 
προβληµάτων είναι: 

 εσκεµµένα λάθη από πλευράς εκπαιδευτή π.χ. ζητάει από 
τον µαθητή να χτενίσει τα µαλλιά του µε ένα πιρούνι  

 εσκεµµένες παραλήψεις π.χ. ο εκπαιδευτής δεν κάνει κάτι 
που οι µαθητές έχουν µάθει να περιµένουν πάντα  

 διλήµµατα επιλογής π.χ. παρέχονται στους µαθητές 
εναλλακτικές λύσεις, αρχικά µεταξύ δύο αντικειµένων ( 
επιλέγει ανάµεσα σε δύο αναψυκτικά).  

 αναζήτηση βοήθειας( Οι µαθητές χρειάζεται να διδαχθούν µε 
άµεσο τρόπο να ζητούν βοήθεια από άλλους – µε προφορικό 
λόγο, νοήµατα ή σύµβολα- έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών τους. 

 

Οργάνωση των δραστηριοτήτων      

Οι  ανάγκες κάθε µαθητή µε αυτισµό πρέπει να εκτιµηθούν ατοµικά 
και να αντιµετωπιστούν µέσο ενός ατοµικού εκπαιδευτικού 
προγράµµατος ακόµα και όταν η δραστηριότητα είναι οµαδική. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του 
επιλέγεται η δραστηριότητα που θα εκτελέσει, αφού οργανωθεί από 
τον εκπαιδευτή σε ένα αυστηρά δοµηµένο πλαίσιο. 

Η αυστηρή δόµηση µιας δραστηριότητας µπορεί τελικά να οδηγήσει 
τους µαθητές σε µεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη οργάνωση της 
σκέψης τους. 

Η κάθε δραστηριότητα προσφέρεται για πολλούς  βασικούς και 
ειδικούς στόχους. Ο εκπαιδευτής προκειµένου να οργανώσει την 
δραστηριότητα επιλέγει τον βασικό στόχο δηλαδή τι θέλει να διδάξει 
τους µαθητές τη συγκεκριµένη στιγµή. Στη συνέχεια θέτει τους 
επιµέρους στόχους, δηλαδή σε ποια τµήµατα της δραστηριότητας θα 
εστιάσει την προσοχή του προκειµένου οι µαθητές να επιτύχουν τον 
βασικό στόχο. 

Συνεχίζοντας την οργάνωση της δραστηριότητας, θα πρέπει να 
καταγράψει τις δεξιότ6ητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της. Οι 
δεξιότητες αυτές µπορούν να ασκηθούν µέσα στην τάξη ή µέσα από 
την ίδια την δραστηριότητα. Aν  η δραστηριότητα απαιτεί  ικανότητες 
µέτρησης µεγεθών ή ποσοτήτων ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρει 
πρακτικούς τρόπους να παρακάµψει τις δυσκολίες που πιθανόν να 
αντιµετωπίζουν  ορισµένοι µαθητές. Ετοιµάζει αυτοσχέδιες µεζούρες 
ή ζυγαριές όπου θα µετριέται κάθε φορά η ακριβής ποσότητα ή το 
ακριβές µέγεθος. 

Μια άλλη παράµετρος για την καλή οργάνωση  της δραστηριότητας 
είναι η καταγραφή και η διδασκαλία γενικών και ειδικών κανόνων 
ασφάλειας και υγιεινής. Οι οδηγίες για την κατανόηση των κανόνων  
αυτών προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε µαθητή. Οι 
γενικοί κανόνες ασφάλειας και υγιεινής θα πρέπει να γίνουν ρουτίνα 
για τους µαθητές. 

Η καλή οργάνωση του χώρου όπου θα εργαστούν οι µαθητές καθώς 
και η συγκέντρωση των υλικών είναι απαραίτητη παράµετρος στον 
όλο σχεδιασµό. Οι µαθητές θα πρέπει να ξέρουν που θα βρουν τα 
υλικά που χρειάζονται και η πρόσβαση τους σ’ αυτά να είναι εύκολη. 
Το κάθε ράφι θα πρέπει να έχει ετικέτες µε την ονοµασία των 
αντικειµένων που περιέχει. Ακόµα και στην επίπλωση  του χώρου θα 
πρέπει να υπάρχουν ετικέτες µε την ονοµασία τους. 

Η ανάλυση της δραστηριότητας βήµα-βήµα και ο οπτικοποιηµένος  
τρόπος µε τον οποίο θα δώσει ο εκπαιδευτής την εντολή για κάθε 
βήµα, βοηθά τους µαθητές να οργανώσουν τη σκέψη τους και να 
εκτελέσουν την δραστηριότητα πιο αποτελεσµατικά. 

Ο τρόπος αυτός οργάνωσης των  δραστηριοτήτων µπορεί να 
ενθαρρύνει την ανεξαρτησία των µαθητών  - όσο καθοδηγητικός κι αν 
φαίνεται µε την πρώτη µατιά. Ξέροντας ο µαθητής τι χρειάζεται και 
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που θα το βρει, γνωρίζοντας ακόµη βήµα-βήµα τι πρέπει να κάνει, 
µπορεί να κινηθεί και να λειτουργήσει αυτόνοµα. 

Με τη λεπτοµερή ανάλυση της δραστηριότητας  προκύπτει  
συγχρόνως και το φύλλο αξιολόγησης. Σ’ αυτό είναι καταγραµµένα 
όλα τα βήµατα της δραστηριότητας και ο εκπαιδευτής µε καλή 
παρατήρηση την ώρα της εκτέλεσης από τον µαθητή καταγράφει τις 
ικανότητες ή αδυναµίες του. Όσο πιο λεπτοµερής είναι η ανάλυση 
των βηµάτων τόσο πιο βοηθητικό είναι για τον εκπαιδευτή να 
αξιολογήσει  τις δυνατότητες του µαθητή και να ορίσει τον επόµενο 
εκπαιδευτικό στόχο. 

Σηµαντικό επίσης είναι να έχει και ο µαθητής την δυνατότητα να 
αξιολογήσει την δραστηριότητα. ∆ηλαδή να µπορεί να πει µε κάποιο 
τρόπο αν του άρεσε ή όχι η δραστηριότητα.  

Για µαθητές που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, οι  πρακτικές 
ενασχολήσεις που επιλέγονται πρέπει να έχουν σχέση µε 
δραστηριότητες καθηµερινής ζωής όπως κουζίνα- κήπος, ή που 
ανταποκρίνονται στην δηµιουργική τους ενασχόληση όπως κεραµική 
–υφαντική ή δραστηριότητες που προκύπτουν  από προσωπικό 
ενδιαφέρον ή δεξιότητες του µαθητή. 

 

 

Σχεδιασµός δραστηριότητας Κεραµικής 

Πριν  δούµε τον σχεδιασµό της δραστηριότητας θα πρέπει να τονιστεί 
ότι για να ολοκληρωθεί µια δραστηριότητα στην κεραµική χρειάζεται 
να εκτελεστούν πολλά στάδια εργασίας. π.χ. πλάσιµο φύλλου, 
καλούπωµα αντικειµένου, ή χάραξη, µπαντάνισµα, ψήσιµο, 
ζωγραφική αντικειµένου, γυάλωµα κ.λ.π. Κάθε ένα από αυτά τα 
στάδια είναι και µια χωριστή δραστηριότητα. 

Ο µαθητής διδάσκεται κάθε στάδιο χωριστά αναλυµένο βήµα-βήµα. 
Κάθε φορά όµως συµµετέχει στις εργασίες για την εκτέλεση όλης της 
δραστηριότητας ανάλογα µε τις δυνατότητες του. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
έχει κάθε φορά την αίσθηση της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας 
και την ικανοποίηση που προσφέρει το τελικό προϊόν της 
προσπάθειας του. 
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∆ραστηριότητες Κεραµικής      
                                    
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Κατασκευή διακοσµητικού τοίχου 

 

Βασικός στόχος: Χάραξη πατρόν σε έτοιµο φύλλο πηλού µε 
βελόνα 

Επιµέρους στόχοι: Σωστή τοποθέτηση πατρόν 
Προσεκτική αποµάκρυνση υπολοίπου πηλού 
από το χαραγµένο διακοσµητικό. 
Λείανση του αντικειµένου µε σφουγγάρι 
κεραµικής. 

∆εξιότητες:  Λεπτή κινητικότητα  
Οπτικοκινητικός συντονισµός  
Συνεργεία χεριών Σωστή ακολουθία 

Ειδικοί κανόνες 
Ασφάλείας:

∆εν τρώµε τον πηλό  
Προσέχουµε να µην τραυµατίσουµε µε τη 
βελόνα της κεραµικής τους εαυτούς µας και 
τους άλλους. 

Ειδικοί κανόνες 
Υγιεινής:

Φοράµε την ποδιά  εργασίας και σηκώνουµε 
τα µανίκια  µας πριν αρχίσουµε τη δουλειά 
µας. Πλένουµε τα χέρια µας µετά τη δουλειά 
µας.                           

Απαιτούµενα 
Υλικά:  

Βελόνα κεραµικής.  
Πλαστική λεκάνη. 

Αναλώσιµα Υλικά:  Πηλός  
Νερό  
Σφουγγάρι 

Περιγραφή 
δραστηριότητας:

Οι µαθητές  φοράνε τη φόρµα εργασίας.. 
Συγκεντρώνουν  τα απαραίτητα υλικά , 
τοποθετούν το πατρόν στον έτοιµο πηλό και 
στη συνέχεια χαράζουν µε τη βελόνα 
κεραµικής τον πηλό γύρο-γύρο από το 
πατρόν .Στη συνέχεια αποµακρύνουν τα 
υπολείµµατα  του πηλού .λειαίνουν µε 
βρεγµένο σφουγγάρι το διακοσµητικό που 
χάραξαν και το τοποθετούν µε  προσοχή στο 
ράφι για να στεγνώσει.. 
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Ανάλυση έργου: 
 

1.  Παίρνει το πατρόν  
 
 

2. Τοποθετεί σωστά το πατρόν πάνω στον πηλό 
 
 

3. Πιάνει µε σωστό τρόπο τη βελόνα κεραµικής και χαράζει 
γύρο-γύρο από το πατρόν τον πηλό 
 
 

4. Αποµακρύνει τα περισσεύµατα του πηλού γύρο από το 
χαραγµένο αντικείµενο 
 
 

5. Βουτάει το σφουγγάρι στη  λεκάνη µε το νερό 
 
 

6. Στραγγίζει το σφουγγάρι από τα  πολλά νερά 
 
 

7. Περνάει µε το βρεγµένο σφουγγάρι το χαραγµένο στον πηλό 
αντικείµενο για να το λειάνει 
 
 

8. Παίρνει µε προσοχή το αντικείµενο  
 
 
   

9.   Τοποθετεί προσεκτικά  το αντικείµενο στο ράφι  για να 
στεγνώσει. 
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Φύλο αξιολόγησης 

 
Όνοµα µαθητή: 
 
  

 
 
Περιγραφή επίδοσης Α

γν
οε
ί τ
η 

δρ
ασ
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ρι
ότ

ητ
α

Μ
ε 
π
ολ
λή

 
βο

ήθ
ει
α 

Μ
ε 
λί
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βο

ήθ
ει
α 

Χω
ρί
ς 

βο
ήθ
ει
α

01 Παίρνει το πατρόν     
02 Τοποθετεί σωστά το πατρόν     
03 Χαράζει γύρω – γύρω τον πηλό     
04 Αποµακρύνει τα υπολείµµατα 

πηλού 
    

05 Βρέχει το σφουγγάρι και το 
στραγγίζει  

    

06 Λειαίνει το χαραγµένο αντικείµενο 
µε το σφουγγάρι 

    

07 Παίρνει τα αντικείµενο και το 
τοποθετεί στο ράφι 

    

 
Παρατηρήσεις 
 
 
 
 
 
Παρών στόχος 
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Σχεδιασµός βιβλίου µαθητή 
 
Το βιβλίο του  µαθητή οργανώνεται από τον εκπαιδευτή σύµφωνα µε 
τις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή.  
 
Στόχος είναι, σταδιακά κάθε µαθητής να µπορεί να εκτελεί τη 
δραστηριότητα µόνος του. Στο βιβλίο του τοποθετούνται οι οδηγίες 
εκτέλεσης της δραστηριότητας µε τον τρόπο παρουσίασης που 
εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του προκειµένου σταδιακά να 
επιτευχθεί ο στόχος, δηλ. να εκτελεί όσο το δυνατόν πιο αυτόνοµα τη 
δραστηριότητα. 
 
Ο εκπαιδευτής αφού αναλύσει τη δραστηριότητα βήµα – βήµα και 
οργανώσει το δικό του βιβλίο έχοντας υπόψη όλους τους µαθητές 
του,  οργανώνει στη συνέχεια το βιβλίο κάθε µαθητή χωριστά. Ο 
αριθµός των βηµάτων που θα τοποθετηθούν  στο βιβλίο, ο τρόπος 
που θα τοποθετηθούν καθώς και ο τρόπος  παρουσίασης τους, 
εξαρτάται από το λειτουργικό επίπεδα κάθε µαθητή. 
 
Οι εντολές εκτέλεσης των βηµάτων της δραστηριότητας σε 
ορισµένους µαθητές τοποθετούνται σε µια σελίδα του βιβλίου τους µε 
τη σειρά εκτέλεσης τους. Σε άλλους µαθητές τοποθετούνται 
χωρισµένες σε µικρότερες ενότητες -δύο ή τρεις σε κάθε σελίδα- και 
σε άλλους τοποθετούνται έτσι ώστε κάθε σελίδα να περιέχει µόνο µια 
εντολή.  
 
Ο τρόπος παρουσίασης των οδηγιών για την εκτέλεση των βηµάτων 
της δραστηριότητας, τοποθετούνται στο βιβλίο κάθε µαθητή 
εναλλακτικά, µε γραπτό λόγο για µαθητές που τον κατανοούν, 
σκίτσα, φωτογραφίες ή σύµβολα για µαθητές που γνωρίζουν 
εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Για µαθητές µε µεγάλες 
δυσκολίες, πάνω από την εντολή τοποθετούνται φωτογραφίες, 
σύµβολα ή σκίτσα που δείχνουν µε ξεκάθαρο τρόπο τι πρέπει να 
κάνουν. Έτσι οργανώνεται καλύτερα  η σκέψη τους. 
 
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για το βιβλίο του µαθητή που 
περιέχεται στο φάκελο είναι: χαρτόνι βέλκρο (χρίτς- χράτς) και 
πλαστικό. Το βέλκρο επιλέχθηκε σαν υλικό γιατί µε πολύ εύκολο 
τρόπο τοποθετείται  η κάρτα  ή η φωτογραφία της  εντολής που 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του µαθητή. Η χρήση του 
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βέλκρο επιτρέπει επίσης στον εκπαιδευτή να ετοιµάσει ένα µόνο 
βιβλίο για κάθε µαθητή που θα χρησιµοποιηθεί για όλες τις 
δραστηριότητες.  
 
Το συγκεκριµένο βιβλίο οργανώθηκε για µαθητές που κατανοούν το 
γραπτό λόγο. Τοποθετήθηκαν οι οδηγίες εκτέλεσης των βηµάτων µε 
γραπτό λόγο, µια-µια σε κάθε σελίδα. Πάνω από τις γραπτές οδηγίες 
τοποθετήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται η ενέργεια 
της οδηγίας που δίνεται κάθε φορά. Η τοποθέτηση της φωτογραφίας 
βοηθάει τον µαθητή να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του. (Για 
µαθητές που γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας οι 
οδηγίες θα µπορούσαν να δοθούν µε σύµβολα). 
 
Στην τελευταία σελίδα του βιβλίου υπάρχει ένα τσεπάκι στο οποίο 
µπαίνουν οι κάρτες ή οι φωτογραφίες που χρειάζονται για να 
βοηθήσουν πιο αποτελεσµατικά τον µαθητή. Για παράδειγµα, 
πιθανώς ο µαθητής να χρειάζεται µια πιο λεπτοµερή ανάλυση 
κάποιου βήµατος της δραστηριότητας ή να χρειάζεται την εικόνα 
κάποιου αντικειµένου που απαιτείται για την εκτέλεσή της 
προκειµένου να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη του. 
 
Το συγκεκριµένο βιβλίο οργανώθηκε µε αυτό το σκεπτικό. Ο κάθε 
εκπαιδευτής επιστρατεύοντας  τη φαντασία και την εφευρετικότητά 
του µπορεί να φτιάξει το βιβλίο, έχοντας πάντα σαν γνώµονα την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε µαθητή. 
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