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ΗΗΗ   εεεπππιιιµµµέέέλλλεεειιιααα   τττηηηςςς   έέέκκκδδδοοοσσσηηηςςς,,,   τττοοο   εεεξξξώώώφφφυυυλλλλλλοοο,,,   ηηη   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ        

  
   
ΑΑΑ...   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ   
    Όνοµα- Επώνυµο: Ιωάννα Λ.(Γιάννα) 
Ηµ/µηνία Γέννησης: 22/01/1993 
                    Σχολείο: Ειδικό Σχολείο Αιγάλεω 
                  ∆ασκάλα: Κατερίνα Κουκουτσίδου 

   
ΒΒΒ...   ΑΑΑΤΤΤΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   
       Η ιατρική γνωµάτευση από το Κ.Ψ.Υ. αναφέρει σχολική 
ανωριµότητα, γνωστικά ελλείµµατα και µαθησιακές δυσκολίες. 
 
 

ΓΓΓ...   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΓΓΓΕΕΕΝΝΝΕΕΕΙΙΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟ   ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   
       Οι γονείς της Γιάννας, σύµφωνα µε την έκθεση κοινωνικής 
έρευνας, είναι µειωµένης αντίληψης και η σχέση τους ήταν συνεχώς σε 
ένταση.  
Ο πατέρας της, Θεόδωρος Λ. παντρεύτηκε τη µητέρα της, Πετρούλα Κ. 
το 1984. Είναι και οι δύο χαµηλού µορφωτικού επιπέδου. Απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά, τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Η Γιάννα έχει δίδυµη 
αδελφή, η οποία δε φαίνεται να αντιµετωπίζει κάποιο ειδικό πρόβληµα 
υγείας. 
      Τον Απρίλιο του ΄98 η µητέρα εγκατέλειψε το σπίτι, παίρνοντας 
µαζί της τα δυο δίδυµα κορίτσια και αφήνοντας το σύζυγο µόνο µε τα 
άλλα δύο µεγαλύτερα παιδιά. Όταν ο κοινωνικός λειτουργός 
επισκέφτηκε το σπίτι, έκρινε πως η κατάσταση του σπιτιού ήταν 
τραγική και ακατάλληλη για διαµονή.   
       Η µητέρα αναγνώρισε την αδυναµία τη δική της και του συζύγου 
της να φροντίζουν τα παιδιά και ζήτησε να σταλούν σε κάποιο ίδρυµα, 
όπου θα µπορεί να τα επισκέπτεται και να τα βλέπει. Έτσι το καλοκαίρι 
του ΄98  τα τρία κορίτσια µπαίνουν στο «Χριστοδούλειο 
Ορφανοτροφείο Θηλέων» στο Χαϊδάρι, ενώ το αγόρι µένει µε τον 
πατέρα του. 
 
 

∆∆∆...   ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   
        Ο πατέρας είναι αλκοολικός – πιθανόν σύνδροµο Αλτσχάιµερ. 
Κακοποιούσε τα παιδιά σε σηµείο να χρειαστούν να κάνουν ράµµατα 
στο κεφάλι. ∆εν ενδιαφερόταν για τη διατροφή των παιδιών του, την 
οποία από αλτρουισµό είχε αναλάβει η γειτονιά. 
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        Η µητέρα είναι παθητική και αδύναµη να προστατεύσει τα παιδιά 
της. 
        Και οι δύο γονείς κάνουν ελάχιστα τηλεφωνήµατα στο ίδρυµα για 
να µάθουν πώς είναι τα παιδιά τους, σπάνια πάνε να τα δουν και να τα 
αφιερώσουν λίγο χρόνο σ΄αυτά.  Ακόµα και τα Χριστούγεννα (φέτος) 
τα παιδιά έµειναν στο ίδρυµα. 
        Ο παππούς ενδιαφέρεται περισσότερο, αλλά είναι στην Καλαµάτα. 
        Η ίδια η Γιάννα µιλάει πολύ λίγο για τους γονείς της και λέει για 
τον πατέρα της, ότι τους χτυπούσε, όταν έκαναν ζαβολιές, ενώ για τη 
µητέρα της έχει καλή εικόνα. Το όνειρό της είναι να φτιάξει σπίτι ο 
παππούς και να πάνε να µείνουν όλοι µαζί. Για το οικοτροφείο έχει 
καλή εικόνα. Την οικότροφο τη λέει «µαµά» και δεν κοιµάται στο ίδιο 
δωµάτιο µε τις αδελφές της. ‘Έχει φίλες στο οικοτροφείο, είναι όµως 
ντροπαλή, αλλά φαίνεται ότι η κοινωνική της ένταξη είναι αρκετά 
καλή.   
 
 

ΕΕΕ...   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   
         H Γιάννα δεν πήγε στο «κανονικό» σχολείο. Σε ηλικία 7 ετών 
ήρθε στο Ειδικό Σχολείο Αιγάλεω. 
         Έχει σοβαρό πρόβληµα στη άρθρωση, δεν προφέρει σωστά τα: γ, 
δ, και ρ. ∆ε µιλάει καθαρά και ολοκληρωµένα, λέει για παράδειγµα: πίτι  
αντί για σπίτι. Μιλάει αποσπασµατικά και δε λέει ολοκληρωµένες 
προτάσεις. Χρειάζεται λογοθεραπεία, αλλά δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα στο σχολείο ή στο οικοτροφείο.  
         ∆ε διαβάζει, όµως γράφει την αντιγραφή της µε αρκετά καλά και 
ωραία γράµµατα.  
         Μετράει ως το 10 και για τις πράξεις χρησιµοποιεί το αριθµητήριο 
ή τα δάχτυλά της. 
         Γνωρίζει τα χρώµατα. 
         ∆ε συµµετέχει σε συζητήσεις, όµως ακούει µε προσοχή. Η 
συµπεριφορά της είναι καλή. ∆εν κλαίει, δεν αρπάζει, δεν κλέβει. Είναι 
ήσυχη και ευγενική. 
        Της αρέσει να συµµετέχει σε οµαδικά παιχνίδια. 
         Η σχέση της µε τη δασκάλα της είναι αρκετά καλή. 
         Βρίσκεται στην Α΄βαθµίδα της ειδικής τάξης. 
         Γενικά η απόδοση της Γιάννας στο σχολείο θα ήταν καλύτερη, αν 
αξιοποιούσε τον ελεύθερο χρόνο, που περνά στο οικοτροφείο. Όµως 
εκεί, η αντιµετώπιση των προβληµάτων της Γιάννας είναι 
ελλειµµατική.  
                              

                                         



 5 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 
 
       Για την αξιολόγηση της Ιωάννας στηριχτήκαµε στις πληροφορίες 
που πήραµε από τη δασκάλα της, την ψυχολόγο, την κοινωνική 
λειτουργό, από την παρατήρηση και την καταγραφή που κάναµε στις 
επισκέψεις µας στην τάξη και από την εφαρµογή διαγνωστικής 
αξιολόγησης µε τις λίστες των βασικών δεξιοτήτων στη µαθησιακή 
ετοιµότητα. 
 

ΑΑΑ...   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ   ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΣΣΣ   
       Ακούει ήχους και επαναλαµβάνει τραγούδια µέσα στην τάξη. ∆εν 
ονοµάζει τα µέσα συγκοινωνίας και τα νοµίσµατα. Γνωρίζει τα ονόµατα 
των συµµαθητών της και των αντικειµένων. Χρησιµοποιεί «φτωχές» 
λέξεις και προτάσεις και δυσκολεύεται στην προφορά κάποιων 
φωνηµάτων. 
 

ΒΒΒ...   ΨΨΨΥΥΥΧΧΧΟΟΟΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑ   
       Εκτελεί ασκήσεις γενικής κινητικότητας και συντονίζει την κίνηση 
χεριού και µατιού. Ζωγραφίζει ικανοποιητικά και εκτελεί ασκήσεις 
προσανατολισµού µε τη βοήθεια αντικειµένων. Αντιλαµβάνεται το 
ρυθµό, αλλά δυσκολεύεται στις χρονικές ακολουθίες. Έχει άγνοια των 
ηµερών της εβδοµάδας και των υποδιαιρέσεων της ώρας και του έτους.         
ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ: ∆είχνει τα µέρη του σώµατος σε κανονική και καθρεπτική 
µορφή, εκτελεί κυκλικές κινήσεις και ισορροπεί στο ένα πόδι. Κάνει 
κινήσεις ακριβείας και αναγνωρίζει τα περιγράµµατα των µερών του 
σώµατος. 
 

ΓΓΓ...ΝΝΝΟΟΟΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ   ΙΙΙΚΚΚΑΑΑΝΝΝΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΕΕΕΣΣΣ   
ΟΠΤΙΚΗ                      Θυµάται βραχυπρόθεσµα, ονόµατα προσώπων και  
 ΜΝΗΜΗ                     αντικειµένων που είδε. Ανακαλεί το περιεχόµενο  
                                    απλών καρτών και φωτογραφιών. 
 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ                Θυµάται ονόµατα που άκουσε και επαναλαµβάνει 
  ΜΝΗΜΗ                     λέξεις, αριθµούς και χρώµατα.  ∆υσκολεύεται 
                                     στην ανάκληση διευθύνσεων και διαδροµών, 
                                     οµοιοτήτων και διαφορών, καθώς  
                                     και στη σύνδεση χρήσιµων γεγονότων που  
                                     προηγήθηκαν. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ-            Λέει το όνοµά της και ονόµατα προσώπων και 
-ΠΡΑΚΤΙΚΗ                 αντικειµένων. Γνωρίζει τις έννοιες: µεγάλου- 
 ΜΝΗΜΗ                      -µικρού, ψηλού-κοντού και ψηλά-κοντά, που  
                                      θεωρούνται προµαθηµατικές έννοιες. 
 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ-                Έχει επαρκή συγκέντρωση προσοχής σ΄αυτό που    
-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ           βλέπει, αλλά για συγκεκριµένο χρόνο και όχι  
ΠΡΟΣΟΧΗΣ                  πάνω από 3 λεπτά. 
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ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ     Ταξινοµεί γεωµετρικά σχήµατα µε βάση το                                                                           
  ΣΚΕΨΗ                 σχήµα και το χρώµα. Κάνει αντιστοίχιση  
                                            αντικειµένων. ∆υσκολεύεται στο να  
                                             διατάξει νοµίσµατα και δεν αναγνωρίζει 
                                             την έννοια του βάρους και της µάζας.      
 
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ                    Λέει µε λογική σειρά δραστηριότητες και 
                                             Κατανοεί ηµιτελή ζωγραφικά σχέδια. 
 

   

∆∆∆...   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΙΙΙΣΣΣΘΘΘΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   
        Γνωρίζει και αποδέχεται το πρόβληµά της. Θέλει να παρουσιάσει 
καλή εικόνα του εαυτού της, γι΄ αυτό είναι ευγενική και συνεργάζεται 
µε τους άλλους. ∆εν αποδέχεται την αποτυχία της και χαίρεται όταν 
επιτυγχάνει. ∆εν έχει απορίες και ενδιαφέρον για µάθηση και δε 
συζητά για την οικογένειά της. Έχει φιλικές σχέσεις µε τα παιδιά στο 
χώρο του σχολείου. Γενικά, το παιδί έχει συναισθηµατική ανασφάλεια 
και χαµηλή αυτοεκτίµηση.   
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Έχω πολλή 
δουλειά!!! 

  1. 
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Τελικά αυτές οι ΛΙΣΤΕΣ 
ΒΑΣΙΚΩΝ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ είναι 
πολύ εξυπηρετικές!!! 



 13 

22..  ∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  TTEESSTT  
         Η Γιάννα έκανε πολλά test µε το εκπαιδευτικό λογισµικό 
«ΑΜΕΑ», αφού πρώτα εξασκήθηκε στη χρήση του «ποντικιού» του 
Η/Υ του σχολείου της. Τα κατάφερε αρκετά καλά, ενθουσιάστηκε και 
γοητεύτηκε από τον Η/Υ. Συµπλήρωσε και µερικά test σε φύλλα που 
της δώσαµε. 

                                        
 
 

                                                                                                  
                                                            

 

Αγαπάω τον υπολογιστή!!! 
Μου αρέσει να παίζω µε το 
«ποντίκι»… 
…ίσως να είναι ο πιο καλός 
µου ΦΙΛΟΣ… 
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TTTEEESSSTTT   ΛΛΛΕΕΕΠΠΠΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ:::                                 TTTEEESSSTTT   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΑΑΑΝΝΝΑΑΑΤΤΤΟΟΟΛΛΛΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ            
                                                                   ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟ:::      

            
 
 
 
                                    TTTEEESSSTTT   ΛΛΛΕΕΕΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΡΡΡΓΓΓΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΜΜΜΝΝΝΗΗΗΜΜΜΗΗΗΣΣΣ:::   
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….Μ΄ αρέσει να 
συµπληρώνω τις 
ασκήσεις µου…όταν 
είναι ΕΥΚΟΛΕΣ!!! 



 16 

33..  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  TTEESSTT  
 
(i) TTTEEESSSTTT   ΑΑΑΝΝΝΘΘΘΡΡΡΩΩΩΠΠΠΑΑΑΚΚΚΟΟΟΥΥΥ:::                                                                     (((iiiiii)))   TTTEEESSSTTT   ∆∆∆ΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΟΟΟΥΥΥ::: 
 

       
 

(((iiiiiiiii)))   TTTEEESSSTTT   ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΓΓΓΕΕΕΝΝΝΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ:::   
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

ΑΑΑ...   ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΣΣΣΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΞΞΞΕΕΕΤΤΤΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ   ΓΓΓΛΛΛΩΩΩΣΣΣΣΣΣΑΑΑ   

       ∆ίνουµε διαδοχικά στη µαθήτρια τις παρακάτω καρτέλες: 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
• ∆ε γνωρίζει τα γράµµατα. 
• Γράφει µε το δεξί, δεν τοποθετεί το σώµα της στη σωστή θέση, 

αλλά τοποθετεί κανονικά το χαρτί µπροστά της για να γράψει και 
κρατάει σωστά το µολύβι.  

• Γράφει τα γράµµατα µε τη σωστή φορά. 
• Μερικά γράµµατα τα γράφει πάνω από τη γραµµή. 

 

Αναγνώριση γραµµάτων. 
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ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ:::   
• ∆ε διαβάζει αµέσως τη συλλαβή. 
• ∆ιαβάζει ένα-ένα τα γράµµατα και µετά µαζί. 
• ∆ιαβάζει πρώτα από µέσα της τη συλλαβή και µετά τη λέει δυνατά. 
• Αντιγράφει χωρίς να κατανοεί. 
• Γράφει ένα-ένα γράµµα και σχηµατίζει τη συλλαβή. 
• Αντικαθιστά και παραλείπει γράµµατα. 
• ∆εν τα κατάφερνε και έλεγε ότι κουράστηκε. 
• Η µαθησιακή αξιολόγηση σταµάτησε. 
 

Αναγνώριση απλών συλλαβών. 

ΕΕΕΚΚΚΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙ∆∆∆ΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ   ΓΓΓΛΛΛΩΩΩΣΣΣΣΣΣΑΑΑ:::   
1. ∆εν αναγνωρίζει τα γράµµατα. 
2. ∆ε διαβάζει τις συλλαβές. 
3. ∆ε γράφει τις συλλαβές, όµως τις αντιγράφει αρκετά καλά.  
 

Ωχ! Άρχισαν τα δύσκολα! 
Καλύτερες είναι οι 
ασκήσεις στον Η/Υ!!! 
Αυτός µε βοηθάει, όταν 
δεν ξέρω και µου δίνει 
και «Συγχαρητήρια»… 
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ΒΒΒ...   ΠΠΠΟΟΟΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ∆∆∆ΙΙΙ∆∆∆ΑΑΑΣΣΣΚΚΚΑΑΑΛΛΛΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   (((333   ∆∆∆ιιιδδδααακκκτττιιικκκέέέςςς   ΜΜΜοοονννάάάδδδεεεςςς)))   
ΒΗΜΑΤΑ: 
 
1ο             Από το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Γράµµατα και αριθµοί»  
                 παρουσίασα το παιχνίδι: «Φέρνω στο αρκουδάκι το σωστό  
                 γράµµα»(εικ. 1). Άρεσε πολύ στη µαθήτρια! 
 

 
                                            (εικ. 1) 
2ο             Αφού σιγουρεύτηκα ότι το κατάλαβε, της ζήτησα να παίξει  
                 και αυτή το παιχνίδι. Η µαθήτρια ενθουσιάστηκε και δεν 
                 ήθελε να σταµατήσει το παιχνίδι!!!  
 
3ο             Από το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Ταξίδι στη χώρα των  
                 γραµµάτων»(εικ. 2) παρουσίασα το παιχνίδι:«Ποταµούπολη,  
                 ο Έκτορας ο ελέφαντας». Η µαθήτρια εντυπωσιάστηκε,  
                 ακούγοντας τον Ξεφτέρη να λέει για τα γράµµατα Ε και ε. 
 

                            
                                                     (εικ. 2) 
4ο               Αφού σιγουρεύτηκα ότι το κατάλαβε, της ζήτησα  

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΤΤΤΕΕΕΙΙΙΝΝΝΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΙΙΙ   ∆∆∆ΙΙΙ∆∆∆ΑΑΑΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΧΧΧΟΟΟΙΙΙ:::   
• Εκµάθηση µηχανισµού ανάγνωσης και γραφής γραµµάτων µε Η/Υ 

(το γράµµα Ε, ε)  
• Ολοκλήρωση λέξεων µε Η/Υ. 
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                 να παίξει κι αυτή το παιχνίδι. Αφού άκουσε την ιστορία για  
                 τα Ε - ε, βρήκε λέξεις που αρχίζουν από αυτά, συµπλήρωσε 
                 παζλ µε αυτά τα γράµµατα και τέλος τα έγραψε µε το  
                 «ποντίκι» στην οθόνη του Η/Υ. Στην τελευταία άσκηση  
                 δυσκολεύτηκε λίγο, γιατί είναι πραγµατικά δύσκολη άσκηση.  
 
5ο              Μετά η µαθήτρια έκανε, µε το χέρι της στον αέρα, το  
                  σχήµα των γραµµάτων Ε και ε. Ύστερα γράψαµε µε   
                  κιµωλία στο πάτωµα το περίγραµµα αυτών των γραµµάτων  
                  και η µαθήτρια περπάτησε πάνω σ΄ αυτά µε τη φορά της 
                  γραφής τους. Τέλος έγραψε σ΄ ένα χαρτί  αυτά που έµαθε:   
 

                                   
 
 
 
 
 
 

 

Τώρα το γράψιµο      
µου φαίνεται 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΑΚΙ!!! 
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                                                        (εικ. 3) 
6ο             Από το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Γράµµατα και αριθµοί»  
                 παρουσίασα το παιχνίδι: «Συµπλήρωσε το αρχικό γράµµα   
                της λέξης»(εικ. 3). Άρεσε στη µαθήτρια, γιατί µπορούσε    
                να ακούει, να βλέπει και µαθαίνει άγνωστες λέξεις, να    
                 συµπληρώνει τη λέξη µε το σωστό γράµµα και να παίρνει  
                 «Συγχαρητήρια». Αυτό το παιχνίδι τής άρεσε περισσότερο  
                 απ΄ όλα! Και όταν κτύπησε το κουδούνι για διάλειµµα,  
                 δεν ήθελε σταµατήσει!!! 
 
 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 

ΑΑΑ...   ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΣΣΣΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗ   ΕΕΕΞΞΞΕΕΕΤΤΤΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΑΑΑ   ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   
     Εξετάσαµε τη µαθήτρια:  προφορικά, στον πίνακα του σχολείου, 
στο αριθµητήριο της και µε αντικείµενα που υπήρχαν µέσα στην τάξη 
για να δούµε τις ικανότητές της στα µαθηµατικά. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ΕΕΕΚΚΚΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙ∆∆∆ΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   ΣΣΣΤΤΤΑΑΑ   

ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ:::   
1. Αριθµεί µέχρι το 10. 
2. ∆ιαβάζει τους αριθµούς µέχρι το 10. 
3. Γράφει τους αριθµούς µέχρι το 10. 
4. Μετρά αντικείµενα µέχρι το 10. 
5. ∆ίνει οµάδα αντικειµένων µέχρι το 

10. 
6. ∆υσκολεύεται να αναγνωρίσει το 

µικρότερο και το µεγαλύτερο από 
δύο αριθµούς µέχρι το 10. 

 

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΤΤΤΕΕΕΙΙΙΝΝΝΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟΙΙΙ   ∆∆∆ΙΙΙ∆∆∆ΑΑΑΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΧΧΧΟΟΟΙΙΙ:::   
• Να αριθµεί µέχρι το 20. 
• Να αναγνωρίζει το µικρότερο και το µεγαλύτερο από δύο αριθµούς 

µέχρι το 10. 
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ΒΒΒ...   ΠΠΠΟΟΟΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ∆∆∆ΙΙΙ∆∆∆ΑΑΑΣΣΣΚΚΚΑΑΑΛΛΛΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   (((222   ∆∆∆ιιιδδδααακκκτττιιικκκέέέςςς   ΜΜΜοοονννάάάδδδεεεςςς)))   
ΒΗΜΑΤΑ: 
 
1ο             Από το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Γράµµατα και αριθµοί»  
                 παρουσίασα το παιχνίδι: «Κουκλοθέατρο». Σ΄ αυτό το  
                 παιχνίδι ακούς, βλέπεις και µαθαίνεις να µετράς  
                 κουκλάκια. Η µαθήτρια το κατάλαβε εύκολα και αµέσως 
                 άρχισε την εξάσκηση. Γρήγορα έµαθε να µετρά µέχρι το  
                 15. Μετά έγραψε στο πίνακα τους αριθµούς από το 1 µέχρι  
                 το 15 και τις ζητήθηκε να κάνει την ίδια εργασία και στο 
                 τετράδιό της. Η µαθήτρια έγραψε: 
 

                   
 
2ο              Από το εκπαιδευτικό λογισµικό: «Γράµµατα και αριθµοί»  
                 παρουσίασα το παιχνίδι: «Το τρένο»(εικ. 4). Σ΄ αυτό το  
                 παιχνίδι ακούς το µηχανοδηγό του τρένου να σου λέει, πως  
                 αν οι ετικέτες πάνω στο φορτίο του τρένου είναι ίσες µε τον 
                 αριθµό που δείχνει η πινακίδα, κατεβάζεις τη γέφυρα για να  
                 περάσει το τρένο, διαφορετικά σηκώνεις το γερανό για να  
                 ρίξεις το φορτίο στη θάλασσα. Ρύθµισα την πινακίδα για  
                 αριθµούς µέχρι το 10. Όταν το φορτίο ήταν διαφορετικό 
                  έλεγα στη µαθήτρια: «είναι µικρότερο από… ή είναι  
                  µεγαλύτερο από…». Η µαθήτρια το κατάλαβε κι αµέσως 
                 άρχισε την εξάσκηση. Καταλάβαινε το διαφορετικό και σιγά  
                 σιγά άρχισε να κατανοεί και να χρησιµοποιεί τις καινούριες  
                 έννοιες. Σε λίγο, όταν σταµατούσε η νυσταγµένη φωνή του 
                 σταθµάρχη, η µαθήτρια χαµογελώντας έλεγε: «Οι ετικέτες 
                 πάνω στο φορτίο είναι µικρότερες από τον αριθµό της  
                 πινακίδας ή … µεγαλύτερες από τον αριθµό της πινακίδας»! 
 

                                                      
                                                      (εικ. 4) 
                 Η µαθήτρια, όταν τελείωσε το µάθηµα, µου είπε ότι  
                 διασκέδασε και έµαθε πολλά και ωραία πράγµατα και µε  
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               ρώτησε πότε θα ξανακάνουµε το ίδιο µάθηµα… 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
                  
         Νιώσαµε πολύ ευχαριστηµένοι και ικανοποιηµένοι, όταν 
ολοκληρώσαµε τη διδακτική µας προσέγγιση. Τόσο στο µάθηµα της 
Γλώσσας, όσο και των Μαθηµατικών είχαµε πετύχει τους διδακτικούς 
µας στόχους: η µαθήτρια έµαθε να διαβάζει και να γράφει τα πεζά και 
τα κεφαλαία γράµµατα της αλφαβήτας, µπόρεσε να ολοκληρώνει 
λέξεις, έµαθε να αριθµεί µέχρι το 15 και αναγνώριζε το µικρότερο και 
το µεγαλύτερο από δύο αριθµούς µέχρι το 10. 
        Και τα καταφέραµε, εφαρµόζοντας εξατοµικευµένη διδασκαλία µε 
Η/Υ, συνδυάζοντάς την µε δραστηριότητες µέσα στην τάξη. Ο Η/Υ 
είναι πολυµέσο. Με τις ωραίες εικόνες, τα χρώµατα, την κίνηση, τον 
ήχο, τη µουσική και τη σίγουρη βοήθεια στις δυσκολίες, κατάφερε να 
συνεπάρει, να γοητεύσει και να κερδίσει τη µαθήτρια. Από τις πρώτες 
κιόλας στιγµές ο Η/Υ έγινε ο καλύτερός της φίλος.  Η µαθήτρια έµαθε 
τις νέες γνώσεις µε το δικό της ρυθµό, µέσα από παιχνίδια µε τον Η/Υ 
και  εµπεδώνοντάς τες µε προφορική, κινητική και γραπτή εξάσκηση. 
Σηµαντικό ρόλο έπαιξε και το εκπαιδευτικό λογισµικό, που 
χρησιµοποιήσαµε, το οποίο ήταν κατάλληλο για το γνωστικό επίπεδο 
της µαθήτριας και είχε ευχάριστες και προσεγµένες παιδαγωγικά 
δραστηριότητες.  
       Εντύπωση µας έκανε η ευκολία, µε την οποία έµαθε η µαθήτρια να 
χειρίζεται τον Η/Υ και η µεγάλη διάθεση που είχε για µάθηµα. Ακόµα 
και την τελευταία µέρα, που πήγαµε στο σχολείο για να τους 
αποχαιρετήσουµε, η Γιάννα µόλις µας είδε έτρεξε, µας αγκάλιασε και 
µας ρώτησε: « … θα κάνουµε µάθηµα µε τον υπολογιστή; …. Να 
κάνουµε, γιατί µ΄ αρέσει  πολύ!!!»  
 

     

                                                                                                             

Το σχολείο ανοίγει µια πόρτα 
στον ήλιο!!! 
Στον ήλιο της γνώσης! 
Όλοι έχουν το δικαίωµα στη 
µάθηση και στη ζωή… 


