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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το

αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετασθεί η συμβολή τόσο της εικόνας όσο

και της πολυαισθητηριακής προσέγγισης α) στο να θυμούνται τα παιδιά με ελαφριά και

μέτρια νοητική καθυστέρηση το περιεχόμενο μικρών ιστοριών και β) στην αφηγηματική

τους ικανότητα.

Επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα για την εργασία μου καθώς μετά τη διαπίστωσή μου ότι

τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δυσκολεύονται στην κατανόηση του περιεχομένου μιας

ιστορίας καθώς και στην αφήγηση ιστοριών, αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός σχετικά με

την αναζήτηση πρακτικών που θα μπορούσαν να βοηθ11σουν τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες στο τομέα αυτό και να βελτιωθούν.

Βασικός στόχος στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι να επιτύχουν τον

υψηλότερο βαθμό αυτοεξυπηρέτησης και επιτυχίας τόσο στο σχολείο όσο και την κοινωνία.

Έτσι χρησιμοποιούνται μέθοδοι διδασκαλίας που εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε

παιδιού μέσα από πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις και κατάλληλα περιβάλλοντα τα οποία

βοηθούν τα παιδιά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, τα βοηθούν να αναπτυχθούν και

ενισχύουν την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον.

Οι αισθήσεις μας βοηθούν να μαθαίνουνε και ιδιαίτερα η αφύπνιση των αισθήσεων στα

παιδιά με ειδικές ανάγκες προάγει την διαδικασία της μάθησης και τα βοηθά να

αποκτήσουν εμπειρίες.

Τόσο οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας (εικόνες, σύμβολα, αντικείμενα, αναφοράς,

υποστηρικτική τεχνολογία) όσο και η πολυαισθητηριακή προσέγγιση που εμπεριέχει τα

παραπάνω συμβάλλουν στη μάθηση των παιδιών με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και τα

διευκολύνουν στο να κατανοήσουν την ομιλούμενη γλώσσα και να αλληλεπιδράσουν με το

περιβάλλον τους.

Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζονται επίσης οι μικρές ιστορίες ως ένα από τα είδη της

παιδικής λογοτεχνίας που είναι κατάλληλο για τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση λόγω των

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (σύντομη έκταση, απλή πλοκή, λιτό ύφος και γλώσσα).

Η παρούσα εργασία διαρθώνετα σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί τη Θεωρητική
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Προσέγγιση και περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο κάνει λόγο για το τι είναι η Παιδική Λογοτεχνία, ποια είναι τα

είδη της, η παιδαγωγική της, η ιστορική της εξέλιξη, η σχέση της με τις ειδικές

ανάγκες και πώς αυτή χρησιμοποιείται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα παιδιά με

ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών των

μικρών ιστοριών και γίνεται λόγος για το ρόλο τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της αφήγησης, αναφέρονται τα συστατικά

στοιχεία της τέχνης της αφήγησης καθώς και η σχέση αφήγησης με την εκπαίδευση

και με τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο τι είναι νοητική καθυστέρηση, ποια τα αίτιά

της και ποια είναι χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική καθυστέρηση.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ρόλο των αισθήσεων στη μαθησιακή

διαδικασία καθώς και παρουσίαση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης και των

εναλλακτικών και επαυξημένων τρόπων επικοινωνίας και πως αυτά συμβάλλουν

στην μάθηση.

Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί την Έρευνα και χωρίζεται σε 6 κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την περίληψη της μελέτης.

Το δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τη

διεξαγωγή της έρευνας, το σκοπό της έρευνας, αναφέρονται οι ερευνητικές

υποθέσεις ενώ υπάρχει και η βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στην οποία

στηρίχθηκαν οι υποθέσεις.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δείγμα των συμμετεχόντων, τα εργαλεία που

χρησιμοποιήθηκαν και περιγράφεται η διαδικασία της διεξαγωγής της έρευνας.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

έρευνας.

Στο πέμπτο κεφάλαιο συζητούνται τα ευρήματα της έρευνας σε σχέση με την

βιβλιογραφία πάνω στην οποία στηρίχθηκε αυτή.

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα από την συγκεκριμένη

έρευνα.
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Ησυμβολή της εικόνας και της πολυαισθητηριακής

, , ,
προσεγγισης στην αφηγηματικη ικανοτητα των

παιδιών με νοητική καθυστέρηση.

Α 'ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1.1. Ορισμός της Παιδικής Λογοτεχνίας

Προσπαθώντας να ορίσουμε τι είναι Παιδική Λογοτεχνία, παρατηρούμε ότι ο όρος αυτός

από τη φύση του είναι προβληματικός. Ήδη οι απαντήσεις για το τι είναι λογοτεχνία

χαρακτηρίζονται από πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα, επομένως είναι προφανές ότι οι

απόψεις περί του τι είναι παιδική λογοτεχνία ποικίλλουν και αποκλείουν ένα και μόνο

ορισμό. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για την παιδική λογοτεχνία και

επικεντρώνονται συχνά στον όρο "παιδική" και όχι στον όρο "λογοτεχνία".

Βλέποντας διάφορους ορισμούς, παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τον

όρο παιδική λογοτεχνία. Μερικοί, όπως ο Β. Croce ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει παιδική

λογοτεχνία και πως τα παιδιά δεν είναι σε θέση να "ανεχθούν τον εκθαμβωτικό ήλιο της

τέχνης" (Καρπόζηλου, 1994: 151). Παρόμοια άποψη εκφράζει και η Jacqueline Rose,

θεωρώντας ότι ''ο όρος παιδική λογοτεχνία δεν αντιστοιχεί προς το περιεχόμενο του",

εφόσον αφορά τους ενήλικες και μόνο (Κανατσούλη, 2002:26).

Άλλοι όπως η Rebecca Lukens ορίζουν την παιδική λογοτεχνία συγκριτικά με την

λογοτεχνία των ενηλίκων, υποστηρίζοντας πως η παιδική λογοτεχνία "διαφέρει από τη

λογοτεχνία των ενηλίκων στο βαθμό, όχι στο είδος και πως γράφοντας για παιδιά θα πρέπει

να χρησιμοποιούνται τα ίδια στάνταρ, όπως και στο γράψιμο για ενηλίκους" (Κανατσούλη,

2002:24).

Για τους Β. Δ. Αναγνωστόπουλο και Αντ. Δελώνη (1988:17) παιδική λογοτεχνία είναι

"τα αισθητικώς δικαιωμένα λογοτεχνήματα των ωρίμων που απευθύνονται στο παιδί". Η Ζ.

Βαλάση (2001: 17) ορίζει την παιδική λογοτεχνία ως το "σύνολο των καλλιτεχνικών έργων

του λόγου με τα οποία ψυχαγωγούνται τα παιδιά" και παραθέτει κάποια χαρακτηριστικά της

όπως το ότι πρόκειται για έργα που γράφονται από μεγάλους, μπορεί να έχουν

δημιουργηθεί είτε εκ των προτέρων για παιδικό κοινό, είτε να έχουν γίνει "παιδικά" εκ των

υστέρων. Επίσης, τα έργα είναι είτε προφορικά είτε γραπτά και τέλος, αναφέρει ότι η
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παιδική λογοτεχνία εκφράζεται με λόγο έμμετρο ή πεζό.

Η παιδική λογοτεχνία δεν είναι απλά λογοτεχνία που γράφεται έχοντας παιδιά στο νου, 11

που απλά τυχαίνει να διαβάζεται από παιδιά αναφέρει ο Ρ. odelman (1981) και

υποστηρίζει πως η παιδική λογοτεχνία πρόκειται για ένα είδος, ένα ιδιαίτερο είδος της

λογοτεχνίας με τα δικά του διακριτικά χαρακτηριστικά.

Η Λ. Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου (1990) ορίζει την παιδική λογοτεχνία ως την "τέχνη

του λόγου" που δημιουργούν ενήλικες για τα παιδιά, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα. Επιπλέον,

αναφέρεται στα σημεία αναγνώρισής της. Αναφορικά με τη μορφή, κάνει λόγο για τη

λιτότητα του λόγου, την απουσία σαρκασμού και βωμολοχιών, τη συντομία, την αμεσότητα

της αφήγησης και τη διαγραφή των χαρακτήρων χωρίς επιμονή στην ψυχογράφησή τους,

ενώ αναφορικά με το περιεχόμενο, κάνει λόγο για το ξεκάθαρο πλαίσιο της υπόθεσης, την

έντονη και γρήγορη πλοκή, την υπάρξη κάθαρσης και το αίσθημα αγάπης που νιώθει ο

αναγνώστης εκ μέρους του συγγραφέα.

Παρομοίως, ο Miles McDowell, χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά του παιδικού βιβλίου

για να ορίσει την παιδική λογοτεχνία και αναφέρεται στη συντομία των παιδικών βιβλίων,

στην ενεργό δράση, τους διαλόγους και τις ηθικές σχηματοποιήσεις που τα χαρακτηρίζουν,

στην γλώσσα τους που είναι προσανατολισμένη στην γλώσσα των παιδιών, την ευδιάκριτη

δομή, το στοιχείο του μαγικού και του φανταστικού, τους πρωταγωνιστές-παιδιά, την

απλότητα και την περιπέτεια (Κανατσούλη, 2002).

Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε περιεκτικά ότι ο όρος παιδική λογοτεχνία

αναφέρεται στη λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά αλλά και σε νέους.

1.2. Σκοπός της Παιδικής Λογοτεχνίας

Η τέρψη και η συγκίνηση είναι ο βασικός σκοπός της λογοτεχνίας γενικότερα, ως

πνευματική και κοινωνική λειτουργία.

Η παιδική λογοτεχνία "είναι σε θέση να συμβάλει στην ψυχαγωγία των παιδιών και την

πνευματική τους καλλιέργεια, δηλαδή την ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της

ομορφιάς, στην ωρίμανση της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση της ελεύθερης

συνείδησης" (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1990: 14).

Οι Ρ. Παπανικολάου και Τ. Τσιλιμένη (2009:20) αναφέρουν πως σύμφωνα με
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παιδαγωγούς, ψυχολόγους και μελετητές, "η παιδική λογοτεχνία αναπτύσσει αισθητικά το

παιδί, απελευθερώνει και καλλιεργεί τη φαντασία του, του μεταδίδει αξίες παναθρώπινες,

το βοηθάει να επικοινωνεί με τους άλλους. Ακόμη, το εισάγει αβίαστα στα γεγονότα της

ζωής, στον κοινωνικό και φυσικό κόσμο που το περιβάλλει". Οι ίδιες συνεχίζουν

αναφέροντας πως κατά την προσπάθεια προσέγγισης του λογοτεχνήματος, κινητοποιούνται

όλες οι πνευματικές δυνάμεις του παιδιού (συναίσθημα, φαντασία, σκέψη). Η

προσωπικότητα του παιδιού μορφώνεται μέσα από την ισόρροπη καλλιέργεια των ψυχικών

του δυνάμεων. Τέλος, παραθέτουν τη διπλή λειτουργικότητα που παρουσιάζει η παιδική

λογοτεχνία, η οποία α) καλλιεργεί και ευαισθητοποιεί το παιδί απέναντι στο ωραίο, β)

συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξή του και κατεπέκταση στη σκέψη του και γ) εκτός από

το να δημιουργεί συγκινήσεις, μπορεί να επηρεάζει και τον ιδεολογικό κόσμο του

αναγνώστη (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 2009).

Οι Β. Δ. Αναγνωστόπουλος και Αντ. Δελώνης (1988:16-17) υποστηρίζουν πως σκοπός

των παιδικών λογοτεχνημάτων είναι "να προσφέρουν στο παιδί χαρά, τον παλμό της ζωής,

την αισθητική απόλαυση και παράλληλα να υποβάλλουν αρχές και μηνύματα με

ανθρωποπλαστικό χαρακτήρα".

Η παιδική λογοτεχνία επηρεάζει βαθιά τον άνθρωπο, κινητοποιώντας την φαντασία του

και αναπτύσσοντας την ευαισθησία του, μεταδίδοντας μηνύματα που περιέχουν ιδανικά,

αξίες, πρότυπα δράσης και συμπεριφοράς. Επιπλέον, τον ασκεί στην αυτοσυγκέντρωση,

καλλιεργεί το ενδιαφέρον του για τα φαινόμενα της κοινωνικής ζωής, τον εξοικειώνει με τη

γλώσσα, τον βοηθά να αναπτύξει αισθητικά κριτήρια και τον οδηγεί στην αναγνωστική

συνήθεια (Βαλάση, 2001).

1.3. Τα είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας

Τα είδη της παιδικής λογοτεχνίας είναι:

1) Το παραμύθι

2) Οι μύθοι - Η μυθολογία

3) Οι μικρές ιστορίες

4) Ποίηση

5) Το θέατρο
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1.3.1. Το παραμύθι

Δεν υπάρχει λαός που να μην έχει παραμύθια προφορικά ή γραπτά. Το παραμύθι αποτελεί

ένα παναθρώπινο λογοτεχνικό είδος. Για τα παιδιά το παραμύθι είναι μια από τις

αγαπημένες τους δραστηριότητες. Τα παραμύθια, σύμφωνα με τον Γ. Μέγα, "έχουν σκοπό

να τέρψουν τον ακροατή και χαρακτηρίζονται από το έντεχνο της διήγησης, στη δε πλοκή

πρόσωπα και ζώα κινούνται στον κόσμο του μαγικού και του φανταστικού" (Κανατσούλη,

2002:82). Οι Ρ. Παπανικολάου και 1. Τσιλιμένη (2009:34) αναφέρουν πως σκοπός του

παραμυθιού είναι "να τέρψει , να διεγείρει την φαντασία και να εισάγει τα παιδιά στην

πραγματικότητα από ένα μυθικό δρόμο".

Κάποιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά του παραμυθιού είναι:

α) Η απουσία αληθοφάνειας καθώς ο κόσμος του παραμυθιού είναι φανταστικός. Είναι

δυνατό να πραγματοποιηθούν θαύματα (με την βοήθεια κάποιου μαγικού μέσου ή ενός

υπερφυσικού βοηθού), ενώ οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν.

β) Η μη αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο ("μια φορά

κι ένα καιρό"). Οι ήρωες παίρνουν τα ονόματά τους από κάποιες ιδιότητες που έχουν ή

συνήθειες (π.χ. Χιόνατη από το λευκό της δέρμα, Σταχτοπούτα επειδή καθάριζε τις στάχτες

από το τζάκι).

γ) Στα παραμύθια όλα κινούνται ανάμεσα στα δύο άκρα. Το παραμύθι δεν γνωρίζει τη

μεσότητα.

δ) Σκοπός του παραμυθιού δεν είναι να διδάξει ή να παρέχει συμβουλές. Ωστόσο, είναι

ηθικό και αυτό φαίνεται στο τέλος όπου υπάρχει κάθαρση με το ευχάριστο τέλος, την

αμοιβή του καλού και την τιμωρία του κακού (Κανατσούλη, 2002).

Η φαντασία και η κριτική ικανότητα του παιδιού αναπτύσσεται με τα παραμύθια. Το

παιδί κοινωνικοποιείται, επικοινωνεί με τους άλλους και ευαισθητοποιείται απέναντι στο

ωραίο. Το παραμύθι, επιπλέον συμβάλλει την γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών και τα

βοηθά να γνωρίσουν αξίες δύσκολες όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη Κ.α. Τέλος, η προσοχή

και η μνήμη των παιδιών καλλιεργείται με το άκουσμα των παραμυθιών (Παπανικολάου &

Τσιλιμένη,2009).

Τα είδη των παραμυθιών μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: α) μαγικά ή

εξωτικά, β) διηγηματικά ή κοσμικά, γ) θρησκευτικά ή συναξαρικά και δ) ευτράπελα ή

σατιρικά (Κανατσούλη, 2002).
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1.3.2. Μύθοι -Μυθολογία

"Με τη λέξη Μύθος (= λόγος, παραμύθι) συνήθως εννοούμε τις παραδόσεις των αρχαίων

για θεούς και ήρωες (απ' όπου μυθολογία) αλλά κατά την νεοελληνική αντίληψη, μύθοι

είναι οι παροιμιώδεις διηγήσεις που σκοπό έχουν να παραδειγματίσουν ή να διδάξουν.

Διαφέρουν από το παραμύθι κυρίως στην έκταση και το σκοπό" (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος,

1987:82). Μύθος, όπως αναφέρει η Μ. Κανατσούλη (2002:95) είναι "μια μικρή αλληγορική

διήγηση από τον κόσμο των ζώων ή των ανθρώπων, που θέλει να διδάξει κάτι".

Οι μύθοι των ζώων είναι μια μεγάλη ομάδα διηγήσεων και δημιουργήθηκαν από την

επαφή του πρωτόγονου ανθρώπου με τα ζώα. Έχουν διδακτικό περιεχόμενο από τη φύση

τους και είναι πολύ σύντομοι. Οι ήρωες είναι σχεδόν πάντα ζώα. Καθώς το παιδί παρατηρεί

όσα παθαίνουν τα ζώα, αρχίζει να γνωρίζει διάφορους ανθρώπινους χαρακτήρες και

ιδιότητες Π.χ. αχαριστία, πονηριά. Οι μύθοι προβληματίζουν συχνά για την χρησιμότητα και

την καταλληλότητα στα μικρά παιδιά εξαιτίας της διδακτικότητας που τους διακρίνει

(Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 2009).

Ο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος (1987) παραθέτει 4 κατηγορίες μύθων των ζώων οι οποίες

εμφανίζουν ποικίλο χαρακτήρα. α) Διηγήσεις αιτιολογικές, β) Ευτράπελες και παιγνιώδεις,

γ) Σκωπτικές και δ) Αλληλολοιδορίες. Στις διηγήσεις αυτές τα ζώα μιλούν και ενεργούν

κατά τρόπο φυσικό, σαν να ήταν λογικά όντα. Από εδώ λείπουν η μαγεία και το υπερφυσικό

τα όποια είναι βασικά στοιχεία του παραμυθιού. Αναφορικά με το υφός των διηγήσεων

αυτών, είναι απλό και ευσύνοπτο και καταλήγουν, συνήθως, σε επιμύθιο. Πολλές διηγήσεις

από αυτές μετατράπηκαν σε παροιμίες ενώ άλλες διευρύνθηκαν και έγιναν παραμύθια των

ζώων.

Η Μ. Κανατσούλη (2002) προτείνει ένα άλλο διαχωρισμό των μύθων με βάση το

περιεχόμενό τους. Έτσι υπάρχουν οι α) Κοσμογονικοί (μιλούν για την δημιουργία του

κόσμου), β) Εθνεγερτικοί (προσπαθούν να δικαιολογήσουν κατακτητικούς πολέμους και

τυρρανίες), γ)Φυσιογνωστικοί (εξηγούν φυσικά φαινόμενα ή γεγονότα) και δ)Κοινωνικοί ή

διδακτικοί (έχουν διδακτικό χαρακτήρα και συνήθως είναι μύθοι με ήρωες ζώα).

1.3.3. Οι μικρές ιστορίες

Οι μικρές ιστορίες είναι ένα από τα είδη της παιδικής λογοτεχνίας. Ως προς την έκταση

13



μπορεί να μοιάζει με το παραμύθι ή με το διήγημα αλλά δεν είναι τίποτα από τα δύο

(Κανατσούλη, 2002). Η μικρή ιστορία πρόκειται για μια πολύ σύντομη αφήγηση, συνήθως

1-5 σελίδων. Χαρακτηρίζεται από απλή πλοκή, λιτή γλώσσα και ύφος και δίνει ρεαλιστικές

εικόνες από την καθημερινότητα του παιδιού, των ενηλίκων αλλά και πολιτισμικές και

πανανθρώπινες αξίες, με λόγο αφαιρετικό, συγκεκριμένο, οικείο, προσιτό στην

αντιληπτικότητα του παιδιού, που σΙ αυτή την μικρή ηλικία είναι περιορισμένη, με λέξεις

απλές νοηματικά και σύντομες φράσεις (Κανατσούλη, 2002· Παπανικολάου & Τσιλιμένη,

2009).

Η μικρή ιστορία επιδιώκει την ψυχαγωγία του παιδιού, την γνωριμία του με το

περιβάλλον, την ενημέρωσή του σχετικά με πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα, την

εισαγωγή των παιδιών στο χώρο της λογοτεχνίας και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

(Σιβροπούλου, 2004· Τσιλιμένη, 2003).

Οι αποδέκτες των μικρών ιστοριών είναι πολύ μικρά παιδιά και έτσι οι μικρές ιστορίες

συνοδεύονται από εκτενείς εικονογραφήσεις (Κανατσούλη, 2002).

1.3.4. Ποίηση

Η ποίηση συμβάλλει στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών, στην καλλιέργεια του

ψυχικού και πνευματικού τους κόσμου και στο να αποκτήσουν μια αισιόδοξη στάση για τη

ζωή. Επιπλέον, τα βοηθά να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους (Παπανικολάου & Τσιλιμένη,

2009)

''Ο κύριος σκοπός της παιδικής ποίησης, είναι η αισθητική καλλιέργεια του παιδιού, η

αγωγή μέσα στα αισθητικά πλαίσια της τέχνης του λόγου. Η αληθινή ποίηση εκλεπτύνει την

παιδική ευαισθησία, που με τη σειρά της προσφέρει αυτό που ονομάζουμε αισθητική

απόλαυση, χαρά της ζωής. Έτσι μαθαίνει το παιδί να ανακαλύπτει, να εκτιμά και να

χαίρεται το ωραίο, το αρμονικό, και το ρυθμικό σαν στοιχεία της πνευματικής ζωής του

ανθρώπου" (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 2008:42-43).

1.3.5. Το θέατρο

Το θέατρο, λέξη ελληνική, είναι μια μορφή τέχνης που ασκεί βαθιά κοινωνική επίδραση.

Ως θέατρο μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που βλέπουμε να παίζεται σε μια σκηνή. Το

θέατρο συμβάλλει στην αγωγή των παιδιών, τα ενθαρρύνει να πειραματίζονται, να
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δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα σε ένα χαρούμενο περιβάλλον. Κάποια από τα είδη

του θεάτρου αποτελούν το θέατρο σκιών, η παντομίμα, το κουκλοθέατρο και το θεατρικό

παιχνίδι κυρίως στο χώρο του νηπιαγωγείου (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 2009).

1.4. Ηχρονική οριοθέτηση της Παιδικής Λογοτεχνίας

Δύο στοιχεία είναι απαραίτητο να λαμβάνονται πάντα υπόψη όταν πρόκειται για το

χρονικό προσδιορισμό ενός πνευματικού ή κοινωνικού φαινομένου, α) τους μεγάλους

δημιουργούς και β) το γενικό κλίμα της εποχής. Κάθε χρονική τομή είναι συμβατική και

ανύπαρκτη στην πραγματικότητα, όμως εξυπηρετεί τη μεδοθικότερη διερεύνηση της

λογοτεχνίας (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος & Δελώνης, 1988· Κανατσούλη, 2002). Αναφορικά

με την Παιδική Λογοτεχνία, διαπιστώνεται η διαφοροποίηση των βασικών

χαρακτηριστικών της από εποχή σε εποχή και η οποία δεν βρίσκεται έξω από τις

γενικότερες αλλαγές που συμβαίνουν στο νεοελληνικό έντεχνο χώρο και το κλίμα της

εκάστοτε εποχής (Κανατσούλη, 2002).

Το 1821 αποτελεί την αφετηρία της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, και με βάση αυτή

την αφετηρία διαμορφώνονται οι χρονικές περίοδοι της Παιδικής Λογοτεχνίας και

ξεχωρίζουν οι βασικοί σταθμοί στην εξέλιξή της (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος & Δελώνης,

1988· Κανατσούλη, 2002).

Όπως αναφέρουν οι Β. Δ. Αναγνωστόπουλος & Δελώνης (1988) και η Μ. Κανατσούλη

(2002), η ελληνική παιδική λογοτεχνία στην Ελλάδα θα μπορούσε να χωριστεί στις εξής

περιόδους:

1η περίοδος, 1821-1880

- 2η περίοδος, 1880 - 1922 ή 1917

- 3η περίοδος, 1922 ή 1917 - 1940

- 4η περίοδος, 1945 - σήμερα

1η περίοδος 1821-1880

Έως το 1880, επικρατούν στο νησιωτικό και ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο, δύο

τεχνοτροπίες. Η Α' Αθηναϊκή Σχολή και η Επτανησιακή Σχολή. Η πρώτη εκφράζει έναν
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αρρωστημένο ρομαντισμό και το αρχαιζον πνεύμα, ενώ η δεύτερη με αρχηγό της το

Σολωμό, εκφράζει το νεοκλασσικισμό (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος & Δελώνης, 1988).

Η Παιδική Λογοτεχνία, αυτή τη περίοδο, βρίσκεται στο ξεκίνημά της και διακρίνεται

από έντονα διδακτικό χαρακτήρα. Επίσης, δέχεται πολλές ξένες επιδράσεις αφού

μεταφράζονται έργα ξένων συγγραφέων όπως ο Ντίκενς, Άντερσεν, ενώ παράλληλα

υπάρχουν και πρωτότυπα έργα. Δύο βασικοί σταθμοί αυτή τη περίοδο είναι το:

1858- Ο Γεροστάθης του Λέοντος Μελά, έργο το οποίο καλλιέργησε τον ηθικό και εθνικό

φρονηματισμό της ελληνικής νεολαίας για ένα περίπου αιώνα.

1879- Η Διάπλασις των παίδων, ένα καθαρά παιδικό περιοδικό που με τον καιρό

προσαρμόστηκε και συμφώνησε με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1917.

2η περίοδος 1880-1922 ή 1917

Τη δεύτερη αυτή περίοδο, θριαμβεύει ο Δημοτικισμός με κυριαρχούσα μορφή τον

Ψυχάρη. Τρεις σχολές ξεχωρίζουν αυτή την περίοδο: η Νέα Αθηναϊκή με ηγέτη τον Κωστή

Παλαμά, η Σχολή της Τέχνης και η Σχολή του Νούμα που συνεχίζει το έργο της Νέας

ΑθηναϊκήςΣχολής. Μια έντονη τάση να μελετηθεί και να προβληθεί ο κόσμος του παιδιού

παρατηρείται αυτήν την περίοδο στην Παιδική Λογοτεχνία (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος&

Δελώνης, 1988). Βασικοί σταθμοί αποτελούν:

1910- Ίδρυση του ''Εκπαιδευτικού Ομίλου" από 36 λογοτέχνες, παιδαγωγούς και

γλωσσολόγους (Δελμούζος, Γληνός κ.α.) που θα επομιστούν το βάρος της Μεταρρύθμισης

του 1917.

1917- Η "Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση". Πολιτικές φυσιογνωμίες όπως ο Χ. Τρικούπης και

ο Ελ. Βενιζέλος στήριξαν την αναθεώρηση της γλώσσας. Έτσι, με την Εκπαιδευτική

Μεταρρύθμιση εισάγεται η διδασκαλία της δημοτικής στο σχολείο.

1909- Η Πηνελόπη Δέλτα εκδίδει το πρώτο της βιβλίο, "Για την πατρίδα".

1918- Τα Ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντωνίου.

3η περίοδος 1922 ή 1917 -1940

Η τραγωδία της Μικράς Ασίας, ο μεσοπόλεμος, η δικτατορία του Μεταξά είναι τα

σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και η

Αντιγόνη Μεταξά (Θεία Λένα) ξεχωρίζουν στο χώρο της Παιδικής Λογοτεχνίας
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(Κανατσούλη, 2002).

4η περίοδος 1945 - σήμερα

Την περίοδο αυτή σηματοδοτούν σημαντικά γεγονότα όπως ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος,

η KaTO'd1 και ο εμφύλιος, η εφτάχρονη δικτατορία αργότερα. Στην πρώτη υποπερίοδο,

1945-1974, οι σημαντικότεροι σταθμοί είναι:

1955- Η ίδρυση της "Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς". Πρόκειται για μια ομάδα

γυναικών που έχει ως στόχο την προώθηση του ελληνικού παιδικού βιβλίου και για αυτό το

σκοπό θεσπίζει ειδικό βραβείο.

1969- Η ίδρυση του "Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου". Αποτελεί το ελληνικό

παράρτημα του αντίστοιχου διεθνούς οργανισμού ΙΒΒΥ. Ίδρυση βιβλιοθηκών, προκήρυξη

λογοτεχνικών διαγωνισμών, εκθέσεις παιδικού βιβλίου, συμμετο'd1 σε παγκόσμια συνέδρια,

έκδοση ανθολογίων, έκδοση ειδικού δελτίου, οργάνωση συνεδρίων με έκδοση τόμων από

τα πρακτικά τους συγκατελέγονται στο έργο του Κύκλου.

Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από αστυφιλία, αύξηση εκδόσεων περιοδικών και

εφημερίδων, καταναλωτισμό και τον ερχομό της τηλεόρασης (Κανατσούλη, 2002).

Η δεύτερη υποπερίοδος, 1974 έως σήμερα, συνιστά την "άνοιξη" της Παιδικής

Λογοτεχνίας. "Πολλαπλασιάζονται οι εκδόσεις για τα παιδιά, επιδιώκεται η κριτική και

μελέτη της Παιδικής Λογοτεχνίας, προωθείται η καλή εικονογράφηση του παιδικού βιβλίου,

γράφονται οι πρώτες γραμματολογίες, εμφανίζονται πολλοί και νέοι συγγραφείς, ενώ η

ίδρυση των πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων ωφελεί χωρίς άλλο τη μεθοδικότερη

μελέτη και έρευνα της Παιδικής Λογοτεχνίας" (Κανατσούλη, 2002:68). Στη θεματολογία

της Παιδικής Λογοτεχνίας παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο το ιστορικό μυθιστόρημα. Επίσης,

αναπτύσσεται το περιπετειώδες μυθιστόρημα, το κοινωνικό μυθιστόρημα αλλά και το

επιστημονικό. Η Παιδική Λογοτεχνία επιδιώκει να αποδίδει ρεαλιστικά την πραγματικότητα

και εμμένει στην πεποίθηση ότι μαζί με το ρεαλισμό πρέπει να διατηρηθεί και ο λυρισμός.

Το οικολογικό, η ειρήνη, η έλλειψη επικοινωνίας των ανθρώπων, τα ναρκωτικά είναι από τα

θέματα άμεσου κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους σύγχρονους συγγραφείς.

Απλότητα και ειλικρίνεια διαθέτει το ύφος των σύγχρονων παιδικών λογοτεχνημάτων, με

προβολή ηθικών αξιών της δικής μας εποχής και απουσία έντονου διδακτισμού

(Κανατσούλη, 2002).
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1.5. ΗΠαιδαγωγική της Λογοτεχνίας

Ένας νέος κλάδος της παιδαγωγικής επιστήμης συνιστά η Παιδαγωγική της

Λογοτεχνίας. Ο F. Kienecker παραθέτει τον εξής ορισμό: 'Ή Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας

βρίσκεται στην περιοχιι που η επιστήμη της λογοτεχνίας συναγωγίζεται την επιστήμη της

αγωγής" ή απλούστερα, όπου η λογοτεχνία συναντάει και συνεργάζεται με την αγωγή

(Μαλαφάντης, 2005:17). Προκειμένου να επιτύχει τους παιδαγωγικούς της σκοπούς, η

επιστήμη της αγωγής συχνά αξιοποιεί τη δύναμη της λογοτεχνίας και στηρίζεται σε κείμενά

της. Η Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας, ως κλάδος της παιδαγωγικής επιστήμης, δίνει

προτεραιότητα στην παιδαγωγική άποψη παρά τη λογοτεχνική, κάτι που σημαίνει ότι οι

σκοποί της αγωγής εξυπηρετούνται με τη λογοτεχνία, η οποία είναι απαραίτητη για τη

μόρφωση του ανθρώπου. Το λογοτέχνημα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στο σχολείο για

παιδαγωγικούς και μορφωτικούς σκοπούς (Μαλαφάντης, 2005).

Η Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας στρέφεται ουσιαστικά στον άνθρωπο, στο βαθμό που

μπορεί ο ίδιος να συμμετέχει στις προσπάθειες για ατομική και κοινωνική καλλιέργεια και

πρόοδο. Ιδιαίτερα, ο κλάδος αυτός θεωρεί ότι οι νέοι θα πρέπει να διδαχθούν μέσω της

λογοτεχνίας τις ηθικές αξίες της κοινωνίας στην οποία εντάσσονται (Μαλαφάντης, 2005).

Μέσω των ποικίλων προτύπων που προβάλλει, η λογοτεχνία ασκεί παιδαγωγική

επίδραση στον άνθρωπο, βοηθώντας τον να διαμορφώσει την προσωπικότητά του.

Επιπλέον, μέσα από τη λογοτεχνία, ''ο σύγχρονος άνθρωπος συναντά και γνωρίζει δυνάμεις

και προϋποθέσεις που δημιούργησαν τον πολιτισμό, κάτι που δηλώνει την ανθρωπολογική

διάσταση της λογοτεχνίας" (Μαλαφάντης, 2005:23).

Σε κάθε εποχή χρειάζεται να ελέγχεται και να ρυθμίζεται αυτή η ανθρωπολογική

διάσταση, καθώς επηρεάζεται τόσο από τους ιστορικούς όσο και από άλλους εξωτερικούς

παράγοντες. Η παιδαγωγική σημασία και αξία της λογοτεχνίας προβάλλεται διαφορετικά σε

κάθε εποχή. Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της λογοτεχνίας, για παράδειγμα, στη σύγχρονη

τεχνολογική εποχή αγνοείται ή υποτιμάται και για αυτό θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο.

Έτσι το έργο της Παιδαγωγικής της Λογοτεχνίας γίνεται πιο δύσκολο αλλά και πιο

αναγκαίο συγχρόνως (Μαλαφάντης, 2005).

Η Παιδαγωγική της Λογοτεχνίας εξετάζει στις διερευνήσεις και θεωρήσεις της, τις

εκφάνσεις της λογοτεχνίας ως πραγματικές καταστάσεις τις οποίες συζητούμε, αναλύουμε,
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κρίνουμε και εκτιμούμε. "Στην περίπτωση αυτή, τα διάφορα λογοτεχνικά κριτήρια που

εφαρμόζονται επάνω στο λογοτέχνημα όπως π.χ. το λογοτεχνικό είδος, η γλωσσική μορφή

του, ο γλωσσικός πλούτος κ.λ.π. - στοιχεία που μας δανείζει η επιστήμη της φιλολογίας, ή

και της γλωσσολογίας- μας εξασφαλίζουν το να δίνεται και η ανάλογη σημασία στις

ιδιαίτερες αξιώσεις των λογοτεχνικών έργων, στο ιδιαίτερο περιεχόμενο του καθενός

ξεχωριστού λογοτεχνήματος, στο περιεχόμενο το οποίο προσδιόρισε ο συγγραφέας του. Τα

κριτήρια της παιδαγωγικής καθορίζουν τη μέθοδο και τους συσχετισμούς της έρευνας των

λογοτεχνικών έργων σχετικά με την παιδαγωγική τους λειτουργία και σημασία"

(Μαλαφάντης, 2005:24).

Η λογοτεχνία, το αντικείμενο της Παιδαγωγικής της Λογοτεχνίας, εξετάζεται στη

συνάφεια της παιδαγωγικής σκέψης η οποία με τη σειρά της διαμορφώνεται ανάλογα με τη

θέση και την εξέλιξη της ιστορικής και κοινωνικής συνείδησης. Δηλαδή, η λογοτεχνία,

εκτιμάται και προβάλλεται διαφορετικά σε κάθε εποχή (Μαλαφάντης, 2005).

1.6. Ηπαιδική λογοτεχνία ως έργο τέχνης ή μέσο αγωγής;

Μπορεί η παιδική λογοτεχνία να χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης ή μέσο αγωγής; Οι

απόψεις των επιστημόνων διίστανται αλλά περισσότερο συγκλίνουν στο ότι Λογοτεχνία

αποτελεί τέχνη του λόγου.

Ο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος (1987) αναφέρει ότι έχει γίνει φανερό πόσο θετικά συμβάλλει

το παιδικό βιβλίο στην πνευματική και ηθική διάπλαση του παιδιού. Ο Μ. Μαραθεύτης

(1990) υποστηρίζει: το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο ως πνευματικό δημιούργημα καλλιεργεί

την τέχνη του λόγου και απευθύνεται στο παιδί. Επειδή καλλιεργεί την τέχνη του λόγου

αποτελεί έργο τέχνης και καθώς απευθύνεται στο παιδί αποτελεί και μέσο αγωγής. Έτσι

δημιουργήθηκαν ερωτήματα, εάν το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο είναι έργο τέχνης ή μέσο

αγωγής.

Η απάντηση στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν βρίσκεται στις θεωρίες περί αξίας

υποκειμενικής και αντικειμενικής. 'Άξία είναι κάθε τι που έχει σημασία στη ζωή και το

επιθυμούμε" (Μαραθεύτης, 1990: 16). Σύμφωνα με την υποκειμενική αξία, οι αξίες είναι

υποκειμενικές, δηλαδή οι άνθρωποι δεν αποδίδουν την ίδια σημασία και δεν επιθυμούν με
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τον ίδιο τρόπο τα αντικείμενα. Από την άλλη, η αντικειμενική αξία, υποστηρίζει ότι

ανάμεσα στον άνθρωπο και τα αντικείμενα αναπτύσσεται μια δυαδική σχέση. Ο άνθρωπος

εκτιμά τα αντικείμενα ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Επίσης, οι

αξίες κατατάσσονται και σε άλλες κατηγορίες όπως απόλυτες ή αυτόνομες και διάμεσες.

"Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να είναι αξία απόλυτη και συγχρόνως αξία διάμεση,

επειδή οδηγεί προς κάποια άλλη αξία, όπως είναι το ωραίο, η επικοινωνία, η αγωγή ή ο

άνθρωπος γενικά" (Μαραθεύτης, 1990: 17). Όσοι όμως ακολουθούν την υποκειμενική

θεωρία δεν δέχονται την συγκεκριμένη άποψη υποστηρίζοντας ότι κάθε αξία εξυπηρετεί

κάποιο σκοπό καθεαυτό και δεν αποτελεί μέσο προς άλλο σκοπό. Έτσι, "το παιδικό βιβλίο

αποτελεί μια αυτοαξία την οποία επιδιώκουμε για το σκοπό που το ίδιο περικλείει"

(Μαραθεύτης, 1990: 17). Υπάρχουν όμως διαφωνίες και μεταξύ των παιδαγωγών, οι οποίοι

επηρεάζονται από τις διάφορες φιλοσοφίες που έχουν επικρατήσει. Την υποκειμενική

θεωρία για τις αξίες υποστηρίζει η φιλοσοφία του πραγματισμού. Από αυτήν την φιλοσοφία

είναι επηρεασμένες δύο παιδαγωγικές σχολές, η σχολή του προοδευτισμού και η σχολή του

αναδομισμού (Μαραθεύτης, 1990).

Την αντικειμενική θεωρία για τις αξίες υποστηρίζουν οι φιλοσοφικές σχολές του

ρεαλισμού, του ιδεαλισμού, του υπαρξισμού και του προσωπισμού. Οι εκπαιδευτικές

σχολές που υποστηρίζουν αυτές τις φιλοσοφίες θεωρούν το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο όχι

μόνο ως έργο τέχνης αλλά και ως μέσο που εξυπηρετεί σκοπούς της αγωγής. Ανεξάρτητα

από το ποια σχολή ακολουθεί ο καθένας η άποψη που κερδίζει στις μέρες μας συνεχώς

έδαφος είναι εκείνη που πιστεύει ότι τα έργα τέχνης πρέπει να χρησιμοποιούνται και ως

διδακτικά μέσα (Μαραθεύτης, 1990).

Εδώ θεωρείται απαραίτητο, εφόσον το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο ορίζεται ως έργο

τέχνης να αναφέρουμε, τι είναι η τέχνη. Η τέχνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να

εκφράζεται χρησιμοποιώντας δεξιότητες, εμπειρίες και αισθητική αντίληψη. 'Ή γνώση της

τέχνης είναι σημαντική σαν βάση μίας κουλτούρας η οποία βοηθά τον άνθρωπο στο να

εκτιμάει αξίες που έχουν να κάνουν με την κοινωνία, την αισθητική και την ποιότητα ζωής"

(Αθανασόπουλος, 2012).

Όσον αφορά δε, την παιδική λογοτεχνία, "αποτελεί ιδιότυπο είδος τέχνης χωρίς βέβαια

αυτό να δημιουργεί στεγανά μέσα στον ευρύτερο χώρο της λογοτεχνίας" (Β. Δ.

Αναγνωστόπουλος, 1987:17).
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Είναι πραγματικότητα πως το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο και η παιδική λογοτεχνία

γενικότερα αποτελεί μέσω αγωγής και στην εκπαίδευση αλλά και στη μορφή εμπορεύματος.

Επίσης, μπορεί να συνδυάσει το λόγο με την ομορφιά και να αποτελέσει ένα πολύτιμο

βοήθημα στα χέρια ενός εκπαιδευτικού ή ενός ενήλικα γενικότερα. Ως μέσο αγωγής, το

παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να ακολουθήσει μια από τις τρεις μεγάλες παιδαγωγικές

αρχές. Την κοινωνιοκεντρική, την παιδαγωγική και τη διαλογοκεντρική.

Σύμωνα με την κοινωνιοκεντρική αρχή, ο συγγραφέας, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να

αποδεχθεί τους θεσμούς της κοινωνίας, από την άλλη όμως, μπορεί να το οδηγήσει στο να

παραμελήσει την ικανοποίηση των ψυχοπνευματικών του αναγκών. Στην παιδοκεντρική

αρχή επηρεάζεται η παιδαγωγική σκέψη. Ο συγγραφέας ικανοποιεί τις ψυχοπνευματικές

ανάγκες του παιδιού, παραμελεί όμως τη διαιώνιση των θεσμών της κοινωνίας. Τέλος, στη

διαλογοκεντρική, η οποία εκτοπίζει τελευταία την παιδοκεντρική αρχή, επιτυγχάνεται η

ικανοποίηση των ψυχοπνευματικών αναγκών του παιδιού αλλά και η διαιώνιση των

κοινωνικών θεσμών. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αρχή, πρέπει να αναπτύσσεται διάλογος

μεταξύ κοινωνίας και ατόμου (Μαραθεύτης, 1990).

Όποια από τις τρεις αρχές εφαρμόσει ο συγγραφέας, έχει διπλό λειτούργημα, να

συνδυάσει την προσφορά ενός αναγνωστικού υλικού με την καλλιέργεια του ωραίου. Κατά

την προσφορά του αναγνωστικού υλικού, άλλοτε δίνει έμφαση στις ατομικές ανάγκες του

παιδαγωγούμενου, άλλοτε στους κοινωνικούς θεσμούς και άλλοτε συνδυάζει και τα δύο

σκέλη της αγωγής. Η έκφραση του ωραίου επηρεάζεται ανάλογα με το που δίνεται έμφαση

στο αναγνωστικό υλικό. Σημαντικό παράγοντα όμως, αποτελεί και η ελευθερία του

συγγραφέα παιδικών βιβλίων, η οποία του δίνει την δυνατότητα να χαράξει τη δική του

παιδαγωγική γραμμή, να ανοίξει νέους δρόμους στην αγωγή, γεγονός το οποίο συνεπάγεται

πολλούς κινδύνους οι οποίοι για να αποφευχθούν πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ

συγγραφέων παιδικών βιβλίων και παιδαγωγών (Μαραθεύτης, 1990).

Τέλος, ένα λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο μπορεί να αποτελέσει μέσο αγωγής και έργο

τέχνης εφόσον σε αυτό συμβάλλουν και ο εκπαιδευτικός και ο συγγραφέας. Ο πρώτος

στηριζόμενος στις γνώσεις παιδαγωγικής και ψυχολογίας θα συνεπικουρήσει, ώστε ο

συγγραφέας να προσαρμόσει το αναγνωστικό του υλικό στα επίπεδα του παιδικού

αναγνωστικού κοινού. Ο δεύτερος, μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό ανοίγοντας του

δρόμους αισθητικής και γλωσσικής αγωγής (Μαραθεύτης, 1990).

21



1.7. Λογοτεχνική αγωγή του παιδιού

Η λογοτεχνική αγωγή σύμφωνα με τον Kienecker, αποτελεί μια έννοια διπλής σημασίας.

Από τη μια νοείται ως αγωγή προς χάριν της λογοτεχνίας και από την άλλη ως αγωγή μέσω

της λογοτεχνίας. Ο αναγνώστης, εξοικειούμενος συνεχώς με τη λογοτεχνία αποκτά τη

δυνατότητα να αναπτύξει στοιχειώδεις ή και πιο σύνθετους τρόπους προσέγγισης και

πρόσληψης λογοτεχνικών έργων. Η σταδιακή εξοικείωση θα πρέπει να γίνεται συστηματικά

και προγραμματισμένα - γεγονός που συμβαίνει μόνο στην εκπαίδευση, αφού πρώτα δοθεί

προσοχή και έμφαση στο ρόλο και τη σημασία της παιδαγωγικής της λογοτεχνίας - και να

οδηγεί στην αφομοίωση της λογοτεχνικής ύλης, ώστε να μπορεί κανείς να διαμορφώσει

άποψη και γνώση γύρω από τη λογοτεχνία (Μαλαφάντης, 2005).

Για την καλύτερη εξοικείωση και επαφή των μαθητών με τη λογοτεχνία, πρέπει ο

εκπαιδευτικός, από την πλευρά του, "να έχει εξασφαλίσει τη δημιουργία μιας στέρεας και

σωστής βάσης επικοινωνίας, το κατάλληλο ψυχοπαιδαγωγικό κλ,ίμα, μέσα από το οποίο θα

πετυχαίνεται η καλύτερη, η πληρέστερη προσέγγιση του λογοτεχνικού έργου"

(Μαλαφάντης, 2005:29).

Η επίδραση που ασκεί στο μικρό παιδί η λογοτεχνία είναι πολύ έντονη εφόσον, ως

μορφή τέχνης απευθύνεται στο συναίσθημα και σε αυτή την ηλικία το παιδί λειτουργεί

περισσότερο με τα συναισθήματα παρά με τη λογική. Επίσης, ο ρόλος της λογοτεχνίας για

την αγωγή του παιδιού είναι σημαντικός εφόσον οι ανάγκες του και οι αναζητήσεις του

αφορούν τη γνωριμία του με το περιβάλλον, τη διαμόρφωση μιας δικής του κοσμοθεωρίας

και την οργάνωση αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Το παιδί έρχεται σε επαφή με τον έντεχνο

λόγο από το ξεκίνημα της ζωής του με τα νανουρίσματα, τα ταχταρίσματα, τα παραμύθια

και τις ιστορίες που αποτελούν την τροφή της ψυχής του. Παλιότερα, όλα αυτά ήταν ο

φυσικός δρόμος για να προσεγγίσει και να απολαύσει αργότερα την επώνυμη λογοτεχνία.

Σήμερα, όλο και τείνουν να εξαφανιστούν τα παραμύθια της γιαγιάς, τα παιχνίδια στις

γειτονιές και αντικαθίστανται από τη χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ, ο αυθόρμητος τρόπος

του παιδιού με τη λογοτεχνία διασαλεύεται. Στα παιδιά παρέχεται αφθονία υλικών αγαθών

τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη φυσική και αληθινή

διήγηση ενός παραμυθιού. Εδώ, ο ρόλος του σχολείου διαφαίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.

Πρέπει, με τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος, να καλύψει τα κενά
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που δημιουργεί στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού ο σύγχρονος τρόπος

ζωής (Δραγάση, 1995).

Οι στόχοι της λογοτεχνικής αγωγής, σύμφωνα με τη Δραγάση (1995) θα μπορούσαν να

είναι οι εξής: αισθητική απόλαυση, ψυχαγωγία και ευχαρίστηση, προαγωγή της γλωσσικής

έκφρασης, κοινωνική και ηθική καλλιέργεια, γνωστικά μηνύματα, ανάπτυξη της φαντασίας

τους, ανάπτυξη της εαυσθησία τους και της θετικής στάσης τους για τη ζωή, οράματα

(Δραγάση, 1995:23).

Σύμφωνα με τον Μαλαφάντη (2005), η λογοτεχνική αγωγή αποτελεί μια "αγωγή επ'

ευκαιρία", η οποία μελλοντικά θα πρέπει να συστηματοποιηθεί μέσα από τη διασάφηση,

την ενίσχυση και την επαλήθευση εξωλογοτεχνικών παιδαγωγικών επιδιώξεων μέσω της

παιδαγωγικής της λογοτεχνίας.

Ο Β. Δ. Αναγωστόπουλος και Αντ. Δελώνης (1988), τονίζουν ότι για να υπάρξει

λογοτεχνική αγωγή στο σχολείο, θα πρέπει ο δάσκαλος να λάβει υπόψη κάποιες

συντεταγμένες στην όλη εκπαιδευτική πράξη. Συνοπτικά αυτές είναι:

- να μη μετατρέψει τη λογοτεχνική αγωγή σε ένα μάθημα τυπικό

- να στρέψει το ενδιαφέρον του παιδιού από το έργο στο δημιουργό

- έχει ΎjJέος να κάνει τους μαθητές να ανακαλύψουν το ωραίο κι όχι να το δέχονται

παθητικά

- θα πρέπει να βρει τη χρυσή τομή και να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στο μαγικό

και στο ρεαλιστικό στοιχείο της λογοτεχνίας (Β. Δ. Αναγωστόπουλος & Δελώνης, 1988:98

99).

1.8. ΗΠαιδική Λογοτεχνία και τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

Κατά τη διακήρυξη του ΟΗΕ το 1981 ως "Διεθνές Έτος για τα άτομα με Ειδικές

Ανάγκες" τονίστηκε και αναγνωρίστηκε και η ανάγκη για εξωσχολική απασχόληση και

πολιστιστική δραστηριότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα εξωσχολικά βιβλία που

κάλυπταν τις ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες ήταν περιορισμένα. Εκείνα που ήταν

πιο προνομιούχα στον τομέα αυτό ήταν τα τυφλά παιδιά. Οι ανάγκες όμως για εξωσχολικά

βιβλία ήταν ίδιες για όλα τα παιδά με ειδικές ανάγκες. Τα βιβλία θα βοηθούσαν τα παιδιά να

γνωρίσουν καλύτερα το περιβάλλον τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να
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καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να βοηθήσουν στην κοινωνικοποίησή τους, να

ψυχαγωγηθούν (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1990).

Έτσι, η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ), ανέλαβε να προάγει αυτό

τον τομέα μέσα από την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων. Το πρώτο πρόγραμμα που είχε

ως τίτλο "Βιβλία και παιδιά με ειδικές ανάγκες" πραγματοποιήθηκε το 1981 και είχε ως

στόχο την επιλογή βιβλίων που θα βοηθούσαν τα παιδιά με αναπηρία να έρθουν σε επαφή

με το βιβλίο καθώς και επιλογή βιβλίων με αναφορά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες που θα

βοηθούσαν το κοινωνικό σύνολο να κατανοήσει τα προβλήματα αυτών των παιδιών και να

βοηθήσουν στη σωστή αντιμετώπισή τους από την κοινωνία. Οι έρευνες απέδειξαν ότι

πολλά βιβλία τα οποία απευθύνονταν σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, θα μπορούσαν να

χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες εάν οι ενήλικοι που τα φρόντιζαν ή τα

εκπαίδευαν γνώριζαν τα σωστά κριτήρια για την επιλογή βιβλίων σε κάθε περίπτωση

(Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1990).

Το δεύτερο πρόγραμμα έφερε τον τίτλο "Βιβλία για παιδιά με προβλήματα στην ομιλία".

Πραγματοποιήθηκε το 1985 και όπως το προηγούμενο είχε τη συμπαράσταση της

UNESCO. Σε αυτό το πρόγραμμα δόθηκε έμφαση στις ανάγκες των παιδιών με νοητική

καθυστέρηση, καθώς και σε κωφά ή άλλα που είχαν προβλήματα στο λόγο. Δημιουργήθηκε

μια έκθεση με 283 βιβλία που περιείχαν εικόνες, η οποία παρουσιάστηκε σε διάφορες

χώρες. Η έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία γιατί βοήθησε ειδικούς και γονείς ατόμων με

ειδικές ανάγκες να διαμορφώσουν κριτήρια και να μπορούν να επιλέγουν βιβλία

κατάλληλα, ανάλογα με την αναπηρία του κάθε παιδιού.

Ως τέτοια κριτήρια μπορούν να αναφερθούν:

-Αυστηρότητα στην επιλογή βιβλίων όταν πρόκειται για παιδιά με προβλήματα στη

γλώσσα. Τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα στο λόγο δεν είναι απαραίτητα και

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε φτωχά πολιτιστικά,

οικονομικά, κοινωνικά περιβάλλοντα. Τα βιβλία μπορεί να είναι απλά αλλά θα πρέπει να

απεικονίζουν την ανθρώπινη ζωή. Να περιγράφουν τα καθημερινά ανθρώπινα προβλήματα,

τις ασχολίες καθώς και τον κόσμο γύρω μας. Να περιλαμβάνουν εικόνες από πόλεις, τη

φύση στις διάφορες εποχές, να μιλούν για την εξέλιξη της ζωής, για την εξέλιξη του

ανθρώπου, να λένε για τα σχολεία για την εργασία, τα νοσοκομεία και άλλα.

-Τα βιβλία θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Δεν σημαίνει ότι
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ένα παιδί που έχει πρόβλημα λόγου και είναι 15 ετών θα πρέπει να διαβάσει ένα

παιδαριώδες βιβλίο. Το βιβλίο δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ απλό, ούτε πολύ υπερβολικό.

Εκείνο που παίζει σημαντικό ρόλο στην καταλληλότητα του είναι να είναι απλό, κατανοητό

μέσα από τις εικόνες που θα περιλαμβάνει (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1990).

Όσον αφορά την επιλογή βιβλίων για παιδιά με προβλήματα στο λόγο που οφείλεται σε

νοητική καθυστέρηση τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:

-Να αποφεύγονται βιβλία που χρησιμοποιούν φωτογραφικά τρικ γιατί μπορεί να

δημιουργήσουν σύγχυση.

-Πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστές αναλογίες στις ζωγραφίες ή φωτογραφίες. Δηλαδή

ένα ποντίκι πρέπει να είναι μικρό και ένας ελέφαντας μεγάλος.

-Οι εικόνες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες, να αποφεύγονται οι γελοιογραφίες γιατί δεν

γίνονται κατανοητές και οι φωτογραφίες ανθρώπων να παρουσιάζουν ολόκληρο τον

άνθρωπο, γιατί η παρουσίαση μελών μπορεί να προκαλέσει φόβο, ειδικά σε παιδιά με

αυτισμό.

-Να αποφεύγονται οι εικόνες με λεπτομέρειες γιατί συχνά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες

παρατηρούν τις λεπτρομέρειες χωρίς να δουν την εικόνα στο σύνολό της.

-Να μην γίνεται επιλογή βιβλίων με μεγάλα άλματα στο χρόνο, ούτε βιβλίων φαντασίας. Τα

άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το φανταστικό από το

πραγματικό, χωρίς βέβαια να αποκλείονται τα παιδιά που με τη συνεχή εκπαίδευση να

καταφέρνουν με το πέρασμα του χρόνου να κατανοήσουν φανταστικές ιστορίες.

-Τέλος, σημαντικό κριτήριο για την επιλογή βιβλίων για παιδιά με προβλήματα λόγου και

ομιλίας, είναι το χιούμορ, η σαφήνεια και η πρωτοτυπία (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,

1990).

Αξίζει να αναφερθεί, ότι και τα δύο προγράμματα συνέβαλαν τα μέγιστα για την

προώθηση του βιβλίου για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ένα τρίτο πρόγραμμα της ΙΒΒΥ, με

τίτλο "Βιβλία για μειονεκτούντα παιδιά" το 1991, είχε σαν στόχο τη συλλογή βιβλίων που

δημιουργήθηκαν ή διασκευάστηκαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδικών αναγκών.

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες είχαν σαν αποτέλεσμα να γίνει κατανοητό ότι τα παιδιά

και οι νέοι με ειδικές ανάγκες έχουν τις ίδιες ανάγκες με όλα τα άλλα παιδιά, να έρχονται σε

επαφή με βιβλία που θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, θα πολλαπλασιάσουν τις εμπειρίες

τους και θα ομορφύνουν τη ζωή τους (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1990).
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1.9. ΗΛογοτεχνία στο Αναλυπκό Πρόγραμμα Σπουδών για παιδιά με ελαφριά και μέτρια

νοηπκή καθυστέρηση

Σε ευρωπαϊκές χώρες, πολλά αναλυτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής για παιδιά με

γνωστικές ανεπάρκειες (σύνδρομο Down, νοητική καθυστέρηση κ.λ.π.) περιλαμβάνουν το

ομαδικό διάβασμα ιστοριών ως βασική δραστηριότητα, η οποία στοχεύει συγχρόνως και

στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και στη διεύρυνση των

συμβολοποιητικών-αναπαραστατικώνικανοτήτων (Πουρκός, 2009).

Στην Ελλάδα και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2004) για παιδιά με ελαφριά και

μέτρια νοητική καθυστέρηση, η παιδική λογοτεχνία διατρέχει όλα τα γνωστικά αντικείμενα

(γλώσσα, μαθηματικά, κοινωνικές δεξιότητες, προεπαγγελματικές δεξιότητες, εικαστικά,

θέατρο, μουσική). Άλλες φορές αποτελεί την αφορμή για την έναρξη κάποιων

δραστηριοτήτων και άλλες φορές αποτελεί από μόνη της δραστηριότητα. Κάποιες

ενδεικτικές δραστηριότητες σχετικά με τη λογοτεχνία από τους τομείς του Αναλυτικού

Προγράμματος είναι:

Γλώσσα

Στη γενική ενότητα προανάγνωση και με στόχο τα παιδιά να εξοικειώνονται με

βιβλία της παιδικής λογοτεχνίας που χαρακτηρίζονται από λίγο κείμενο, μια από τις

προτεινόμενες δραστηριότητες είναι τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις για τη

συνέχιση της ιστορίας που διαβάζει ο διδάσκων.

Στη γενική ενότητα ανάγνωση και με στόχο, τα παιδιά να διαβάζουν ιστορίες που ο

ήρωας είναι λυπημένος, χαρούμενος, θυμωμένος και να αναγνωρίζουν το

συναίσθημα από την ανάγνωση, προτείνεται η δραστηριότητα τα παιδιά να

δραματοποιήσουν, αφού διηγηθούν, τα βασικά σημεία της ιστορίας που άκουσαν.

Στη γενική ενότητα ακρόαση-ομιλία και θέτοντας ως στόχο τα παιδιά να εκφράζουν

άλλες προσωπικές τους απόψεις με λόγο κατανοητό, με απλές και ολοκληρωμένες

προτάσεις, μια δραστηριότητα που προτείνεται είναι τα παιδιά να ακούν ιστορίες και

να προσπαθούν από τις πληροφορίες που άκουσαν να μαντέψουν που πήγε για ψώνια

ο πρωταγωνιστής, τι πήγε να αγοράσει, αν ήταν ευχαριστημένος από την αγορά που

έκανε Κ.λ.Π. Επίσης, με στόχο να παίζουν τα παιδιά ρόλους που αφορούν ιστορίες

σχετικές με το θέμα (απομνημόνευση ιστορίας), προτείνεται ως δραστηριότητα τα
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παιδιά να παίζουν με παντομίμα συνηθισμένες δραστηριότητες Π.χ. αγορά, πληρωμή

και οι συμμαθητές τους να προσπαθούν να το βρουν.

Μαθημαπκά

Με στόχο την απαρίθμηση, τη γραφή, την ανάγνωση και τη διάταξη αριθμών,

προτείνεται ως δραστηριότητα, τα παιδιά μέσα από τραγούδια, ποιήματα, ρίμες,

εικονογραφημένα βιβλία σχετικά με την ονομασία των αριθμών, την παρουσίαση

τους σε διαφορετικά πλαίσια (παραμύθια, εικονογραφημένα βιβλία, λεξικά κ.λ.π.)

μαθαίνουν να απαγγέλουν με τη σειρά τους αριθμούς.

Κοινωνικές Δεξιότητες

Στην ενότητα διαπροσωπικές σχέσεις και με στόχο τα παιδιά να μαθαίνουν να

απαντούν κατάλληλα σε συνθήκες συνομιλίας, να αναγνωρίζουν κατάλληλους 

ακατάλληλους τρόπους ανταπόκρισης, καθώς και να κατανοούν το ρόλο και τη

σημασία των ερωτήσεων και να εξασκούνται στη συνθήκη: ερώτηση - απάντηση,

μια δραστηριότητα που προτείνεται είναι στον κύκλο όπου βρίσκονται τα παιδιά ο

δάσκαλος να διαβάζει ένα παραμύθι ή μια ιστορία και να ζητά από τα παιδιά να

απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις. Παρόμοια συνθήκη με βίντεο ή με ιστορίες σε

εικόνες.

Στην ενότητα επικοινωνία, και με στόχο τα παιδιά να εκφράζουν την προτίμησή

τους, προτείνεται ως δραστηριότητα, τα παιδιά να βλέπουν κόμικς, ή ιστορίες με

εικόνες και το καθένα να προτείνει την κατάληξη της ιστορίας που προτιμά.

Προεπαγγελμαπκές δεξιότητες

Στην ενότητα ρόλος και σπουδαιότητα της εργασίας στη ζωή του ανθρώπου και με

στόχο τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι βοηθούν τους συνανθρώπους

τους μέσω της εργασίας τους, μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να οργανωθεί είναι,

να διαβαστούν στα παιδιά ιστορίες σχετικά με το ρόλο και τη χρησιμότητα κάποιου

επαγγέλματος ή να πραγματοποιηθεί διήγηση αυτοσχέδιων ιστοριών.

Εικασπκά
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Στην ενότητα χειροτεχνίες και κατασκευές και με στόχο τα παιδιά να καλλιεργήσουν

την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, προτείνεται η παρουσίαση της πλοκής

ενός παραμυθιού με ζωγραφική.

Θέατρο

Στην ενότητα σωματική έκφραση- αυτογνωσία και με στόχο τα παιδιά να

αντιληφθούν την δυνατότητα έκφρασης στο χώρο μέσα από τις κινήσεις του

σώματος, δραστηριότητα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές είναι να

παριστάνουν ήρωες παραμυθιών από μουσικοκινητικά σενάρια (κακός λύκος,

παπουτσωμένος γάτος κ.λ.π.).
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ΚΕΦΑΛΑΙ02

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

2.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Οι μικρές ιστορίες αποτελούν ένα αυτόνομο και δυναμικό είδος της παιδικής

λογοτεχνίας. Παρατηρείται όμως μια ποικιλία αναφορικά με τον εννοιολογικό

προσδιορισμό των μικρών ιστοριών από την πλευρά των θεωρητικών, των συγγραφέων και

των τίτλων των ίδιων των μικρών ιστοριών. Οι μικρές ιστορίες υιοθετούν στοιχεία από το

παραμύθι και τη νουβέλα. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια διάθεση διεύρυνσης των ορίων

μεταξύ των μικρών ιστοριών και του παραμυθιού (Τσιλιμένη, 2003).

Η Τ. Τσιλιμένη (2003) υποστηρίζει πως στις μικρές ιστορίες δεν ταιριάζει ένας στενός

ορισμός, ωστόσο επιχειρεί τον παρακάτω εννοιολογικό προσδιορισμό: "Μικρή ιστορία

είναι μια περιορισμένου μήκους αφήγηση, με απλή πλοκή, λιτότητα ύφους και γλώσσας,

που απεικονίζει καθημερινές, ρεαλιστικές σκηνές της ζωής του παιδιού και των ενηλίκων,

καθώς και πολιτισμικές πανανθρώπινες αξίες. Σκοπό έχει την ψυχαγωγία, την πληροφόρηση

και ενημέρωση των μικρών παιδιών πάνω σε ηθικο-κοινωνικο-πολιτισμικά θέματα, την

καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την εισαγωγή των μικρών αναγνωστών στο χώρο της

λογοτεχνίας" (Τσιλιμένη, 2003 :43).

2.2. Εικονογραφημένες μικρές ιστορίες

Γύρω στα 1970, έκαναν στην Ελλάδα την εμφάνισή τους, οι εικονογραφημένες μικρές

ιστορίες που συνιστούν ένα είδος του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου. Η

εικονογραφημένη μικρή ιστορία πρόκειται για ένα καινούργιο λογοτεχνικό είδος, το οποίο

μέσα από την πολυσημία της εικόνας και την ζωτικότητα του γραπτού λόγου μεταδίδει τα

πολλαπλά του μηνύματα (Σιβροπούλου, 2004). Στις εικονογραφημένες μικρές ιστορίες το

κείμενο και οι εικόνες συμπληρώνουν το ένα το άλλο, το διευρύνουν και το ολοκληρώνουν

για να εκφράσουν νοήματα που δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο με λέξεις ή εικόνες.
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Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία, μέσα από την αλληλεπίδραση εικόνας και κειμένου, να

επεκτείνουν γνώσεις και εμπειρίες αναφορικά με τη ζωή τους, να μάθουν περισσότερα για

τον εαυτό τους και τον πολιτισμό τους, να συνδυάσουν το γνωστό με το άγνωστο, να

πραγματοποιήσουν γοργά βΙ1ματα στο γραμματισμό αλλά και αρχίζουν να μαθαίνουν τη

γλώσσα της τέχνης (Σιβροπούλου, 2004).

Η εικόνα γίνεται φορέας νέας οπτικής, αναδεικνύει την ολοζώντανη, πολυδιάστατη ζωή

του σύγχρονου παιδιού, επιδιώκοντας να επιδράσει στην κριτική του ικανότητα, να οξύνει

την ευαισθησία του και να διευρύνει τα ενδιαφέροντά του (Σιβροπούλου, 2004).

2.3. Βασικά χαρακτηρισΏκά των μικρών ιστοριών

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εικονογραφημένης μικρής ιστορίας αφορούν την έκταση

ή συντομία, τη γλώσσα, τη θεματολογία, τους ήρωες, το χώρο/περιβάλλον και χρόνο, τη

δομή, το τέλος και την εικονογράφηση.

Συντομία: Οι μικρές ιστορίες διακρίνονται από συντομία. Η έκτασή τους σχετίζεται άμεσα

με την ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνονται καθώς τα μικρά παιδιά, προσχολικής

και πρωτοσχολικής ηλικίας, δεν μπορούν να μείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα ακίνητα

ενώ η προσοχή τους είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (Τσιλιμένη, 2003).

Γλώσσα: Οι μικρές ιστορίες χαρακτηρίζονται από απλή, λιτή και εικονοπλαστική γλώσσα,

προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νοηματικό και αντιληπτικό επίπεδο της ηλικίας που

απευθύνονται. Έτσι, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν μικρές προτάσεις, λέξεις ιδέες και

φράσεις, με απλότητα, σαφήνεια και αμεσότητα, ενώ απουσιάζουν μεταφορές, πολλά

επίθετα και σύνθετα γλωσσικά σχήματα. Επίσης, έντονη είναι και η παρουσία του διαλόγου

που προσδίδει ζωντάνια και αμεσότητα (Κανατσούλη, 2002· Σιβροπούλου, 2004·

Τσιλιμένη, 2003).

Θεματολογία: Οι μικρές ιστορίες διαπραγματεύονται θέματα από το γύρω κοινωνικό και

φυσικό περιβάλλον, την οικογένεια και το σχολείο, την τεχνολογία και το διάστημα.
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Επίσης, ξεχωρίζουν θέματα που άλλοτε ήταν άγνωστα ή απαγορευμένα όπως διαστημικές

ιστορίες ή ιστορίες που αναφέρονται στη σεξουαλική αγωγή (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος,

2008). Άλλα θέματα μπορεί να συνιστούν παιδικές ανησυχίες, παιδικούς προβληματισμούς

καθώς και άλλα ενδιαφέροντα των παιδιών (Τσιλιμένη, 2003).

Οι συγγραφείς εκφράζουν με απλό τρόπο τα θέματα, χωρίς βαθύτερα νοήματα για να τα

αποκωδικοποιήσουν τα μικρά παιδιά, αφού διακρίνονται από περιορισμένη αντίληψη για

τον κόσμο των ιδεών και των εμπειριών, ενώ οι προθέσεις τους είναι ξεκάθαρες και

κυριολεκτικές (Τσιλιμένη, 2003).

Χώρος!περιβάJJ,ον και χρόνος: Το περιβάλλον/ χώρος των μικρών ιστοριών είναι γνώριμο

και ο χρόνος ρεαλιστικός, αμετάβλητος και καθορισμένος, στο σήμερα, αντίθετα με το μη

ρεαλιστικό χρόνο των παραμυθιών, επισημαίνοντας τη συνέχεια και παρακολουθώντας το

κάθετι που συμβαίνει στη ζωή του χαρακτήρα (Κανατσούλη, 2002· Σιβροπούλου, 2004).

Η διαδοχή των γεγονότων στο χώρο είναι συνυφασμένη με το χρόνο και δεν θεωρούνται

ξεχωριστά (Σιβροπούλου, 2004). Η ρεαλιστικότητα επιβάλλεται από τη σχέση και την

αντίληψη του μικρού παιδιού για το χώρο και το χρόνο, αφού αυτές οι έννοιες είναι τελείως

αφηρημένες. Τα γεγονότα για να κατανοηθούν πρέπει να βρίσκονται στον άμεσο αντιληπτό

και βιωμένο χρόνο του παιδιού (Τσιλιμένη, 2003).

Ήρωες: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ηρώων στις μικρές ιστορίες. Οι ήρωες μπορεί να είναι

άνθρωποι, ζώα, πουλιά, έντομα, αντικείμενα-παιχνίδια. Οι ήρωες διηγούνται την ιστορία

τους με πράξεις που είναι συγκεκριμένες και γίνονται εύκολα αντιληπτές. Επίσης,

επιβάλλεται να είναι χαρακτηριστικοί και αναγνωρίσιμοι, να είναι σωστά αναπτυγμένοι και

να συμμετέχουν ενεργά στα γεγονότα της ιστορίας (Σιβροπούλου, 2004· Τσιλιμένη, 2003).

Δομή: Στην μικρή ιστορία, η πλοκή δίνει έμφαση σε ένα γεγονός και παρακολουθεί την

εξέλιξή του. Σκοπός των συγγραφέων είναι να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια,

συνέπεια και συνοχή και προσπαθούν οι πράξεις να έχουν γραμμική συνέχεια. Δίνεται

έμφαση στο τι συμβαίνει, ενώ απουσιάζουν λεπτομερείς περιγραφές των γεγονότων,

παρεμβάσεις ή επιστροφή σε παλαιότερα γεγονότα (Σιβροπούλου, 2004· Τσιλιμένη, 2003).

'Ή αφηγηματική δομή της ιστορίας προέρχεται από την ύπαρξη ενός γεγονότος,
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ακολουθητικής δράσης και αποτελέσματος" (Τσιλιμένη, 2003 :51). 'Ή πλοκή είναι αναγκαίο

να είναι ξεκάθαρη, να προχωρά με λογικό τρόπο και να περιλαμβάνει μια αναγνωρίσιμη

κορύφωση και μια ικανοποιητική λύση" (Σιβροπούλου, 2004:15).

Το τέλος: "Στις μικρές ιστορίες το τέλος είναι συνήθως προβλέψιμο, αναμενόμενο και

θετικό έχοντας παράλληλα αισιόδοξο χαρακτήρα" (Τσιλιμένη, 2003 :51).

Εικονογράφηση: Το κείμενο και οι εικόνες στις μικρές ιστορίες διατηρούν μια ισορροπία

μεταξύ τους ώστε "κανένα να μην λειτουργεί αποτελ,εσματικά χωρίς την παρουσία του

άλλου" (Σιβροπούλου, 2004: 14).

Προκειμένου οι λέξεις να εκφράζονται με επιτυχία, οι εικόνες επιβάλλεται να είναι

καθαρές. Η εικονογράφηση των μικρών ιστοριών, διακρίνεται από ρεαλισμό. Τα πάντα

παρουσιάζονται με την πραγματική τους εικόνα (πράγματα, πρόσωπα κ.λ.π). Ωστόσο, η

απεικόνιση της πραγματικότητας είναι δοσμένη έτσι που να θέτει σε λειτουργία τη

φαντασία και την αισθητική του παιδιού. Έντονη, λοιπόν, είναι και η παρουσία του

εικονοπλαστικού ρεαλισμού σε σχέση με άλλα είδη της παιδικής λογοτεχνίας. Τέλος, ένα

ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο των μικρών ιστορίων είναι εκείνο, του εικονικού

ανιμισμού. Έτσι, "κάθετι ζωντανεύει και μορφοποιείται σύμφωνα με την ψυχολογία της

μικρής ηλικίας των παιδιών αλλά και τα εικαστικά ρεύματα της εποχής" (Τσιλιμένη,

2003:54).

2.4. Κατηγοριοποίηση των μικρών ιστοριών

Η Τ. Τσιλιμένη (2003), στο βιβλίο της Μικρές Ιστορίες κατά την Εικοσαετία 1970-1990,

κάνει την παρακάτω κατηγοριοποίηση των μικρών ιστοριών.

Αναφορικά με τη μορφή, διακρίνει:

α) Έμμετρες μικρές ιστορίες

β) Μικρές ιστορίες σε πεζό λόγο

γ) Μεικτές ιστορίες

Αναφορικά με το θέμα, διακρίνει:
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- Μικρές ιστορίες με κοινωνικό περιεχόμενο

- Μικρές ιστορίες με πραγματογνωστικό περιεχόμενο

- Μικρές ιστορίες με ψυχαγωγικό περιεχόμενο

- Μικρές ιστορίες με οικολογικό περιεχόμενο

- Μικρές ιστορίες περιπέτειας

- Μικρές ιστορίες με εροταστικό-θρησκευτικό περιεχόμενο

- Ταξιδιωτικές μικρές ιστορίες

Μια άλλη κατηγοριοποίηση αναφορικά με το θέμα που αφορά τις εικονογραφημένες

μικρές ιστορίες παραθέτει η Ρ. Σιβροπούλου (2004) και είναι η παρακάτω.

-Οικογενειακές ιστορίες

- Οικείες καθημερινές εμπειρίες

- Ιστορίες με ήρωες ενηλίκους

- Ιστορίες που αναφέρονται στο πώς βλέπουν τα παιδιά τη φύση

- Ιστορίες με ανθρωποποιημένα ζώα

- Χιουμοριστικές ιστορίες

- Φανταστικές ιστορίες

2.5. ΑφηγημαΏκά κειμενικά χαρακτηρισΏκά των μικρών ιστοριών

Δύο κατηγορίες αφηγηματικών χαρακτηριστικών σημειώνονται στις μικρές ιστορίες, α)

τα κύρια και β) τα δευτερεύοντα.

Στην πρώτη κατηγορία, των κύριων αφηγηματικών χαρακτηριστικών ανήκουν:

-το story (που μπορεί να είναι ρεαλιστικό ή φανταστικό) με εξελικτική πρόοδο. Η πλοκή

έχει αρχή, μέση (κορύφωση) και τέλος

-ο αφηγημαΏκός χρόνος που είναι 1) ενδοκειμενικός (χρόνος της ιστορίας, της αφήγησης)
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'και 2) εξωκειμενικός (χρόνος ανάγνωσης, χρόνος γραφής κειμένου, χρόνος δέκτη

μηνύματος)

-τα επίπεδα χρόνου (χθές, σήμερα, πρωί)

-ο χώρος δράσης της ιστορίας που μπορεί να είναι υπαρκτός ή φανταστικός

-τα αφηγηματικά πρόσωπα τα οποία είναι α) τα εξωκειμενικά (αφηγητή ς, ακροατήριο) και

β) τα ενδοκειμενικά (πλασματικός αφηγητής - πρωταγωνιστές: κύριοι και δευτερεύοντες)

-το είδος της αφήγησης που μπορεί να είναι α) πρωτοπρόσωπη (αυτοδιήγηση η οποία

δείχνει πιο υποκειμενική, βιωματική), β) τριτοπρόσωπη (ετεροαφήγηση η οποία είναι πιο

αντικειμενική και αποστασιοποιημένη) και γ) μεικτή

Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία των δευτερευόντων αφηγηματικών χαρακτηριστικών,

σε αυτή ανήκουν:

-οι αφηγηματικοί τρόποι όπου α) αφηγείται ο αφηγητής σε πλάγιο λόγο ή β) ο αφηγητής

δίνει το λόγο στους ήρωες - διάλογος

-η τεχvική της αφήγησης που είναι ομαλή, εξελικτική αφήγηση

-το ήθος των προσώπων

-το τέλος της ιστορίας που συνήθως είναι αναμενόμενο και αισιόδοξο

2.6. Ο ρόλος των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών στην μαθησιακή διαδικασία

Οι εικονογραφημένες μικρές ιστορίες παρέχουν στο παιδί γλωσσικές και οπτικές

πληροφορίες. Η εικόνα και οι λέξεις, οι δύο αυτές γλώσσες, ενώνουν τις δυνάμεις τους,
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διαπλέκονται και συνεργάζονται για να παράγουν κοινό έργο στην εικονογραφημένη μικρή

ιστορία. Έτσι, το περιεχόμενο της είναι σε συνάρτηση της οργανωμένης οπτικής μορφής

της. Μηνύματα τόσο γραπτής όσο και απεικονιστικής φύσης μπορούν να αναγνωριστούν

επιτυχώς από μικρά παιδιά, και τέτοια διαφορετικά ή συμπληρωματικά μηνύματα

ενθαρρύνουν τους μικρούς αναγνώστες να δημιουργήσουν ένα προσωπικό κόσμο

λογοτεχνικών εκπλήξεων και να επεκτείνουν τις εμπειρίες και γνώσεις της ζωής τους

γνωρίζοντας άλλους τόπους, εποχές, ανθρώπους και καταστάσεις. Τα μικρά παιδιά

αποκτούν πληροφορίες τόσο από τις λέξεις όσο και από τις εικόνες. Από τη μία, ο

συγγραφέας χρησιμοποιεί ήχους και λέξεις, επιδιώκοντας να εμπλουτίσουν τα παιδιά τη

γλώσσα τους και να αποκτήσουν σαφείς πληροφορίες, ενώ από την άλλη, ο εικονογράφος,

χρησιμοποιώντας γραμμές, σχήματα, χρώματα, επιδιώκει να μεταφέρει πληροφορίες και να

ζωντανέψει τα αισθήματα τους δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να αποκτήσουν τα παιδιά

πλούσιες οπτικές πληροφορίες (Σιβροπούλου, 2004).

Μεγάλη, επομένως, είναι η σημασία της προερχόμενης πληροφορίας από δύο

διαφορετικές πηγές (κείμενο-εικόνα) "αφού οδηγεί τον αναγνώστη στην αντικειμενική

γνώση και πληροφόρηση, στην κατανόηση του κόσμου που τον περιβάλλει, και παράλληλα

μεταφέρει μηνύματα και αξίες ζωής" (Σιβροπούλου, 2004:214).

Οι εικονογραφημένες μικρές ιστορίες θέτουν τα θεμέλια της κοινωνικοπολιπσμικής

ταυτότητας του παιδιού. Τα παιδιά συνδυάζουν το γνωστό με το άγνωστο και έχουν την

ευκαιρία να γνωρίσουν το δικό τους πολιτισμό μέσα από την αλληλεπίδραση κειμένου

εικόνας. "Αρχίζουν να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και τη χώρα που ζουν

και, επειδή τα θέματα των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών αντικατοπτρίζουν

κοινωνικά ζητήματα που είναι γεμάτα από παιδικές εμπερίες, μπορούν να αναπτύξουν την

προσωπικότητά τους, να μάθουν στην περίπλοκη κοινωνική πραγματικότητα που τα

περιβάλλει και να καλλιεργήσουν με τη φαντασία τους νέες ιδέες κοινωνικής δράσης"

(Σιβροπούλου, 2004:214). Επιπλέον, τα παιδιά οδηγούνται σε διαλεκτικές συμπεριφορές, οι

οποίες παραδέχονται και υιοθετούν άλλες απόψεις καθώς αυτές βρίσκονται εγγύτερα στην

φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. Γενικά, κείμενο και εικόνα, βοηθούν τα παιδιά να

καταλάβουν το κόσμο και να διαμορφώσουν την προσωπική και κοινωνική τους ταυτότητα

(Σιβροπούλου, 2004).

35



Οι εικονογραφημένες μικρές ιστορίες κaJJ.ιεργούν το γραμματισμό. Συχνά, στις

εικονογραφημένες μικρές ιστορίες, "η προσέγγιση της πρώτης ανάγνωσης των παιδιών

εξαρτάται από το πώς φτάνουν να διαβάζουν αυτή την εικαστική αναπαράσταση σε

συνδυασμό με το κείμενο" (Σιβροπούλου, 2004:215). Τα παιδιά μυούνται στα μυστικά της

ανάγνωσης μέσα από την οπτική γραμμή της ιστορίας και γρήγορα, χρησιμοποιούν τις νέες

αυτές ικανότητες για να αποκωδικοποιήσουν το κείμενο.

Μέσα από την ανάγνωση εικονογραφημένων μικρών ιστοριών τα παιδιά έχουν την

ευκαιρία να μάθουν πρότυπα λογοτεχνικής γλώσσας και δομ11ς που δεν συναντιούνται στο

προφορικό λόγο, να μάθουν πώς να μιλούν και να καταλαβαίνουν ιστορίες, κατανοούν τη

χρήση της γλώσσας, αποκτώντας παράλληλα ευρύτερο και πιο εμπλουτισμένο λεξιλόγιο και

μαθαίνουν να διαβάζουν καλύτερα (Σιβροπούλου, 2004).

Οι εικονογραφημένες μικρές ιστορίες ψυχαγωγούν και διασκεδάζουν τα παιδιά. ''Το

παιχνίδι με τις λέξεις, τα σχήματα, τα χρώματα, τις συνθέσεις, τις ποικίλες πλοκές και το

ανακάτεμα της πραγματικότητας με τη φαντασία δημιουργούν ευκαιρίες για ένα χαμόγελο,

για ένα χιουμοριστικό διάλειμμα. Η ένταση μπορεί να μειωθεί και να αντικατασταθεί η

προσοχή, η οποία παράλληλα, ενδέχεται να προκαλέσει διέγεργση της περιέργειας,

δημιουργώντας εκπλήξεις. Η εικονογραφημένη μικρή ιστορία παρέχει ευχαρίστηση μέσω

της απόλαυσης, της αισθητικής ομορφιάς, της σύνδεσης της με τα όνειρα, και τις

φαντασιώσεις, της ικανότητά της να ζωντανεύει περιπέτειες και ήρωες" (Σιβροπούλου,

2004:215).

Οι εικονογραφημένες μικρές ιστορίες ευαισθητοποιούν το παιδί στην οικείωση των

αισθητικών αξιών. Είναι πάντοτε αποτελεσματική η τεχνοτροπία των εικονογραφημένων

μικρών ιστοριών. 'Ή καθαρότητα της σύλληψης, η ζυγισμένη σύνθεση και η

υποβλητικότητα του χρώματος συντείνουν στη δημιουργία ενός άρτιου εικαστικού

αποτελέσματος. Με τον τρόπο αυτό, οι εικονογραφημένες μικρές ιστορίες παρέχουν στα

παιδιά κίνητρα για να διευρύνουν την ευαισθησία τους απέναντι στο σχήμα, το χρώμα, το

ύφος" (Σιβροπούλου, 2004: 216).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3

ΗΤΕΧΝΗΤΗΣΑΦΗΓΗΣΗΣ

3.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της αφήγησης

Με την ευρύτερη ΈWoια, ο όρος της αφήγησης χρησιμοποιείται σήμερα

περιλαμβάνοντας κάθε μορφή ιστορίας, γραπτή, προφορική, παραδοσιακή, σύγχρονη,

λαϊκή, έντεχνη, δραματική, μη δραματική, μυθιστορηματική, πραγματική (Πουρκός,

2009:401).

Σχετικά με την αφήγηση έχουν κατά καιρούς εκφραστεί διάφορες απόψεις. Μια άποψη

είναι ότι "η αφήγηση ως όρος, γένος και πράξη εντάσσεται στο χώρο της θεωρίας της

λογοτεχνίας και της αφηγηματολογίας" ενώ μια άλλη άποψη ισχυρίζεται ότι ''ο όρος δεν

αφορά μόνο τη λογοτεχνία ή τη γλωσσολογία, καθώς η αφήγηση εμπεριέχεται στην

καθημερινότητα του ανθρώπου αλλά και στις άλλες τέχνες, όπως κινηματογράφο,

ζωγραφκή κ.λ.π." (Τσιλιμένη, 2007: 17).

Η Τσιλιμένη (2007), αναφέρει ότι η αφήγηση ως όρος χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ

φάσμα εννοιών. Αρχικά, χαρακτηρίζεται ως πράξη επικοινωνιακή. Μια διαδικασία που για

να πραγματοποιηθεί χρειάζεται να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις: κάποιος που

αφηγείται (αφηγητής), κάποιος που δέχεται το υλικό της αφήγησης (αποδέκτης) και το

υλικό (ιστορία - περιεχόμενο). Ως διαδικασία η αφήγηση αφορά τον αφηγητή και τον

αποδέκτη. Ο αφηγητής είναι ένας, ενώ αποδέκτες μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από

ένας. Επίσης, η αφήγηση χαρακτηρίζεται ως υλικό. Δηλαδή το περιεχόμενο, το κείμενο, η

ιστορία την οποία ανακοινώνει ο αφηγητής (Τσιλιμένη, 2007:17-18).

Όροι οι οποίοι είναι στενά συνδεδεμένοι με την αφήγηση είναι ο αφηγητής, το

ακροατήριο και το αφηγηματικό υλικό (Τσιλιμένη, 2007).

Διάφορα επιστημονικά και γνωστικά πεδία όπως η λογοτεχνία, η ανθρωπολογία, η

λαογραφία, η εθνογραφία, η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η κοινωνιολογία κ.α. έχουν

ασχοληθεί με την αφήγηση και το υλικό της και καθένα από αυτά την εξετάξει υπό το
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πρίσμα των ζητημάτων που την αφορούν (Πουρκός, 2009· Τσιλιμένη, 2007).

Ως προς το πλαίσιο γέννησης της αφήγησης, αυτή εμφανίζεται στις πρώτες ανθρώπινες

κοινωνίες. Εσωτερικές διεργασίες του ανθρώπου αλλά και ανάγκες της εποχής συντέλεσαν

στο να δημιουργηθεί το πλαίσιο γέννησης της ιστόρησης. Η προφορικότητα ήταν

χαρακτηριστικό γνώρισμα των κοινωνιών αυτών η οποία χαρακτηρίζεται από "μια

δυναμική καθώς συνδέεται στον άλφα ή βήτα βαθμό με το βίωμα και διαθέτει μια

διαδραστική διάσταση, αφού αναπτύσσεται η σχέση αφηγητή-ακροατή. Η αφήγηση προϊόν

του προφορικού λόγου αποτελεί βασικό μέσο ψυχαγωγίας, προσπάθειας εξήγησης

φαινομένων φυσικών αλλά και εγγραφή ιστορικής μνήμης. Η προφορική ποιητική

μυθοπλασία, αποτέλεσμα των συνθηκών ζωής, αναπτύσσεται και συνδέεται άμεσα με την

καθημερινή ζώη των ανθρώπων περασμένων εποχών. Ιστορίες, παραμύθια, μύθοι Κ.α.,

αποτελούν ένα βασικό αξιακό άξονα, αφετέρου πηγή λύτρωσης, παρηγοριάς, δικαιοσύνης,

ελπίδας και κυρίως απόλαυσης" (Τσιλιμένη, 2007: 18-19).

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στενά συνδεδεμένοι με την αφήγηση είναι οι όροι

αφηγητής, αφηγηματικό υλικό και ακροατήριο.

3.2. Αφηγητής

Η Τσιλιμένη (2007) αναφέρει πως τα άτομα που ασχολούνται με την αφήγηση είναι

κυρίως οι παραμυθάδες, άτομα χαρισματικά στο λόγο, τη φαντασία και την έκφραση. Η ίδια

αναφέρει δύο τύπους αφηγητή. Τον παραδοσιακό/λαϊκό αφηγητή και τον έντεχνο αφηγητή.

Παραδοσιακός/λαϊκός αφηγητής: Οι λαϊκοί αφηγητές ήταν κυρίως άντρες και οι

αφηγήσεις τους απευθύνονταν σε κοινό ενηλίκων, ενώ σε παιδιά αφηγούνταν κυρίως

γυναίκες παραμυθούδες. Τέτοιους παραμυθάδες μπορούσε να συναντήσει κανείς σε όλη την

χώρα. Οι λαϊκοί αφηγητές χαρακτηρίζονταν από δυνατή μνήμη, ευφράδεια λόγου, ένταση

φωνής, ικανότητα πολύωρης αφήγησης, εκφραστικότητα, παραστατικότητα, επιδεξιότητα,

χιούμορ, φαντασία, μιμική, εσωτερίκευση αφηγηματικού λόγου.

Οι λαϊκοί αφηγητές ήταν αναλφάβητοι, ωστόσο ήταν άτομα αποδεκτά, σεβάσμια και ο

λόγος τους είχε απήχηση σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Επίσης, δεν είχαν κάποια
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συγκεκριμένη ηλικία, όμως ίσως να ήταν απαραίτητη μια σχετική ωριμότητα που να

δείχνει ότι το άτομο είχε γνώσεις και εμπειρία. Συνήθως οι χώροι όπου πραγματοποιούσαν

τις αφηγήσεις τους ήταν εκείνοι που συγκεντρώνονταν κοινό π.χ. πλατείες, αυλές, καφενεία

κ.α., ενώ συνηθέστερη εποχή που συνέβαιναν οι αφηγήσεις ήταν ο χειμώνας, χωρίς να

σημαίνει όμως ότι τις άλλες εποχές δεν συνέβαιναν.

''Οι παραμυθάδες στις αφηγήσεις τους συμπεριελάμβαναν μύθους, παραμύθια,

ευτράπελες διηγήσεις κ.α. Προκειμένου να αφηγηθούν, ταξίδευαν μεταφέροντας τις

ιστορίες του από τόπο σε τόπο και συχνά τις συνέδεαν με τοπικά στοιχεία που αφορούσαν

τον εκεί χώρο" (Τσιλιμένη, 2007:21). Οι αφηγητές όριζαν τη διάρκεια της αφήγησης,

ανάλογα με την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κοινού.

Σήμερα οι λαϊκοί αφηγητές αποτελούν είδος υπό εξαφάνιση Λιγοστές περιπτώσεις

καταγράφονται σε απομακρυσμένα χωριά και σε κλειστές, μικρές κοινωνίες.

Έντεχνος αφηγητής: Η έντεχνη αφήγηση στην Ελλάδα, αποτελεί πρόσφατο εγχείρημα και

έτσι δεν έχει μεγάλο παρελθόν. Η έντεχη αφήγηση ξεκίνησε από τα μέσα του 200υ αιώνα

στην Γαλλία και την Αμερική. Η ιστόρηση έχει γίνει συνείδηση στο κοινό και στις

εφημερίδες, στις σελίδες των οποίων μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για μόνιμους

χώρους "παραστάσεων" αφήγησης όπως θέατρα, κινηματογράφους. Η είσοδος για την

ακρόαση είναι με εισιτήριο. Επίσης, αρχίζουν διοργανώσεις "γιορτής παραμυθιών",

φεστιβάλ αλλά και συνέδρια με θέμα την αφήγηση. Η τέχνης της αφήγησης διδάσκεται σε

πανεπιστήμια και σε σεμινάρια σύντομων κύκλων.

Η έντεχνη αφήγηση παρουσιάζει μια ποικιλία ως προς το χώρο στον οποίο λαμβάνει

χώρα. Βιβλιοθήκες, σχολεία, μικρά καφέ, πάρκα, μετρό, παραλίες, μουσεία, θεατρικές

σκηνές είναι από τους χώρους στους οποίους συμβαίνει.

Το υλικό που αφηγούνται οι αφηγητές προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση ελληνική και

παγκόσμια. Οι αφηγητές το επιλέγουν ανάλογα με το κοινό στο οποίο θα αφηγηθούν ενώ η

χρονική διάρκεια ποικίλει.

Ο έντεχνος αφηγητής διαφοροποιείται από τον λαϊκό. Ο έντεχνος αφηγητής "είναι

εγγράματος, έχει "σπουδάσει" την τέχνη και τεχνική της αφήγησης, χρησιμοποιεί τεχνικές

του θεάτρου και το υλικό το οποίο αφηγείται το έχει συλλέξει από συγγράμματα και το έχει

μελετήσει. Η σπουδή μπορεί να συμβαίνει είτε μέσα από παρακολούθηση μαθημάτων,
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συμμετοχή σε εργαστήρια που διδάσκεται η τέχνη της αφήγησης, είτε ακόμη και από την

επαφή με ανθρώπους που διατηρούν ακόμη στοιχεία από την λαϊκή παραδοσιακή αφήγηση"

(Τσιλιμένη,2007:27).

Χαρακτηριστικά του έντεχνου αφηγητή είναι ότι είναι εγγράμματος, διαθέτει φωνή,

εκφραστικότητα, παραστατικότητα, μιμηκή, διορατικότητα για την επιλογή του υλικού. Ο

έντεχνος αφηγητής αφηγείται κυρίως παραμύθια αλλά και έμμετρα αφηγήματα, τραγούδια

αφηγηματικά, ιστορίες, μύθους από όλο το κόσμο κ.α.

Τόσο ο έντεχνος όσο και ο λαϊκός αφηγητής έχουν το δικό τους προσωπικό στυλ και ύφος

που τους προσδίδει μοναδικότητα. Παρά τις διαφορές που έχουν, και οι δύο σέβονται την

προφορική παράδοση και αγαπούν την ιστόρηση. "Μοιράζονται μια εμπειρία μοναδική,

μένοντας πιστοί στην ιστορία αποκαλύπτουν αλήθειες πανανθρώπινες και πανάρχαιες.

Κυρίως επιχειρούν την αυτογνωσία και το διαλογισμό δια της "σιωπής" που προκαλεί κάθε

ιστορία" (Τσιλιμένη, 2007:28).

3.3. Το αφηγημαΏκό υλικό

Στη σημερινή εποχή υπάρχει πλούσιο έντυπο αφηγηματικό υλικό το οποίο οι

αφηγητές μπορούν να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν. Αφηγηματικά τραγούδια, μύθοι

και ιστορίες της μυθολογίας, ευτράπελες ιστορίες, θρύλοι, παραμυθιακές ιστορίες, λαϊκά

και έντεχνα παραμύθια κ.α. Επίσης, κυκλοφορούν συλλογές με λαϊκές αφηγήσεις από

διάφορους τόπους και λαούς τόσο στην αυθεντική τους μορφή όσο και σαν διασκευές για

παιδιά. Ο αφηγητής είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη του την καταλληλότητα αλλά και την

αντιστοιχία του περιεχομένου σχετικά με την ηλικία του ακροατηρίου. Η επιλογή του

είδους του υλικού είναι μια σημαντική υπόθεση και προϋποθέτει ενασχόληση και γνώση

από την πλευρά του αφηγητή (Τσιλιμένη, 2007).

3.4 Το ακροατήριο

Το τι ρόλο θα έχει το ακροατήριο κατά την διάρκεια της αφήγησης είναι απόφαση του
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αφηγητή. Η ενεργοποίηση της συμμετοχής του και ο βαθμός της εξαρτάται από τις

προθέσεις του αφηγητή.

Θετικά σημεία έχει η συμμετοχή στην αφήγηση από παιδικό ακροατήριο καθώς

"διατηρεί την προσοχή και το ενδιαφέρον του σε εγρήγορση, προσφέρει δυνατότητες

παρεμβολής στην αφήγηση, ενεργοποιεί την ευρηματικότητα, ξεκουράζει το σώμα από την

ακινησία, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας σε κάποιες περιπτώσεις Κ.α."

(Τσιλιμένη, 2007:55). Η συμμετοχή των παιδιών μπορεί να έχει διάφορες μορφές, για

παράδειγμα να ζητήσει ο αφηγητής να μιμηθούν κάτι τα παιδιά, ή να τους δώσει την

ευκαιρία να δώσουν τη δική τους εκδοχή για το τι θα συμβεί (Τσιλιμένη, 2007).

3.5. Μορφές αφήγησης

Για κάποιον που επιχειρεί να αφηγηθεί, ένα θέμα το οποίο θα τον απασχολήσει είναι η

μορφή αφήγησης που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει. "Καθοριστικής σημασίας για να

αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, είναι η επιλογή του αφηγηματικού υλικού. Κάθε είδος έχει τα

δικά του χαρακτηριστικά τα οποία μας υποδεικνύουν τη μορφή της αφήγησης" (Τσιλιμένη,

2007:47). Υπάρχουν δύο μορφές αφήγησης, η προφορική αφήγηση και η ανάγνωση.

Προφορική αφήγηση: Η προφορική αφήγηση χρειάζεται κυρίως εξάσκηση. Όλοι οι

άνθρωποι έχουμε την ικανότητα της αφήγησης Π.χ. όταν περιγράφουμε την πλοκή μιας

ταινίας που παρακολουθήσαμε ή όταν περιγράφουμε ένα όνειρο που είδαμε. Αυτές είναι

αφηγήσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε εκτός από το λόγο και τεχνικές για να μεταφέρουμε

το κλίμα, την ένταση που ζήσαμε, για να πείσουμε. Η αφηγηματική ικανότητα μας

συνοδεύει στην καθημερινότητά μας. Έτσι, αφού τη χρησιμοποιούμε ως εργαλείο,

χρειάζεται μια εξάσκηση (Τσιλιμένη, 2007).

Κάποιες προτάσεις τις οποίες παραθέτει η Τσιλιμένη (2007) είναι:

-Επιλογή μικρών κειμένων και η απομνημόνευσή τους χωρίς να σημαίνει αυτολεξεί

απομνημόνευση. Αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας τη βασική δομή, εξέλιξη και γεγονότα.

:Επειτα, να αφηγηθούμε φωναχτά στον εαυτό μας, να δοκιμάσουμε τεχνικές και να

χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα τη φωνή μας, εμπλουτίζοντας αργότερα με γκριμάτσες,
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κινήσεις κ.λπ.

-Μπορούμε να κάνουμε χρήση καθρέφτη για εντοπισμό λαθών.

-Να βιντεοσκοπήσουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια να τον παρακολουθήσουμε για να

βελτιωθούμε.

-Να δοκιμάσουμε να αφηγηθούμε σε κάποιο έμπιστο άτομο.

Η Δενδρινού (2001, στο Τσιλιμένη 2007) αναφέρει σχετικά με τη τέχνη της προφορικής

αφήγησης και τον τρόπο που χρησιμοποιείται ότι ο αφηγητής πρέπει να αγαπά το κείμενο

που αφηγείται, να το γνωρίζει καλά για να εκφράσει το βαθύτερο νόημα αλλά και τις

αποχρώσεις του. Επίσης, να έχει συναίσθηση ότι προσφέρει ένα λογοτεχνικό κείμενο και

έτσι να φροντίζει να χρησιμοποιεί λέξεις που ταιριάζουν στο γενικότερο ύφος του κειμένου.

Ακόμη, να "βλέπει τις εικόνες που περιγράφει, να ζει και να αναπνέει σε αυτές όσο

αφηγείται. Επιπλέον, ο αφηγητής πρέπει να προσέχει την άρθρωση, τα σημεία στίξης του

λόγου, να ελέγχει την ανάσα του και το ρυθμό του κειμένου και τέλος, να ζει την ιστορία

σαν να την αποκαλύπτει για πρώτη φορά.

Τέλος, όλα τα αφηγηματικά είδη μπορούν να αποδοθούν προφορικά, κάποια όμως όπως

ένα μαγικό ή ένα παραμύθι, ένας μύθος, μια παράδοση συναρπάζουν και δίνουν τη

δυνατότητα να αναδειχθεί η τεχνική της αφήγησης (Τσιλιμένη, 2007).

Ανάγνωση: Κάποια από τα βιβλία που κυκλοφορούν έχουν σχεδιαστεί για να διαβαστούν.

Χαρακτηρίζονται από στοιχεία που ευνοούν τη μορφή της ανάγνωσης. 'Ή έκταση , η

λογοτεχνικότητα της γλώσσας και του ύφους, η άρρηκτη σύνδεση κειμένου με την

εικονογράφηση που ενδεχομένως συνοδεύει το βιβλίο, είναι κάποια στοιχεία που μας

υπαγορεύουν την ανάγνωση ώστε να αναδειχθεί καλύτερα το περιεχόμενο στο σύνολό του"

(Τσιλιμένη, 2007:50). Προϋπόθεση μιας αφήγησης ανάγνωσης που θα κερδίσει το

ενδιαφέρον του ακροατηρίου είναι η αγάπη, η γνώση της ιστορίας και η καλή

προετοιμασία.

Ο Β. Δ. Αναγνωστόπουλος (1987:89-90) αναφέρει τις κύριες προϋποθέσεις για μια καλή

ανάγνωση η οποίες είναι:

- Η ορθοφωνία, που πετυχαίνεται με ασκήσεις γλωσσικές πάνω στους φθόγγους, φωνήεντα

και σύμφωνα. Η ορθοφωνία σχετίζεται με την κυριαρχία μας πάνω στην αναπνοή. Επίσης, ο

τόνος και η ένταση της φωνής εξαρτάται από το ρυθμό και τον τύπο της αναπνοής.
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- Η άθρωση των λέξεων, που πρέπει να είναι καθαρή και άρτια, χωρίς τοπικούς

ιδιωματισμούς και κακούς σχηματισμούς φθόγγων.

- Η προφορά που πρέπει να μην δείχνει τη γλωσσική μας ταυτότητα και να είναι

απαλλαγμένη απο γλωσσικά ιδιώματα και τοπική προφορά.

- Ο τονισμός της φωνής, που δίνει ιδιαίτερο χρώμα στην ανάγνωση και γενικά στην

αφήγησή μας.

- Ο χρωματισμός της φωνής, βασικό συστατικό της ωραίας ομιλίας, της καλής ανάγνωσης

και απαγγελίας. Ο χρωματισμός της φωνής πετυχαίνεται με τη φυσικότητα του ύφους, το

ανάλογο ύψος της φωνής, τη συναισθηματική ένταση, το ρυθμό και άλλες προϋποθέσεις.

"Γενικά μια καλή ανάγνωση χρειάζεται τέχνη μαστοριά και τεχνική. Και φυσικά ο

ατομικός χαρακτήρας της φωνής μας δίνει την ανάλογη ποιότητα στην ομιλία ή την

ανάγνωση" (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 1987:90).

3.6. Στοιχεία μιας καλιίς αφιίγησης

Σύμφωνα με τον Β. Δ. Αναγνωστόπουλο (1987) κύρια στοιχεία της καλής αφήγησης

είναι η απλότητα, η αμεσότητα, η δραματικότητα και ο ενθουσιασμός.

Απλότητα: Αναφέρεται στον τρόπο και στην ύλη της ιστορίας τα οποία πρέπει να είναι

απλά και κατανοητά. Όταν κάποιος διηγείται μια ιστορία πρέπει να είναι κατανοητός,

φυσικός και ειλικρινής χωρίς να προσποιείται. Είναι καλό να αφηγείται με τέτοιο τρόπο που

να δείχνει ότι χαίρεται κι ο ίδιος την ιστορία. Μπορεί αρχικά να υπάρχει "τρακ" όμως

αργότερα η απλότητα στην ύλη θα έρθει εύκολα και οι εικόνες και οι λέξεις θα

σχηματίζονται αβίαστα και απλά χωρίς όμως αυτό να σημαίνει υπεραπλούσευση του λόγου.

Για τον εκπαιδευτικό που θέλει να συγκινήσει το ακροατήριό του, είναι σημαντικό κάθε

φράση, ιδέα να δίνει χαρά στην ακοή και την ψυχή του παιδιού και για αυτό το λόγο οι

λέξεις πρέπει να είναι γνωστές, απλές και εύηχες (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 1987).

Αμεσότητα: Σχετίζεται με την κίνηση της ιστορίας η οποία πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα,

με αλληλουχία και γοργότητα. Πλατυασμοί, εκτενείς περιγραφές και ηθικολογίες

δημιουργούν ακαταστασία. Είναι καλό τα επισόδεια να είναι σύντομα και λογικά
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συνδεδεμένα μεταξύ τους προκειμένου να γίνει εύκολη η κατανόηση του κειμένου.

Αναφορικά με το τέλος, θα πρέπει να είναι σύντομο και απροσδόκητο, να δίνει ζωηρή

εντύπωση και να ησυχάζει ψυχικά τους ακροατές (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 1987).

Δραμαπκότητα: έχει να κάνει με το ύφος, τη στάση, τις χειρονομίες και το βλέμμα την

ώρα που διηγείται κάποιος. Ο αφηγητής μη όντας ηθοποιός οφείλει να υποδύεται τους

χαρακτήρες με ειλικρίνεια και αυθορμησία, ερεθίζοντας απλά την φαντασία του

ακροατηρίου χωρίς να "μιμείται" υπερβολικά (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 1987).

Ενθουσιασμός: αποτελεί απαραίτητη ιδιότητα στην αφήγηση. Είναι το στοιχείο που

ζωοποιεί την ιστορία και σκορπίζει χαρά και ψυχική ευφορία στο ακροατήριο. Μια ιστορία

δεν γίνεται να ειπωθεί βαριεστημένα. Αντίθετα, μια ενθουσιαστική αφήγηση δημιουργεί

αισιόδοξη ατμόσφαιρα (Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, 1987).

3. 7. Αφήγηση και εκπαίδευση

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αφήγηση ως εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ενταχθεί στα

εκάστοτε αναλυτικά προγράμματα, ενώ στην Ελλάδα βρίσκει πρόσφορο έδαφος κυρίως στη

βαθμίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Η αφήγηση έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τον

προφορικό λόγο και γενικά την ανάπτυξη της γλώσσας (Τσιλιμένη, 2007).

Βασικός στόχος της αφήγησης είναι η ψυχαγωγία, ανεξάρτητα από τους όποιους

παιδαγωγικούς σκοπούς. Τα παιδιά μέσα από την αφήγηση "αφομοιώνουν μηνύματα, αξίες,

στοιχεία πολιτισμού, αυτογνωσία, γλωσσικές δομές και φόρμες και ανακαλύπτουν την γύρω

πραγματικότητα στην οποία καλούνται να ενταχθούν. Η αφήγηση εξυπηρετούσε και

συνεχίζει να εξυπηρετεί έναν από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης, την

κοινωνικοποίηση, αλλά και γενικότερα τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για έκφραση

και επικοινωνία, για απάντηση σε ερωτήματα πανάρχαια που βιώνει ο άνθρωπος στο

ξεκίνημα της ζωής του, αλλά και καθόλη τη διάρκειά της. Η ευεργετικότητά της αγγίζει

πολλαπλές πτυχές. Είναι γνωστή εξάλλου η θεραπευτική της διάσταση" (Τσιλιμένη,

2007:28-29).
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Η αφήγηση μπορεί να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην Προσχολική εκπαίδευση, όμως

όσο προχωρά στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης τόσο αποδυναμώνεται. Αυτό καθιστά

επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν οι πολλαπλοί λόγοι της προσφοράς της σε όλη τη

μαθησιακή διαδικασία και επιβάλλεται να ενταχθεί στη σύγχρονη πραγματικότητα όπως

απαιτεί η σημερινή παιδαγωγική.

Μέσα από την αφήγηση μπορούν να διδαχθούν πολλά θέματα και να επηρεάσουν το

κοινωνικό γίγνεσθαι των νέων, να προάγουν σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν το

σχολείο και την κοινωνία γενικότερα, όπως ο ρατσισμός, η πολυμορφία, η επικοινωνία και

άλλα. Ως εκπαιδευτική διαδικασία, προυποθέτει την ύπαρξη ενός αφηγητή, οποίος

χρησιμοποιεί κοινές τακτικές και στόχους με τον εκπαιδευτικό:

- και οι δύο απευθύνονται σε ένα ακροατήριο

- ενδιαφέρονται για την επικοινωνία του ακροατηρίου

- καλλιεργούν την ακρόαση ως βασική προϋπόθεση για την έκφραση

- ενισχύουν τον προφορικό λόγο του ακροατηρίου

- μεταγγίζουν γνώση και πολιτισμό

- καλλιεργούν την ικανότητα κατανόησης περιεχομένου

- ενισχύουν το προφίλ της εθνικής ταυτότητας

- αναπτύσσουν οικουμενική συνείδηση

- προτάσσουν ή θα έπρεπε να προτάσουν την ψυχαγωγία (Τσιλιμένη, 2007:31).

Η αφήγηση γίνεται είτε προφορικά είτε μέσω της ανάγνωσης. Η χρησιμότητά της είναι

αναμφισβήτητη διότι αποτελεί μέσω γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς, μέσο και υλικό

γλωσσικής ανάπτυξης. Επίσης, ενισχύει την υιοθέτηση αξιών, απόψεων, υποβοηθά την

λύση εντάσεων και την ανάπτυξη της φαντασίας, αποτελεί πληροφοριακό υλικό και οδηγεί

στην απόκτηση μιας διαφορετικής επικοινωνιακής εμπειρίας, καθώς και στην

κοινωνικοποίηση και ένταξη του ατόμου στο ευρύτερο περιβάλλον (Τσιλιμένη, 2007).

Η αφήγηση αποτελεί μια διευρυμένη διαδικασία και μπορεί να περιλαμβάνει και

προσωπικές εμπειρίες των αφηγητών ή μαθητών, ιστορίες ονείρων, ελεύθερες

ανακοινώσεις, ανέκδοτα, και οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνιακή σχέση και

το ενδιαφέρον ανάμεσα στον αφηγητή και το ακροατήριο. Το αφηγηματικό υλικό μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να ενθαρρύνει τους μαθητές να

γίνουν αφηγητές. Για να ενταχθεί όμως ο αφηγηματικός λόγος στην καθημερινή
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παιδαγωγική πράξη, είναι απαραίτητο, ο εκπαιδευτικός να είναι ανάλογα προετοιμασμένος

και να διαθέτει τη γνώση, το σωστό χειρισμό ώστε να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τα

στάδια εφαρμογής με τρόπο που θα βοηθήσει να γίνει αποδεκτή η αφήγηση από τους

μαθητές και να αναδειχθεί η χρηστικότητά της και το μέγεθός της (Τσιλιμένη, 2007).

Η ανάπτυξη μιας βαθιάς σχέσης ανάμεσα στους μαθητές και την ιστόρηση προϋποθέτει

επανεξέταση των τρόπων προσέγγισης και εμπλοκής της αφήγησης στην διαδικασία της

μάθησης (Τσιλιμένη, 2007).

3.8. Αφήγηση και παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση

Η αφήγηση οποιουδήποτε λογοτεχνικού είδους (παραμύθι, μύθος, μικρές ιστορίες,

ποίηση, θέατρο) στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης, μπορεί να βοηθήσει "στην ανάπτυξη

δεξιοτήτων κατανόησης, αναπαράστασης, συμβολοποίησης, αναγνώρισης και έκφρασης

συναισθημάτων, αλλά και σχέσεων μεταξύ προσώπων και γεγονότων, αιτιακών σχέσεων

μεταξύ πράξεων και συνεπειών στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας"

(Πουρκός, 2009:507). Επιβάλλεται να γίνεται προσαρμογή των λογοτεχνικών κειμένων

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών. Στην αρχή μπορεί να είναι

απλά και στην συνέχεια να γίνονται πιο περίπλοκα.

Η χρήση ιδιαίτερα των παραμυθιών και μικρών ιστοριών αποτελεί ψυχοπαιδαγωγική

και ψυχοθεραπευτική τεχνική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά με διαφορετικό

επίπεδο δυσκολίας στο πλαίσιο του σχολείου ή ακόμα και του σπιτιού. Η αφήγηση ιστοριών

μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον αφηγητή-εκπαιδευτικό σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Η ανταπόκριση του παιδιού, οι αντιδράσεις του, οι παρατηρήσεις του και τα σχόλια επάνω

στην ιστορία που ακροάται μπορεί να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό για την περαιτέρω

παρέμβαση. Έτσι, το παιδί "μαθαίνει να αναπτύσσει τη φαντασία του και τις

συμβολοποιητικές του δεξιότητες, να εκφράζει τα προσωπικά του συναισθήματα και να

αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων, κυρίως, όμως, να λεκτικοποιεί τα άγχη, τις

εσωτερικές αντιφάσεις και συγκρούσεις, καθώς και τις ευάλωτες πλευρές του εαυτού του

και των βιωμάτων του, τις οποίες εμπιστεύεται σε ένα άλλο πρόσωπο" (Πουρκός,

2009:505).
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Σύμφωνα με τον Πουρκό (2009), η αφήγηση παραμυθιών και ιστοριών μπορεί να μειώσει

συμπεριφορές που παρουσιάζουν αρνητικά συναισθήματα καθώς επίσης να μειώσει

συναισθηματικές συγκρούσεις και να ενισχύσει την ανάπτυξη της αναπαραστατικής

ικανότητας. Επομένως, ο εκπαιδευτικός μπορεί κατά την αφήγηση να καταγράψει τις

αντιδράσεις του παιδιού και εφόσον διαπιστώσει ότι ανταποκρίνεται θετικά του ζητά να

εκφράσει τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που του προκάλεσε η ιστορία.

Όσον αφορά στην τεχνική αφήγησης ιστοριών, ο στόχος είναι το παιδί παρά τις όποιες

γνωστικές δυσκολίες, "εκτός από τη χρήση του λόγου της καθημερινότητας, να εξοικειωθεί

και με περισσότερο συμβολικούς, μεταφορικούς και παιγνιώδεις τρόπους έκφρασης όπως

είναι τα παραμύθια και οι παιδικές ιστορίες" (Πουρκός, 2009:507).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4

ΝΟΗΤΙΚΉ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

4.1. Ορισμός της νοηπκιίς καθυστέρησης

Ο όρος "νοητική καθυστέρηση" έχει απασχολήσει επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων

όπως ειδικούς ψυχικής υγείας, γιατρούς, βιολόγους, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους,

εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς για αρκετές δεκαετίες. Επομένως, κατά καιρούς έχουν

διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τη νοητική καθυστέρηση που είναι διαφορετικής φύσης

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις διαστάσεις του προβλήματος στις οποίες εστιάζεται

κάθε επιστημονικός κλάδος.

Ο Αμερικάνος ψυχολόγος Edgar Doll όρισε την νοητική καθυστέρηση χρησιμοποιώντας

κάποια κριτήρια με βάση τα οποία η νοητική καθυστέρηση εμφανίζεται νωρίς στη ζωή του

ανθρώπου ή κατά τη γέννησή του, οφείλεται σε ανεπαρκή νοητική ανάπτυξη,

χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής, καταλήγει σε

κοινωνική ανεπάρκεια κατά την ωριμότητα, είναι οργανικής αιτίας και είναι κατά βάση

ανίατη είτε εφαρμοστεί θεραπευτική αγωγή ή κατάλληλη άσκηση. Ο ορισμός αυτός ήταν

για πολλά χρόνια αποδεκτός και η νοητική καθυστέρηση θεωρούνταν μια κατάσταση

παθολογική, μόνιμη και ανίατη (Μπάρδης, 1993· ΠολυχΡονοπούλου, 2003).

Από βιολογική άποψη, ένας ακόμη ορισμός που είχε τύχει ιδιαίτερης αποδοχής στο

παρελθόν είναι του Βρετανού γιατρού Α. J. Tredgold. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η

νοητική καθυστέρηση είναι μια κατάσταση ανεπαρκούς νοητικής εξέλιξης, σε τέτοιο

βαθμό που καθιστά το άτομο ανίκανο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον και να επιβιώσει

χωρίς επίβλεψη, καθοδήγηση και εξωτερική βοήθεια (Μπάρδης, 1993· Τζουριάδου, 1995).

Με βάση έναν πιο σύγχρονο ορισμό, η νοητική καθυστέρηση αφορά περιορισμούς στη

γνωστική λειτουργία του ατόμου και την προσαρμοστική συμπεριφορά του, όπως αυτή
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εκφράζεται σε εννοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες

(American Association ofMental Retardation, 2002). Η γνωστική λειτουργία σχετίζεται με

ικανότητες για μάθηση, σκέψη, επίλυση προβλημάτων και κατανόησης του κόσμου, ενώ η

προσαρμοστική συμπεριφορά του ατόμου αφορά την ικανότητα του ατόμου να αποκτά

δεξιότητες για να ζει αυτόνομα, να επικοινωνεί και να αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες

(Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

Τέλος, ένας ορισμός που έγινε δεκτός από πολλούς ειδικούς, αφορά τη νοητική λειτουργία

που στην περίπτωση της νοητικής καθυστέρησης είναι κάτω από το μέσο όρο,

χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια προσαρμοστικής συμπεριφοράς και εκδηλώνεται κατά την

περίοδο της ανάπτυξης (Πολυχρονοπούλου, 2004).

Κάνοντας λόγο για νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο εννοούμε ότι ένα άτομο

επιτυγχάνει βαθμολογία μικρότερη από αυτή που επιτυγχάνει το 96-97% των ατόμων της

ίδιας ηλικίας σε ένα σταθμισμένο τεστ νοημοσύνης.

Η προσαρμοστική συμπεριφορά αφορά την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται

στις απαιτήσεις του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, να είναι αυτόνομο και

κοινωνικά υπεύθυνο ανάλογα με την ηλικία του και την κοινωνική ομάδα στην οποία

ανήκει. Η προσαρμοστική συμπεριφορά αντανακλάται στο ρυθμό ωρίμανσης, στην

ικανότητα για μάθηση και στην κοινωνική προσαρμογή.

Η περίοδος της ανάπτυξης θεωρείται πως αρχίζει από τη γέννηση και τελειώνει στην

ηλικία γύρω των 16 ή 18 ετών. Μέσα σε αυτήν την περίοδο είναι πιθανό να εκδηλωθεί ή

νοητική καθυστέρηση (Πολυχρονοπούλου, 2004).

4.2. Συστήματα ταξινόμησης της νοηπκιίς καθυστέρησης

Η νοητική καθυστέρηση διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό της καθυστέρησης και

της δυσκολίας που επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας του ατόμου. (Πολυχρονοπούλου, 2003·

Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). Τα περισσότερα συστήματα

ταξινόμησης προσεγγίζουν τη νοητική καθυστέρηση από τρεις πλευρές: τη σοβαρότητα της

μειονεξίας, την αιτιολογία και την εικόνα των συμπτωμάτων ή το σύνδρομο

(Πολυχρονοπούλου,2003).
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Το πιο γνωστό κριτήριο για την κατηγοριοποίηση ατόμων με νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση είναι

ο Δείκτης Νοημοσύνης και ο πιο αποδεκτός τα τελευταία χρόνια διαχωρισμός των ατόμων

με νοητική καθυστέρηση δίνεται από τον American Association οη Mental Deficiency

(A.A.M.D.). Έτσι, η διαβάθμιση της νοητικής καθυστέρησης με βάση το Δείκτη

Νοημοσύνης διακρίνεται στα εξής επίπεδα:

- Οριακή νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης από 70 έως 80.

- Ελαφριά νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης από 50-55 έως 70.

- Μέτρια νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης από 35-40 έως 50-55.

- Σοβαρή νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης από 20-25 έως 35-40.

- Βαριά νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω από 20 ή 25.

Ωστόσο, η χρήση του δείκτη νοημοσύνης ως κριτήριο για το διαχωρισμό των δυσκολιών

μάθησης έχει δεχθεί κριτική και διχάζει την επιστημονική κοινότητα (Στρογγυλός στο

Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

4.2.1. Μορφές νοηΏκής καθυστέρησης με βάση πς δυσκολίες μάθησης

Ένας άλλος διαχωρισμός των παιδιών με ειδικές ανάγκες γίνεται με βάση τις δυσκολίες

μάθησης, όπου τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση κατηγοριοποιούνται μαζί με άλλα σε

τρεις μεγάλες γενικές κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αυτές είναι:

α) Παιδιά με μέτριες δυσκολίες μάθησης (μέτρια νοηΤΙΚ1] καθυστέρηση)

Τα παιδιά σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα

διδασκαλίας της συνηθισμένης τάξης π.χ. μπορούν να εργαστούν σε γραπτά κείμενα, να

κάνουν μαθηματικές πράξεις, να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Η επίδοσή τους είναι

χαμηλότερη από εκείνη των περισσότερων παιδιών (στα σταθμισμένα tests σκοράρουν

κάτω από 80). Δεν χρειάζονται διαφορετικό πρόγραμμα διδασκαλίας , αλλά χρειάζονται

διαφοροποιημένο ( Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

β) Παιδιά με σοβαρές δυσκολίες μάθησης (βαριά νοητική καθυστέρηση)
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Σε αυτή την δεύτερη κατηγορία, τα παιδιά παρουσιάζουν εμφανή νοητική καθυστέρηση

(στα σταθμισμένα tests σκοράρουν κάτω από 50). Η νοητική καθυστέρηση συνοδεύεται και

με άλλες δυσκολίες όπως στο λόγο, τη γλώσσα και την επικοινωνία. Ταυτόχρονα, ενδέχεται

να παρουσιάζουν και άλλα προβλήματα όπως κινητικά, αισθητηριακά, προβλήματα υγείας.

Τα παιδιά σε αυτή την ομάδα ωφελούνται από διαφοροποιημένα και εξατομικευμένα

προγράμματα διδασκαλίας ( Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

γ) Παιδιά με πολύ σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση (πολύ βαριά vοητικι] καθυστέρηση)

Σε αυτή την τρίτη κατηγορία, τα παιδιά με πολύ σοβαρές δυσκολίες μάθησης (πολλαπλές

ειδικές ανάγκες) έχουν ιδιαίτερα χαμηλό νοητικό δυναμικό (δεν ξεπερνά την νοητική ηλικία

ενός παιδιού 2 ετών). Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν μία ή περισσότερες δυσκολίες όπως

αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες, αυτισμός, ψυχωσικά συμπτώματα. Τέλος, τα παιδιά

με πολύ σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση, μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες σε

όλους σχεδόν τους τομείς ανάπτυξης ή/και προβλήματα συμπεριφοράς. Παρόλα αυτά

μπορούν να επικοινωνήσουν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο εκδηλώνοντας τις ανάγκες,

επιθυμίες και τα συναισθήματά τους (Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος,

2011 ).

4.3. Αίπα της νοηπκής καθυστέρησης

Τα αίτια της νοητικής καθυστέρησης συνήθως διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη

κατηγορία αναφέρεται σε γενετικά αίτια της νοητικής καθυστέρησης, τα οποία συνδέονται

περισσότερο με μορφές βαριάς νοητικής καθυστέρησης, ενώ η δεύτερη κατηγορία

αναφέρεται σε περιβαλλοντικά αίτια, τα οποία συνδέονται περισσότερο με μορφές ήπιας

νοητικής καθυστέρησης (Thomas & Woods, 2008· Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006·

Πολυχρονοπούλου, 2008). Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί οι

δύο αυτές κατηγορίες αιτιών να συνδυάζονται (Thomas & Woods, 2008·

Πολυχρονοπούλου, 2003).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η γνώση της αιτιολογίας παίζει σημαντικό ρόλο τόσο

για την κατανόηση των δυσκολιών και ικανοτήτων των ατόμων με νοητική καθυστέρηση,

51



το καθορισμό του κατάλληλου τύπου παρέμβασης όσο και για ης προσπάθειες μείωσης της

συχνότητας εμφάνισης της νοηηκής καθυστέρησης (Heward, 2011· Κακούρος &

Μανιαδάκη, 2006).

4.3.1. Γενετικά αίτια της νοητικής καθυστέρησης

Τα γενετικά αίτια της νοητικής καθυστέρησης αφορούν χρωμοσωμικές ανωμαλίες και

ανωμαλίες του μεταβολισμού.

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες συνιστούν τη συνηθέστερη αιτία της νοητικής

καθυστέρησης. Οι πιο γνωστές χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν το σύνδρομο Down

(τρισωμία 21) και το σύνδρομο του εύθραυστου Χ. Άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι

το σύνδρομο Tumer, το σύνδρομο Klinefelter και άλλα σύνδρομα όπως το σύνδρομο

Prader-Willi και το σύνδρομο Williams (Heward, 2011· Thomas & Woods, 2008·

Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009· Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006· Πολυχρονοπούλου,2003).

Μια από τις πιο γνωστές ανωμαλίες μεταβολισμού είναι η φαινυλοκετονουρία ή

φαινυλοπυροσταφιλική ιδιωτεία (PKU) (Heward, 2011· Thomas & Woods, 2008· Κακούρος

& Μανιαδάκη, 2006· Πολυχρονοπούλου,2003).

4.3.2. ΠεριβσJJ.οντικά αίτια της νοητικής καθυστέρησης

Η επίδραση των περιβαλλονηκών παραγόντων στην εμφάνιση της νοητικής

καθυστέρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τρεις περιόδους. Κατά την κύηση, κατά τον

τοκετό και νωρίς κατά την παιδική ηλικία (Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006).

Οι περιβαλλονηκοίπαράγοντες συνδέονται περισσότερο με την εμφάνιση ήπιας νοηηκής

καθυστέρησης. Τέτοιοι παράγοντες είναι το αποστερημένο οικογενειακό περιβάλλον, η

φτώχεια και οι δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες. Άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που

επιδρούν στην εμφάνιση νοητικής καθυστέρησης είναι η κακή διατροφή της μητέρας κατά

τη διάρκεια της κύησης, οι τραυματισμοί, η έκθεση σε ακηνοβολίες ή τοξικές ουσίες και η

υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της κύησης με αποτέλεσμα το
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"εμβρυακό σύνδρομο του αλκοόλ". Επιπλέον, μολυσματικές ασθένειες, ιοί και

δηλητηριάσεις μολύβδου. Τέλος, η παιδική κακοποίηση, ελάχιστες ευκαιρίες για γλωσσική

ανάπτυξη, χρόνια αισθητηριακή και κοινωνική αποστέρηση και το χαμηλό

κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας συνδέονται με την εμφάνιση

ήπιας νοητικής καθυστέρησης (Heward, 2011· Κακούρος & Μανιαδάκη, 2006·

Πολυχρονοπούλου, 2003).

4.4. Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική καθυστέρηση

Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση αποτελούν μια ετερογενή ομάδα κι έτσι οι

ικανότητες, οι ανεπάρκειες, τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά τους χαρακτηριστικά δεν θα

πρέπει να γενικεύονται.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική καθυστέρηση που αφορούν τον

γνωστικό τομέα, σχετίζονται με δυσκολίες στην αντίληψη, στη συγκέντρωση της προσοχής

και επεξεργασίας πληροφοριών. Ακόμη, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν

περιορισμούς στη μνήμη, δυσκολεύονται να σκεφτούν αφαιρετικά, να γενικεύσουν

πληροφορίες και γενικότερα έχουν πιο αργό ρυθμό μάθησης από εκείνο των τυπικά

αναπτυσσόμενων παιδιών. (Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

Σχετικά με τον τομέα της επικοινωνίας, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την ομιλία και την ανάπτυξη του λόγου (χαμηλά

επίπεδα γλωσσικής ανάπτυξης). Επίσης, δυσκολεύονται στο να κάνουν επιλογές, να

κατανοήσουν οδηγίες που τους δίνονται, να εκτελέσουν εντολές καθώς και να εκφράσουν

τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους (Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος,

2011 ).

Στον τομέα της συμπεριφοράς, μπορεί να παρουσιάζουν άγχος, προκλητικές

συμπεριφορές και να δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις, σε προσωπικό αλλά και

κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δυσκολεύονται όσο αφορά

την αυτο-ρύθμιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (Στρογγυλός στο

Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο, την
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ένταση και το βαθμό, καθώς όπως προαναφέρθηκε υπάρχει ανομοιογένεια μεταξύ των

ατόμων με νοητική καθυστέρηση.

4.4.1. Τα χαρακτηρισπκά των παιδιών με νοηπκή καθυστέρηση στο γνωσΏκό τομέα

Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση έχουν μια γενική δυσκολία σε όλες σχεδόν τις

περιοχές της νοητικής λειτουργίας, εξαιτίας των δυσλειτουργιών και των διαταραχών. Τα

ελλείμματα της γνωστικής λειτουργίας και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών με

νοητική καθυστέρηση αφορούν τα προβλήματα στη μνήμη, τα προβλήματα προσοχής, την

ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, το ρυθμό μάθησης, την οργάνωση πληροφοριών

και χρήση της λογικής, τα προβλήματα γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τη

γενίκευση και διατήρηση μαθημένων δεξιοτήτων και την έλλειψη κινήτρου για μάθηση.

Μνήμη: Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση εμφανίζουν αδυναμία στο να συγκρατήσουν

και να ανακαλέσουν πληροφορίες. Ιδιαίτερα δυσκολεύονται στο να διατηρήσουν

πληροφορίες στην βραχυπρόθεσμη μνήμη. Μπορεί να έχουν τη δομική ακεραιότητα, που

είναι απαραίτητη για τη βραχυπρόθεσμη μνήμη (υπό την έννοια της χωρητικότητας και της

διάρκειας της εικόνας), αλλά μειονεκτούν στην ανάπτυξη των διαδικαστικών δεξιοτήτων

προσοχής - αντίληψης, που αναμειγνύονται στην εξαγωγή πληροφοριών από το ερέθισμα

(Stemberg, 2000). Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση (κυρίως με ελαφρά νοητική

καθυστέρηση) δεν ενεργούν κατάλληλα στην πληροφορία και για αυτό αποτυγχάνουν στις

μνημονικές δεξιότητες σε όλες τις θεμελιώδεις μορφές ή αποτυγχάνουν να θυμηθούν. Για

παράδειγμα, συχνά εμφανίζονται να προσεγγίζουν τις μαθησιακές δεξιότητες παθητικά και

δε φαίνεται να ενεργοποιούν κάποια στρατηγική. Η διαδικασία της εννοιολογικής σημασίας

έχει κατηγορηθεί για την αποτυχία των ατόμων αυτών να θυμηθούν λέξεις και έννοιες. Δε

δείχνουν να τοποθετούν τη γνώση για την επεξεργασία των πληροφοριών να εργάζεται

ικανοποιητικά σε δεξιότητες μάθησης και μνήμης (Hoover & Wade, 1985). Ο Heward

(2011) αναφέρει πως για την αυτόματη ανάκληση πληροφοριών τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση χρειάζονται περισσότερο χρόνο και αυτός είναι και ένας λόγος που

δυσκολεύονται στο να χειριστούν συγχρόνως μεγαλύτερες ποσότητες γνωστικών

πληροφοριών. Αντίθετα, η μακροχρόνια μνήμη των παιδιών με νοητική καθυστέρηση δεν
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παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα (Heward, 2011· ΠολυχΡονοπούλου, 2004)

Προσοχή: Η ΠολυχΡονοπούλου (2004) αναφέρει πως σύμφωνα με έρευνες, τα μαθησιακά

προβλήματα των παιδιών με νοητική καθυστέρηση οφείλονται στη δυσκολία που έχουν να

συγκεντρώσουν την προσοχή τους στο ερέθισμα που τους ζητείται να προσέξουν. Αντίθετα

με τα παιδιά χωρίς νοητική καθυστέρηση, τα νοητικά καθυστερημένα παιδιά αργούν να

προσέξουν τα σχετικά γνωρίσματα ενός μαθησιακού έργου και συχνά εστιάζουν την

προσοχή τους σε διασπαστικά, άσχετα ερεθίσματα. Ακόμη, συχνά έχουν αδυναμία στο να

διατηρήσουν την προσοχή τους σε μαθησιακά έργα. Τέλος, τα προβλήματα προσοχής

ενισχύουν τη δυσκολία που έχουν τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση στο να κατακτήσουν,

να θυμηθούν και να γενικεύσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες (Heward, 2011).

Ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών: Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση χρειάζονται

περισσότερο χρόνο για την αποκωδικοποίηση γνωστών πραγμάτων σε σχέση με τα μη

νοητικά καθυστερημένα παιδιά. Όσο περισσότερα είναι τα ερεθίσματα προς

αποκωδικοποίηση τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χρόνος αντίδρασης προς αυτά (Westling,

1986).

Ρυθμός μάθησης: Για την κατάκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση )'''Ρειάζονται περισσότερο χρόνο σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα

παιδιά. Ο Heward (2011) αναφέρει μια συνήθη μέθοδο μέτρησης του ρυθμού μάθησης η

οποία είναι οι δοκιμές σε σχέση με προκαθορισμένο κριτήριο (πχ ο αριθμός των διδακτικών

δοκιμών) και παραθέτει το εξής παράδειγμα: ένα τυπικά αναπτυσσόμενο παιδί μπορεί να

χρειαστεί 2 ή 3 δοκιμές με ανατροφοδότηση για να μάθει να διακρίνει δύο γεωμετρικές

μορφές ενώ ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση μπορεί να χρειαστεί 20 με 30 ή και

περισσότερες δοκιμές για να μάθει την ίδια διάκριση.

Οργάνωση των πληροφοριών και χρήση της λογικής: Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση

συναντούν δυσκολίες στην οργάνωση των εισερχόμενων πληροφοριών στον εγκέφαλο.

Παρόλο που τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση μπορούν να μάθουν στρατηγικές

οργάνωσης των πληροφοριών, συχνά αδυνατούν να μεταβιβάσουν τις στρατηγικές που

έμαθαν σε νέες καταστάσεις κάνοντας δύσκολη τη γενίκευση στην επίλυση των
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προβλημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση της λογικής, αφού τα άτομα με νοητική

καθυστέρηση δεν κάνουν χρήση της λογικής στην προσπάθειά τους να επιλύσουν

προβλήματα (Westling, 1986).

Γενίκευση και διατήρηση των μαθημένων δεξιοτήτων: Τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση, δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες και σε άλλα

πλαίσια πέρα από το αρχικό πλαίσιο όπου τις κατέκτησαν. Σε αντίθεση με πολλά τυπικά

αναπτυσσόμενα παιδιά, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση χρειάζονται συγκεκριμένο

πλάνο διευκόλυνσης για την μεταφορά ή γενίκευση της γνώσης (Heward, 2011).

Κίνητρα για μάθηση: Πολλά παιδιά με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν έλλειψη

ενδιαφέροντος για τη μάθηση ή απροθυμία να ασχοληθούν με έργα που η εκμάθησή τους

απαιτεί μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους τους. Η πραγματική αιτία για αυτήν την έλλειψη

ενδιαφέροντος είναι το ιστορικό μικρών ή μεγάλων αποτυχιών που έχουν τα παιδιά αυτά

από μικρή ακόμη ηλικία. Το ιστορικό αυτό ενισχύει την επιθυμία των παιδιών με νοητική

καθυστέρηση να αποφεύγουν με κάθε τρόπο την αποτυχία, παρά την προσπάθειά τους

αγωνίζονται για την επιτυχία. Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση στην προσπάθειά τους να

αποφύγουν, να ελαχιστοποιήσουν ή να αντισταθμίσουν την αποτυχία μπορεί να α)

εμφανίζουν επίκτητο αίσθημα αβοηθησίας, β) θέτουν υπερβολικά χαμηλές προσδοκίες για

τον εαυτό τους και δεν προσπαθούν σκληρά, γ) εγκαταλείπουν ένα δύσκολο έργο ή

πρόβλημα και περιμένουν βοήθεια από άλλους, δ) έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπιστοσύνη

στον εαυτό τους και στις αντιδράσεις τους σε ποικίλες καταστάσεις και εξαρτώνται από

άλλους για παροχή βοήθειας και λύσεων (εξωτερική καθοδήγηση), ε) αντιδρούν παθητικά,

στ) αποφεύγουν με κάθε τρόπο καταστάσεις που υποψιάζονται πως είναι δύσκολες, ζ)

αμύνονται και επινοούν δικαιολογίες για να αποφύγουν τις αποτυχίες, η) αντιδρούν

επιθετικά (π.χ. βρίζουν, κλωτσάνε) θεωρώντας πως η κατάσταση είναι απειλητική ή

επικίνδυνη (Heward, 2011 . ΠολυχΡονοπούλου, 2003).
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4.4.2. Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στον τομέα

επικοινωνίας

Προβλιίματα γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας: Η επικοινωνία των παιδιών με

νοητική καθυστέρηση μέσω του προφορικού λόγου χαρακτηρίζεται από αρκετές δυσκολίες

και προβλήματα. Επίσης, η γλωσσική ανάπτυξή τους είναι βραδύτερη από τη γενική

πνευματική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο γνωστικό και

τον κοινωνικό τομέα παρεμποδίζεται από γλωσσικές ελλείψεις και ειδικά προβλήματα στην

κατανόηση και χρήση της γλώσσας (Πολυχρονοπούλου, 2004).

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα στη γλωσσική ανάπτυξη, παρουσιάζεται στον

πραγματολογικό τομέα της γλώσσας. Η πραγματολογία ορίζεται ως η κατάλληλη

επικοινωνία, μέσα από την ικανότητα του ατόμου να λέει το σωστό πράγμα με το σωστό

τρόπο, στο σωστό τόπο και χρόνο καθώς και με κοινωνικά αποδεχτό τρόπο (Βογινδρούκας

& Sheπatt, 2005).

Η πραγματολογία μπορεί να χαρακτηριστεί σε:

- Προλεκτική που αφορά τη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις

- Μη λεκτική που αφορά σε επικοινωνιακές δεξιότητες πριν από την ανάπτυξη της γλώσσας

- Λεκτική που αφορά την κατάλληλη κοινωνική χρήση της γλώσσας

Οι διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης στον τομέα της

πραγματολογίας διαφέρουν ως προς το βαθμό και ως προς τις δεξιότητες και μπορεί να

αφορούν:

Προλεκτική πραγματολογία: Τα παιδιά παρουσιάζουν μειωμένο ενδιαφέρον για το

περιβάλλον και περιορισμένη κατανόηση αυτού. Έλλειψη ή μείωση του ενδιαφέροντος για

τους ανθρώπους και πρωτοβουλίας για αλληλεπίδραση. Περιοσμένη πρόθεση για

επικοινωνία και μεινωμένες δεξιότητες, εναλλαγής της σειράς (Leinonen, Letts & Smith,

2000· Βογινδρούκας & Sheπatt, 2005).

Μη λεκτική πραγματολογία: Εδώ τα παιδιά παρουσιάζουν ασυνήθιστη χροιά και ένταση

της φωνής καθώς και ακατάλληλη χρήση βλεμματικής επαφής. Δυσκολία στον καθορισμό

της απόστασης των ομιλητών και περιορισμένη ή ελλιπής χρήση της μη λεκτικής
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επικοινωνίας για την ενθάρρυνση του ομιλητή. Ακατάλληλη στάση του σώματος καθώς και

έλλειψη η μείωση του μη λεκτικού σχολιασμού και δυσκολία στην κατανόηση των

εκφράσεων του προσώπου (Leinonen et al, 2000· Βογινδρούκας & Sheuatt, 2005).

Λεκπκή πραγματολογία: Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά στη λεκτική

πραγματολογία αφορούν στην αντίληψη του νοητικού επιπέδου του ακροατή, στην έλλειψη

σχολιασμού και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Επιπλέον, δυσκολεύονται στο να

χρησιμοποιήσουν το λόγο με βάση τους κοινωνικούς κανόνες να αφηγηθούν και να

αιτιολογίσουν καταστάσεις. Ακόμη, δυσκολεύονται στην καθοδήγηση των άλλων, στην

έναρξη της συζήτησης, τη συντήρηση καθώς και τη διόρθωση αυτής. Δυσκολίες επίσης

παρουσιάζουν όσον αφορά τις μεταφορές, τα αινίγματα τα λογοπαίγνια τα ανέκδοτα, τις

παροιμίες και τις δεικτικές λέξεις (Leinonen et al, 2000· Βογινδρούκας & Sheuatt, 2005).

Διαπιστώνει λοιπόν κανείς ότι όλες οι παραπάνω δυσκολίες οδηγούν τα παιδιά με

μαθησιακές δυσκολίες σε σημαντικές ελλείψεις στην κοινωνικότητα και την επικοινωνία.

4.4.3. Τα χαρακτηρισπκά των παιδιών με νοηπκι] καθυστέρηση στον τομέα της

προσαρμοσπκής συμπεριφοράς

Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση στον τομέα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς

παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα. Κοινά χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική

καθυστέρηση συνιστούν οι περιορισμοί στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και στις

κοινωνικές σχέσεις αλλά και η υπερβολική και προκλητική συμπεριφορά.

Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής διαβίωσης: Δεξιότητες αυτο

εξυπηρέτησης όπως ένδυση, σίτιση και υγιεινή είναι συχνά απαραίτητο να διδαχθούν σε

άτομα με νοητική καθυστέρηση που χρειάζονται συνεχή υποστήριξη. Επομένως,

επιπρόσθετες προτροπές και απλοποιημένες ρουτίνες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί

ότι η ποιότητα ζωής του ατόμου δεν περιορίζεται σοβαρά από τα ελλείμματα στους

προσαρμοστικούς αυτούς τομείς. Συνήθως, τα άτομα με ήπια νοητική καθυστέρηση παρόλο

που μαθαίνουν πώς να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες, συχνά έχουν την ανάγκη να
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εκπαιδευτούν σε δεξιότητες αυτοδιαχείρισης προκειμένου να ζουν αυτόνομα και να

εργάζονται με επιτυχία (Heward, 2011).

Κοινωνική ανάπτυξη: Πρόκληση αποτελεί για πολλά παιδιά με νοητική καθυστέρηση η

δημιουργία και διατήρηση προσωπικών και φιλικών σχέσεων. Παράγοντες που μπορεί να

οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση είναι οι φτωχές

δεξιότητες επικοινωνίας, οι ασυνήθηστες ή προκλητικές συμπεριφορές κατά την

αλληλεπίδραση με τους άλλους και η δυσκολία αναγνώρισης της συναισθηματικής

κατάστασης των άλλων. Για το λόγο αυτό, ένας από τους βασικούς στόχους της ειδικής

αγωγής είναι η διδασκαλία των κατάλληλων κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων

στους μαθητές με νοητική καθυστέρηση (Ηeν,'ard, 2011).

ΠροκληΏκή και υπερβολική συμπεριφορά: Συγκριτικά με τα παιδιά χωρίς αναπηρίες, τα

παιδιά με νοητική καθυστέρηση είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν προβλήματα

συμπεριφοράς. Ακατάλληλες συμπεριφορές όπως επιθετικότητα ή αυτοτραυματισμός,

περιορισμένος αυτοέλεγχος και δυσκολία αποδοχής της κριτικής μπορούν να παρατηρηθούν

συχνά σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η μη

φυσιολογική συμπεριφορά να συνδέεται με κάποιο σύνδρομο, όπως στην περίπτωση του

συνδρόμου Prader-Wil1i όπου παρατηρούνται αυτοτραυματικές ή ιδεοψυχαναγκαστικές

συμπεριφορές. Τέλος, όσο πιο σοβαρή είναι η νοητική καθυστέρηση, τόσο η συχνότητα

εμφάνισης προβλημάτων στη συμπεριφορά είναι υψηλότερη (Heward, 2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ5

ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5.1. Αισθιίσεις και μαθησιακή διαδικασία

Οι αισθήσεις είναι η πηγή όλων των γνώσεων του ανθρώπου για την υλική εξωτερική

πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τίποτα για τις μορφές της ύλης ή για τις

μορφές της κίνησης παρά μονάχα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας. Τα αντικείμενα και

τα φαινόμενα ερεθίζουν τον Νευρικό Ιστό που μεταφέρει το σήμα στον εγκέφαλο και

προκαλεί το αίσθημα. Δηλαδή, το αίσθημα οφείλεται στη μεταμόρφωση της επίδρασης ενός

εξωτερικού ερεθισμού σε περιστατικό της συνείδησης. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα

στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Οι αισθήσεις στον άνθρωπο είναι έτσι σχεδιασμένες που

να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις αισθήσεις και τη

μάθηση έχει αποδειχθεί μέσα από ανακαλύψεις στην νευροεπιστήμη και στη γνωστική

ψυχολογία. Έχει αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένος ώστε να

επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έρχονται από τα διαφορετικά αισθητηριακά "κανάλια",

προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Κάποιες έρευνες

υποδεικνύουν πολυαισθητηριακούς μαθησιακούς νευρώνες στον εγκέφαλο οι οποίοι

πυροδοτούνται μόνο όταν περισσότερα από ένα αισθητηριακά κέντρα ενεργοποιηθούν από

το περιβάλλον (Kavenaugh, 1991).

Η διαδικασία της μάθησης στηρίζεται στα εξής: 1) ο εγκέφαλος χρειάζεται

πολυαισθητηριακά δεδομένα και 2) η μάθηση εμπλέκει το σώμα στο σύνολό του στην

εκπαιδευτική διαδικασία (Stevens & Colberg, 2001). Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ο

ρόλος των αισθήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι καθιστά πιο εύκολο το να

κατανοήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, και να δομήσουν την αντίληψή τους για τα

αντικείμενα που υπάρχουν γύρω τους, τους ήχους, τα χρώματα, τα φώτα, τις οσμές, τις

γεύσεις και τις διαστάσεις, καθώς και το λόγο υπαρξής αυτών. Έτσι, η αισθητηριακή

προσέγγιση αποτελεί το βασικό στόχο για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της

βελτίωσής της (Στρογγυλός, 2010).
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5.2. Ηπολυαισθητηριακή προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία

Είναι γνωστό ότι τα παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν

περιορισμένη ικανότητα πρόσληψης πληροφοριών από το περιβάλλον και επαφής με τους

ανθρώπους του περιβάλλοντος τους. Παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση του

προφορικού λόγου, των εκφράσεων του προσώπου, των χειρονομιών, του τόνου της φωνής

αλλά και ο τρόπος που επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεν είναι κατανοητός.

Για αυτό το λόγο η εφαρμογή αισθητηριακής προσέγγισης στο πρόγραμμα διδασκαλίας

έρχεται να βοηθήσει το παιδί να αποκτήσει εμπειρίες στις οποίες δεν έχει αυτόματη

πρόσβαση (Στρογγυλός, 2010).

Επειδή η επικοινωνία στους μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αναπτύσσεται αυθόρμητα

παρατηρώντας το περιβάλλον γύρω τους, χρειάζεται μια διαφορετική οργάνωση του

προγράμματος διδασκαλίας. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση ως μέθοδος έρχεται να

εμπλουτίσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα με αντικείμενα, εικόνες, σύμβολα, φωτογραφίες,

οσμές, γεύσεις, ήχους κλπ., κάνοντας το αντικείμενο της διδασκαλίας πιο κατανοητό

(Στρογγυλός, 2010).

Επιπλεόν, με πολυαισθητηριακή προσέγγιση όπου συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις

(όραση, ακοή κλπ.) δημιουργείται ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης το οποίο βοηθάει τα

παιδιά με δυσκολίες μάθησης ακόμη και όσα δεν χρησιμοποιούν το λόγο, να εκφραστούν

και να ψυχαγωγηθούν (Strickland, 1997).

Στόχος της εφαρμογής της πολυαισθητηριακής προσέγγισης στην εκπαιδευτική

διαδικασία είναι η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων που θα υποστηρίξουν την κατανόηση

του περιβάλλοντος, την αλληλεπίδραση με τους συνανθρώπους μας με κατάλληλο τρόπο,

και την επικοινωνία μαζί τους. Για αυτό το λόγο, πρέπει να εφαρμόζεται με κατάλληλο

τρόπο (Βογινδρούκας & Sheaatt, 2005).

Ένας τρόπος που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, είναι η δημιουργία κατάλληλων

πολυαισθητηριακών αιθουσών προσαρμοσμένες ανάλογα των ειδικών αναγκών που

παρουσιάζουν τα παιδιά. Όπως αναφέρουν οι Porter & Ashdown (2002), οι

πολυαισθητηριακές αίθουσες μπορεί να έχουν διάφορες μορφές με ανάλογους στόχους:

- την ανάπτυξη των όλων αισθήσεων (όραση, αφή, ακοή, όσφρηση, κιναισθησία)

- την αξιολόγηση της χρήσης των αισθήσεων
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- την προώθηση της κατανόησης της αιτίας και του αποτελέσματος

- την ανάπτυξη δυνατότητας επιλογών

- τη δημιουργία κοινωνικού χώρου για την προώθηση της αλληλεπίδρασης

- την ανάπτυξη της ανεξάρτητης κίνησης και την εξερεύνηση των υλικών

- τη δημιουργία θεραπευτικού περιβάλλοντος για μαθητές με προκλητικής συμπεριφοράς

- τη δημιουργία δραματικού σκηνικού για την προώθηση της πρόσβασης σε τομείς του

προγράμματος σπουδών, καθώς και

-τ ην ανάπτυξη της κατανόησης της χρήσης της τεχνολογίας.

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στην πολυαισθητηριακή

προσέγγιση δεν διαφέρει από αυτό που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των τυπικά

αναπτυσσόμενων παιδιών, αλλά είναι απαραίτητο να γίνουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με

τις ανάγκες και ικανότητες των παιδιών καθώς και τον τρόπο χρήσης του υλικού

(Στρογγυλός, στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

5.3. ΕvσJJ.ακπκοί και επαυξημένOl τρόποι επικοινωνίας

Η γλώσσα είναι η βάση της λεκτικής επικοινωνίας, δηλαδή της επικοινωνίας με τη

βοήθεια γλωσσικών συμβόλων. Με τον όρο επικοινωνία δε, εννοούμε τη μεταφορά

μηνυμάτων από ένα υποκείμενο σε άλλο με τη χρήση σημείων και συμβόλων. Με την

επικοινωνία τα άτομα βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση ανταλλάσοντας σκέψεις

και απόψεις, εκφράζοντας παράλληλα και το συναισθηματικό τους κόσμο (Τρεμετουσιώτη

ΛoΊ~ζoυ, 2010).

Η παρουσία και η χρήση της γλώσσας θεωρείται από τις πλέον φυσιολογικές πράξεις,

για τους περισσότερους ανθρώπους αλλά για άλλους υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη χρήση

του προφορικού λόγου ή και πλήρης έλλειψη αυτού ώστε να καθιστά απαραίτητα τα

εναλλακτικά και επαυξημένα συστήματα επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν ένα

διαφορετικό "δρόμο" διδασκαλίας των επικοινωνιακών ικανοτήτων (Reichle et al, 1991).

Οι επαυξημένοι και εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιούνται με την

συνοδεία προφορικού ή γραπτού λόγου με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωσή του

(Στρογγυλός, 2010).
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Οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας αφορούν:

- αντικείμενα αναφοράς,

- εικόνες

- σύμβολα

-νοήματα/χειρονομίες

- υποστηρικτική τεχνολογία

5.3.1. Ανπκείμενα αναφοράς

Τα αντικείμενα αναφοράς είναι ένα είδος επικοινωνιακού συστήματος, που έχουν μια

συγκεκριμένη σημασία και η οποία συνδέεται και αντιπροσωπεύει άλλα αντικείμενα,

δραστηριότητες, πρόσωπα, προσδιορισμούς κ.λ.π. (Στρογγυλός, 2010). Τα αντικείμενα

αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά πολλά Ι''ρόνια πριν από παιδιά που ήταν και

τυφλά και κωφά με προβλήματα στην ομιλία και την κατανόηση προφορικού λόγου,ενώ

σήμερα αποτελούν διεθνώς εργαλεία της εκπαίδευσης των παιδιών με νοητική

καθυστέρηση (Porter & Ashdown, 2002· Στρογγυλός, 2010).

Στόχος της μάθησης με τη χρήση των αντικειμένων αναφοράς, είναι να αναπτύξουν τα

παιδιά επικοινωνία που δημιουργείται ανάμεσα στα αντικείμενα και στη συγκεκριμένη αξία

που συνοδεύει το κάθε αντικείμενο και που τα παιδιά πρέπει να θυμούνται. Είναι πολύ

σημαντικό το παιδί να μαθαίνει να διαχωρίζει τα αντικείμενα αναφοράς και τη σημασία που

φέρουν σε σχέση με κάποια άλλα αντικείμενα (Στρογγυλός, 2010).

Η μάθηση με τη χρήση αντικειμένων αναφοράς βασίζεται στη διάκρισή τους μέσα από

τις αισθήσεις για παράδειγμα την αφή, την οσμή ή τον ήχο που συνδέει το ίδιο αντικείμενο

με κάποια δραστηριότητα, γεγονός ή άτομο (Στρογγυλός, 2010).

Επιπλέον, υπάρχουν παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία

ενός συστήματος επικοινωνίας με αντικείμενα αναφοράς, όπως είναι το μέγεθος των

αντικειμένων και η προσβασιμότητά τους. Τα αντικείμενα αναφοράς που επιλέγονται για τη

μάθηση των παιδιών θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη σημασία να κινητοποιούν το παιδί

αλλά να χρησιμοποιούνται και με συγκεκριμένη συχνότητα, παράγοντας που σχετίζεται με

το αξίωμα M"MF (Meaningful, Motiνating and Frequent) (Porter & Ashdown, 2002).

Στην αρχή χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του περιβάλλοντος από τα παιδιά και
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στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την δημιουργία σκόπιμης επικοινωνίας. Επίσης, ο Park

αναφέρει την οργάνωση ενός αναπτυξιακού πλαισίου για αντικείμενα αναφοράς με βάση

την ύπαρξη μιας απόστασης ανάμεσα στα αντικείμενα αναφοράς και σε αυτό που

αντιπροσωπεύουν. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, στο πρώτο βήμα γίνεται η χρήση

πραγματικού αντικειμένου που χρησιμοποιείται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα

(ποτήρι=νερό ή θέλω νερό), ενώ, στο επόμενο βήμα το αντικείμενο παρουσιάζεται σε κάρτα

ώστε να γίνει ξεκάθαρη η διάκριση ανάμεσα στο αντικείμενο αναφοράς και στο πραγματικό

αντικείμενο (Porter & Ashdown, 2002).

Ο Στρογγυλός (2010), αναφέρει ότι ένας βασικός τρόπος χρήσης των αντικειμένων

αναφοράς είναι για την ανάγνωση μιας ιστορίας. Ένα παραμύθι, γίνεται πιο κατανοητό

εφόσον εμπλουτίζεται με την εμφάνιση αντικειμένων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και

έτσι ενεργοποιούνται οι αισθήσεις και επιτυγχάνεται η κατανόηση της ιστορίας. Τέλος, η

κατασκευή και η επιλογή των αντικειμένων αναφοράς θα πρέπει να γίνεται από τον

εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με τον λογοπεδικό, αν υπάρχει (Στρογγυλός, 2010).

5.3.2. Εικόνες

Οι εικόνες παίζουν σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Οι εικόνες είναι Ύ"Ρήσιμες για τη

διδασκαλία και τη μάθηση και οφελούν: στην κινητοποίηση του αναγνώστη, στην ενίσχυση

της δημιουργικότητας, στη παροχή βοήθειας στη δομή των νοητικών κατασκευών και στη

προαγωγή της γλώσσας και του γραμματισμού (Fang, 1996).

Οι εικόνες είναι ο πιο φυσικός τρόπος για να εισάγεις την ανάγνωση και τις ιστορίες

στα νεαρά παιδιά και χρησιμοποιούνται συχνά για τη διδασκαλία μαθητών με σοβαρές ή

βαριές μαθησιακές δυσκολίες. Οι εικόνες μπορεί να είναι ακριβείς παραστάσεις από ένα

συγκεκριμένο αντικείμενο ή άνθρωπο.

Η διδασκαλία με εικόνες γενικά αφορά,

- την παρουσίαση μιας εικόνας προς τα παιδιά

- την εύρεση μιας εικόνας από τα παιδιά

- τη χρήση των εικόνων για επιλογή

- τη χρήση πινάκων με εικόνες
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- τη χρήση εικόνων για πληροφορίες

- την αντίστοιχη εικόνας με εικόνα

- την αντιστοίχηση εικόνας με αντικείμενο

Η εικόνα χρησιμοποιείται από τα παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία και ως στοιχείο

έναρξης της επικοινωνίας. Οι Frost & Bondy (1994) ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο

σύστημα επικοινωνίας, το οποίο ονόμασαν Φωτογραφικό Σύστημα Εναλλακτικής

Επικοινωνίας -ΦΣΕΕ (Picture Exchange Communication System- PECS). Σχεδιάζοντάς το,

είχαν σαν στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας αλλά με την

προϋπόθεση ότι το παιδί θα πληροί τα ακόλουθα: θα ταυτίζει την κάθε φωτογραφία με το

αντίστοιχο αντικείμενο, θα έχει μάθει να επιλέγει ενισχυτές ή να εκδηλώνει προτίμηση για

αυτούς (Γενά, 2002).

"Το PECS είναι ένα εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας που στοχεύει να διδάδει τις

βασικές αρχές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας πριν από τη γλώσσα. Χρησιμοποιεί κυρίως

εικόνες και μαθαίνει στο άτομο που το χρησιμοποιεί να πλησιάζει, να δείχνει την εικόνα

του αντικειμένου που επιθυμεί στο άτομο με το οποίο θέλει να επικοινωνήσει με στόχο την

ανταλλαγή της εικόνας με αντικείμενο. Το πρωτόκολλο του PECS είναι βασισμένο στην

έρευνα και πρακτική εφαρμογή των αρχών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς

(Applied Behaviour Analysis -ΑΒΑ). Η χρήση του γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες

στρατηγικές εκπαίδευσης, συστημάτων ενίσχυσης, στρατηγικών διόρθωσης του λάθους και

στρατηγικών γενίκευσης για τη διδασκαλία κάθε δεξιότητας" (Βογινδρούκας & Sheaatt,

2005:59).

Ένα άλλο πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας είναι το πρόγραμματα TEACCH

(Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children)

το οποίο δημιουργήθηκε το 1972 στην Ψυχιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόρειας

Καρολίνας των ΗΠΑ από τους Schopler και Mesibov (Γενά, 2002, Γκαλλάν & Γκαλλάν,

1997).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει την κατανόηση του παιδιού με

τη χρήση εναλλακτικών συστημάτων μη λεκτικής επικοινωνίας. Για την οργάνωσή του

χρησιμοποιούνται εικόνες που μπορεί να παριστάνουν ή ένα πρόσωπο, ή ένα αντικείμενο ή

μια εργασία, καθώς ορίζονται και ακριβείς ώρες εργασίας έτσι ώστε το παιδί να νιώθει
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σταθερότητα και ασφάλεια (Γκαλλάν & Γκαλλάν, 1997).

Στηρίζεται στη δομημένη διδασκαλία και στη δόμηση του φυσικού περιβάλλοντος, του

καθημερινού προγράμματος, των δραστηριοτήτων και του υλικού και στη χρήση οπτικών

συνθημάτων για την ενίσχυση της επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι

εξατομικευμένο, ανάλογο του αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού και ενσωματώνει

συμπεριφορικές και γνωστικές τεχνικές για την προώθηση της επικοινωνίας και της

κοινωνικότητας. Μπορεί να εφαρμοστεί για δόμηση του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και

στο σπίτι (Α.Ω.Σ. για παιδιά με αυτισμό, 2003).

5.3.3. Σύμβολα

Τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή επικοινωνία αλλά και σε

γραπτά κείμενα. Γενικά βοηθούν, τα παιδιά με σοβαρές δυσκολίες μάθησης να

κατανοήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και μειώνουν το άγχος και την ανασφάλεια

για το τι θα συμβεί μετά (Στρογγυλός, 2010).

Τα σύμβολα υπάρχουν γύρω μας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση

μιας πληροφορίας γρήγορα και άμεσα. Προωθούν την λεκτική επικοινωνία, βοηθούν στις

επιλογές και στην έκφραση της γνώμης και ενισχύουν την αυτονομία. Επίσης, δίνουν

πρόσβαση στο γραπτό λόγο. Διαχωρίζονται στα πολύ απλά μέχρι τα πολύ αφηρημένα, και ο

συνδυασμός των δύο είναι απαραίτητος για τη συντακτική δομή της πρότασης. Τα σύμβολα

από τη μία διαφέρουν από τις εικόνες γιατί αναπαριστούν μια συγκεκριμένη ιδέα, ενώ από

την άλλη, διαφέρουν από τις λέξεις γιατί η κατανόηση των λέξεων απαιτεί συνδυασμό

γραμμάτων (Στρογγυλός, 2010).

Τα σύμβολα παρέχουν μια εικονογραφημένη ένδειξη που βοηθάει την διαδικασία

κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Αναφορικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων

γραμματισμού για τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες, τα σύμβολα αποτελούν ισχυρά

εργαλεία και εξυπηρετούν τόσο τη δεκτικότητα όσο και την έκφραση της γλώσσας και

αποτελούν ζωτικό μέσον για την πραγμάτωση της απευθείας και άμεσης επικοινωνίας. Η

οπτική μνήμη των παιδιών με νοητική καθυστέρηση λειτουργεί καλύτερα από την

ακουστική για αυτό και η χρήση των συμβόλων τα βοηθά στο να αποτυπώνουν και να
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διευκρινίζουν την σημασία των λέξεων (Buckley & Bird, 1993).

Τα σύμβολα, σύμφωνα με τους Detheridge & Detheridge , χωρίζονται σε τέσσερις

κατηγορίες και κάθε μια διδάσκεται με διαφορετικό τρόπο:

1)Τα απλά σύμβολα εικόνες

2)Τα σύμβολα-αναπαραστάσεις που χρειάζονται επεξήγηση

3)Τα σύμβολα-εικόνες που παραπέμπουν σε αφηρημένες έννοιες

4)Τα εντελώς αφηρημένα σύμβολα (Στρογγυλός, 2010).

5.3.4. Νοήματα/χειρονομίες

Τα γλωσσικά προγράμματα που οργανώνονται με τη χρήση νοημάτων/ χειρονομιών,

έχουν σαν σκοπό τη δημιουργία της βασικής επικοινωνίας που έχει στόχο την κατανόηση

και την ανάπτυξη του λόγου. Τα προγράμματα επικοινωνίας με τη χρήση νοημάτων

διαφέρουν από τη νοηματική γλώσσα των κωφών αν και τα νοήματα είναι δανεισμένα από

αυτή και υποστηρίζουν την προφορική γλώσσα (Στρογγυλός, 2010).

Για να αποφευχθεί η πιθανότητα με τη μακρόχρονη χρήση των προγραμμάτων με

νοήματα, τα παιδιά να στηρίζονται μόνο στα νοήματα και να μην προσπαθούν να ακούσουν

ή να παράξουν τα ίδια προφορικό λόγο, πρέπει τα νοήματα να συνοδεύονται πάντα από

λέξεις. Όσο δε, βελτιώνεται η κατανόηση και η κατάκτηση του προφορικού λόγου από τα

παιδιά, τόσο πρέπει να μειώνεται η χρήση των νοημάτων/χειρονομιών. Πρέπει να τονιστεί

ότι απαραίτητη προϋπόθεση στη χρήση νοημάτων είναι η συγκέντρωση προσοχής και η

χρήση της μνήμης, λειτουργίες οι οποίες δεν είναι πάντα εφικτές σε παιδιά με σοβαρές

μαθησιακές δυσκολίες (Στρογγυλός, 2010).

Ένα τέτοιο γλωσσικό σύστημα είναι το ΜΑΚΑΤΟΝ που χρησιμοποιείται για τη

βελτίωση της επικοινωνίας σε άτομα που παρουσιάζουν επικοινωνιακές διαταραχές

(νοητική καθυστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές - αυτισμός, αισθητηριακές

αναπηρίες, γλωσσικές διαταραχές και σωματικές αναπηρίες). Επίσης, χρησιμοποιείται και

για την εισαγωγή στη διαδικασία εκμάθησης της γραφής και της ανάγνωσης (Βογινδρούκας

& Sheπatt, 2005· Στρογγυλός, 2010).

"Για τη διδασκαλία του χρησιμοποιείται η πολυαισθητηριακή προσέγγιση εφόσον

συνδυάζει τη χρήση προφορικής ομιλίας, νοημάτων και γραπτών συμβόλων"
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(Βογινδρούκας & Sheπatt, 2005:58). Το λεξιλόγιο του ΜΑΚΑΤΟΝ είναι περιορισμένο για

να μην επιβαρύνει την μνήμη και είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε κάθε άτομο να μαθαίνει με

τους δικούς του προσωπικούς ρυθμούς (Βογινδρούκας & Sheπatt, 2005).

Ένα άλλο σύστημα επικοινωνίας με χειρονομίες είναι το δακτυλικό αλφάβητο. Το

δακτυλικό αλφάβητο αφορά το σχηματισμό λέξεων και προτάσεων με τη χρήση των

δακτύλων της παλάμης για την αναπαράσταση κάθε γράμματος της αλφαβήτας. Είναι

ιδιαίτερα χρήσιμο για παιδιά με τυφλοκώφωση, ενώ, δεν κρίνεται κατάλληλο για παιδιά με

βαριά νοητική καθυστέρηση, καθώς στη πλήρη του μορφή απαιτεί υψηλή χρήση

συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων (Στρογγυλός, 2010).

5.3.5. Υποστηρικπκή τεχνολογία

Στη σημερινή εποχή η τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορίας είναι παντού

παρούσα: στην εργασία, στο σπίτι και φυσικά στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στα άτομα με

ειδικές ανάγκες θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες και δυνατότητα πρόσβασης σε

πληροφορίες που παρέχονται από την τεχνολογία.

Η "υποστηρικτική τεχνολογία" είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει βοηθητικές,

προσαρμοστικές συσκευές και συσκευές αποκατάστασης για άτομα με ειδικές ανάγκες και

περιλαμβάνει επίσης τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επιλογή, τον εντοπισμό και

τη χρήση τους. Η υποστηρικτική τεχνολογία προωθεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία,

επιτρέποντας στους ανθρώπους να εκτελούν τα καθήκοντα που προηγουμένως δεν ήταν σε

θέση να ολοκληρώσουν, ή είχαν μεγάλη δυσκολία στην επίτευξή τους, παρέχοντας

βελτιώσεις, ή αλλαγή των μεθόδων της αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία (Wikipedia,

Assessitive Technology, 2013).

Ιδιαίτερα για τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης, ως υποστηρικτική τεχνολογία ορίζεται

οποιαδήποτε συσκευή, μέρος εξοπλισμού ή συστήματος που βοηθά να παρακάμψει, να

επιλύσει ή να αντισταθμίσει συγκεκριμένα ελλείμματα μάθησης ενός ατόμου. Η

υποστηρικτική τεχνολογία δεν θεραπεύει τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά μπορεί να

βοηθήσει το παιδί να ενισχύσει τις δυνατότητές του και να παρακάμψει τους τομείς

δυσκολίας (Raskind & Standbeπy, 2010).

''Ο έλεγχος που μπορεί να αποκτήσει το παιδί με τη βοήθεια της υποστηρικτικής
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τεχνολογίας στο άμεσο φυσικό του περιβάλλον είναι αδιαμφισβήτητος", διότι για τα παιδιά

με σοβαρές δυσκολίες μάθησης η χρήση της αποτελεί εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας

με αυτό (Στρογγυλός, 2010:263).

Η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να αυξήσει την αυτοδυναμία και την αίσθηση της

ανεξαρτησίας του παιδιού. Τα παιδιά που αγωνίζονται στο σχολείο είναι συχνά είναι

υπερβολικά εξαρτώμενα από γονείς, συγγενείς, φίλους και δασκάλους για βοήθεια. Με τη

χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας , τα παιδιά μπορούν να βιώσουν την επιτυχία, να

αισθανθούν ευτυχισμένα και πιο ικανά με την αυτόνομη εργασία (Raskind & Standberry,

2010).

Ο Η/Υ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, επεξεργασίας πληροφοριών, που μας δίνει τη

δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα και εποπτικά μέσα. Η

αλληλεπίδραση του Η/Υ με το άτομο είναι άμεση, ενεργή και βελτιώνει τη μαθησιακή

διεργασία. Η χρήση του Η/Υ δημιουργεί αφ'ενός μεν είναι ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και

πληροφορίες μαθησιακό περιβάλλον οδηγώντας τον μαθητή στη γνώση, και αφ'ετέρου δε,

αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου (Λυμπούδης, 2013).

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η χρήση του ΗΙΥ συμβάλλει

σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και

δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε «ένα ευρύ cuπίcu!um». Οι άνθρωποι που

παρουσιάζουν διανοητικές, αισθητηριακές, αντιληπτικές και κινητικές αδυναμίες,

αποτελούν ένα πρόβλημα κοινωνικών θεραπευτικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών

διαστάσεων. Έτσι, το διδακτικό πρόγραμμα πρέπει να εμπλουτιστεί και να εκσυγχρονιστεί

με προηγμένα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα καθώς και με μαθησιακά και

ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά καθημερινής πρακτικής. Ο ΗΙΥ δίνει πολλές ευκαιρίες στα

άτομα με ειδικές ικανότητες με αποτέλεσμα τα οφέλη να είναι πολλά, γιατί οι μαθητές

παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τους τη μάθηση και εργάζονται με τους δικούς τους

ρυθμούς (Λυμπούδης, 2013).

Οι Raskind & Standberry (2010) αναφέρουν ότι ο όρος "υποστηρικτική τεχνολογία"

συνήθως έχει εφαρμοστεί σε υλικό και λογισμικό υπολογιστών και ηλεκτρονικών

συσκευών. Ωστόσο, πολλά εργαλεία της είναι πλέον διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Η

υποστηρικτική τεχνολογία περιλαμβάνει εργαλεία που υποστηρίζουν τα παιδιά με

δυσκολίες μάθησης:
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• Σύντμηση επέκτασης

• Εναλλακτικά πληκτρολόγια

• Ηχητικά βιβλία και δημοσιεύσεις

• Ηλεκτρονική φύλλα εργασίας στα μαθηματικά

• Ελεύθερη σχεδίαση λογισμικού βάσεων δεδομένων

• Graphic οργανωτές και σκιαγράφηση

• Διαχειριστές πληροφοριών και δεδομένων

• Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

• Προσωπικά συστήματα FM ακρόασης

• Φορητοί επεξεργαστές κειμένου

• Προγράμματα επιμέλειας

• Προγράμματα αναγνώρισης ομιλίας

• Συνθέτες ομιλίας / ανάγνωσης οθόνης

• Ομιλούμενες αριθμομηχανές

• Ομιλούμενα ηλεκτρονικά λεξικά

• Μαγνητόφωνα μεταβλητής ταχύτητας

• Προγράμματα πρόβλεψης λέξης

Έτσι η υποστηρικτική τεχνολογία αποτελεί μεγάλο όφελος για την εκπαίδευση και

εξέλιξη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης.
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Ησυμβολή της εικόνας και της πολυαισθητηριακής

, , ,
προσεγγισης στην αφηγηματικη ικανοτητα των

παιδιών με νοητική καθυστέρηση.

Β' ΜΕΡΟΣ-ΗΕΡΕΥΝΆ
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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει την

συμβολή των εικόνων και της πολυαισθητηριακής προσέγγισης στην αφηγηματική

ικανότητα των παιδιών με νοητική καθυστέρηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα σχολεία

20 Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου και 20 Ειδικό Δημοτικό Βόλου. Στην έρευνα συμμετείχαν 6

παιδιά (4 αγόρια και 2 κορίτσια) με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση ηλικίας από 6

έως 12,5 ετών. Το ένα παιδί προέρχονταν από την τάξη του νηπιαγωγείου και τα υπόλοιπα

από το Δημοτικό. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο για όλα τα παιδιά και

έλαβε χώρα σε ξεχωριστό χώρο έξω από την τάξη του. Για την πραγματοποίηση της

μελέτης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του πειραματικού σχεδίου με μια ομάδα (single group

experiment), ενώ για την συλλογή δεδομένων )'ρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ηχογράφησης

και απομαγνητοφώνησης. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τ' αποτελέσματα της

μελέτης είναι ότι η χρήση εικόνων και πολυαισθητηριακής προσέγγισης ενισχύει την

ικανότητα των παιδιών να θυμούνται πληροφορίες μετά από μια αφήγηση όσο και, σε

κάποιο βαθμό, την ικανότητά τους να αφηγηθούν αυτό που αρχικά άκουσαν.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έρευνα, αποτελεί ένα σχέδιο απλού πειράματος με μία ομάδα (single group

experirnent). Σε αυτόν τον τύπο πειραματικού σχεδίου, ο ερευνητής παρέχει παρέμβαση

και αμέσως μετά αξιολογεί την επιτυχία της μετρώντας την αλλαγή στην εξαρτημένη

μεταβλητή (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006). Στο πείραμα που πραγματοποιήθηκε, δεν υπήρχε

ομάδα ελέγχου, όμως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ομάδα ελέγχου η ίδια η ομάδα που

συμμετείχε στο πείραμα στην πρώτη περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες.

Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμηθεί τόσο η ικανότητα των παιδιών να θυμούνται

πληροφορίες μετά από την αφήγηση κάποιας ιστορίας, όσο και η αφηγηματική ικανότητα

των παιδιών με νοητική καθυστέρηση σε τρεις περιπτώσεις, α) όταν δεν υπάρχουν εικόνες,

β) όταν υπάρχουν εικόνες και γ) όταν γίνεται χρήση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να ανταποκριθούν καλύτερα στην αφήγηση

μιας ιστορίας όταν έχουν στην διάθεσή τους εικόνες και όταν γίνεται χρήση της

πολυαισθητηριακής προσέγγισης.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της παρούσας μελέτης ήταν και είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη

τα χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική καθυστέρηση και ιδιαίτερα ότι αφορά το

γνωστικό τομέα και τον τομέα επικοινωνίας. Τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση

παρουσιάζουν ελλείμματα στην γνωστική λειτουργία όπως αδυναμία να συγκρατήσουν και

να ανακαλέσουν πληροφορίες και ιδιαίτερα δυσκολεύονται να διατηρήσουν πληροφορίες

στην βραχυπρόθεσμη μνήμη. Ακόμη, δυσκολεύονται να χειριστούν ταυτόχρονα μεγάλες

ποσότητες γνωστικών πληροφοριών (Heward, 2011· Hoover & Wade, 1985· Stemberg,

2002· ΠολυχΡονοπούλου, 2004· Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011).

Επιπλέον, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση δυσκολεύονται στη συγκέντρωση προσοχής

και συχνά εστιάζουν την προσοχή τους σε άσχετα και διασπαστικά ερεθίσματα και όχι στο

έργο που τους ζητείται (Heward, 2011· ΠολυΥjJονοπούλου, 2004). Επίσης, χαρακτηρίζονται

από αργό ρυθμό μάθησης (Heward, 2011· Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος,

2011), χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επεξεργασία των πληροφοριών και

συναντούν δυσκολίες στην οργάνωση των εισερχόμενων πληροφοριών (Westling, 1986).

Αναφορικά με τα κίνητρα μάθησης, πολλά παιδιά με νοητική καθυστέρηση

χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενδιαφέροντος ή απροθυμία να ασχοληθούν με έργα που
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απαιτούν προσπάθεια εκ μέρους τους, παρουσιάζοντας συμπεριφορές όπως άρνηση,

αποφυγή, εξάρτηση από άλλους για παροχή βοήθειας ή λύσεων, εγκατάλειψη προσπάθειας,

παθητικότητα (Heward, 2011· Πολυχρονοπούλου, 2004). Τέλος, τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα γλωσσικής ανάπτυξης με δυσκολίες στην

ομιλία και την ανάπτυξη λόγου (Πολυχρονοπούλου, 2004· Στρογγυλός στο Παντελιάδου &

Αργυρόπουλος, 2011).

Μια διαδεδομένη και αποτελεσματική εκπαιδευτική πρακτική για τη νοητική

καθυστέρηση είναι η χρήση οπτικού υλικού (εικόνες, σύμβολα, αντικείμενα αναφοράς) και

νευμάτων. Η χρήση αυτών των εναλλακτικών και επαυξημένων τρόπων επικοινωνίας

συντελεί στην κατανόηση του έξω κόσμου, στην αποκωδικοποίηση του περιβάλλοντος,

στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην εκδήλωση

αναγκών και επιθυμιών. Επιπλέον, συμβάλλει στην κατανόηση του προφορικού και του

γραπτού λόγου και τέλος, βοηθά τα παιδιά να συγκεντρωθούν και μειώνει τα προβλήματα

στη συμπεριφορά τους (π.χ. μειώνεται η ένταση και το άγχος) (Βογινδρούκας & Sheπatt,

2005· Μαυροπούλου στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011· Στρογγυλός στο

Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). Για το λόγο αυτό, στην συγκεκριμένη μελέτη,

χρησιμοποιήθηκαν εικόνες αλλά και αντικείμενα αναφοράς στα πλαίσια της

πολυαισθητηριακής προσέγγισης προκειμένου να διερευνηθεί η συμβολή τους στην

κατανόηση των πληροφοριών, στην ενίσχυση της μνήμης, στη συγκέντρωση της προσοχής

των παιδιών, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας αλλά και στην αφηγηματική τους ικανότητα

όπου απαραίτητες δεξιότητες για την κατάκτηση της οποίας είναι η κατανόηση του λόγου

σε επίπεδο προτάσεων μεγαλύτερων των τεσσάρων λέξεων, η κατανόηση της Ύρονικής

ακολουθίας, η ακουστική προσοχή, η ικανότητα διάκρισης του σημαντικού, η ικανότητα

δημιουργίας ερωτήσεων και η ικανότητα απάντησης σε ερωτήσεις (Βογινδρούκας &

Sheπatt, 2005).

Έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των παιδιών με νοητική καθυστέρηση αναφορικά με

το γνωστικό τομέα και τον τομέα επικοινωνίας, το λογοτεχνικό είδος που χρησιμοποιήθηκε

στην παρούσα μελέτη είναι η μικρή ιστορία. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν

μικρές ιστορίες οφείλονται στα χαρακτηριστικά τους. Οι μικρές ιστορίες αφορούν

περιορισμένου μήκους αφηγήσεις, συνήθως 1 έως 5 σελίδες, για να γίνονται εύκολα

κατανοητές αλλά και να ανταποκρίνονται στην περιορισμένης διάρκειας προσοχή των
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μικρών παιδιών, και στην προκειμένη περίπτωση, των παιδιών με νοητική καθυστέρηση.

Επίσης, οι μικρές ιστορίες, διακρίνονται από απλή, λιτή και εικονοπλαστική γλώσσα με

προτάσεις μικρές, διαυγείς και εύηχες προκειμένου να ανταποκρίνονται στο νοηματικό και

αντιληπτικό επίπεδο των παιδιών. Τα μικρά παιδιά, και ιδιαίτερα τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση, έχουν περιορισμένη αντιληπτική ικανότητα και λεξιλόγιο και

προσλαμβάνουν περιορισμένες παραστάσεις. Έτσι, οι μικρές ιστορίες είναι κατάλληλες

αφού χαρακτηρίζονται από λιτότητα έκφρασης, νοηματικά απλές λέξεις, σύντομες φράσεις

χωρίς παρεμβάσεις και λεπτομερείς περιγραφές (Κανατσούλη, 2002· Παπανικολάου &

Τσιλιμένη, 2009· Τσιλιμένη, 2003).

Επίσης, η δομή των μικρών ιστοριών, διακρίνεται από λογική συνέχεια και χρονική

εξέλιξη. Στόχος είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, συνέπεια και συνοXlι

για αυτό και οι πράξεις ακολουθούν "γραμμική συνέχεια". Δίνεται έμφαση σε ένα γεγονός

και παρακολουθείται η εξέλιξή του. Οι μικρές ιστορίες είναι σύντομες περιεκτικές και με

αφηγηματική μορφή που αναδεικνύει την απλότητα της πλοκής (Σιβροπούλου, 2004·

Τσιλιμένη, 2003). Οι χαρακτήρες των μικρών ιστοριών που επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή

της έρευνας είναι ζώα, ήρωες που κεντρίζουν το αυθόρμητο ενδιαφέρον των παιδιών

γενικά. Ο χώρος/ περιβάλλον είναι γνώριμο στο παιδί ενώ ο χρόνος είναι συγκεκριμένος

και ρεαλιστικός. Η εικονογραφημένη μικρή ιστορία τοποθετεί τα γεγονότα σε συγκεκριμένη

χρονική σειρά και εξαίρει ιδιαίτερα το άμεσο αποτέλεσμά τους (Κανατσούλη, 2002·

Σιβροπούλου, 2004· Τσιλιμένη, 2003). Τέλος, οι μικρές ιστορίες συνοδεύονται από

εικονογράφηση η οποία μεταξύ άλλων οξύνει την παρατηρητικότητα των παιδιών. Η

εικονογράφηση διακρίνεται από ρεαλισμό και τα πράγματα, αντικείμενα και πρόσωπα

παρουσιάζονται με την πραγματική τους εικόνα καθώς και οι χαρακτήρες είναι

χαρακτηριστικοί και αναγνωρίσιμοι (Τσιλιμένη, 2003).
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3.ΜΕΘΟΔΟΣ

3.1.~υμμετέχoντες

Στην έρευνα συμμετείχαν 6 παιδιά με ελαφριά και κυρίως μέτρια νοητική καθυστέρηση

από τα σχολεία 20 Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου και 20 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Το

φύλο των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Οι ηλικίες

των αγοριών είναι 12,5 ετών, 11 ετών, 9 ετών και 6 ετών. Η ηλικία των κοριτσιών είναι 9

ετών. Τα 5 παιδιά προέρχονταν από τις τάξεις του δημοτικού ενώ το ένα αγόρι (6 ετών) από

την τάξη του νηπιαγωγείου. Τα συγκεκριμένα παιδιά επιλέχθηκαν επειδή μπορούσαν να

μιλήσουν.

3.2. Εργω.εία

Κατά την διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:

-τρεις μικρές ιστορίες

-πλαστικοποιημένες εικόνες που αφορούσαν μια από τις τρεις ιστορίες

-χαρτόνια με εικόνες και αντικείμενα αναφοράς που αφορούσαν μια από τις τρεις ιστορίες

καθώς και άλλα υλικά όπως βαμβάκι, αφρώδες υλικό, φακός και ανεμιστηράκι για την

παροχή ερεθισμάτων στα παιδιά

-ηλεκτρονικός υπολογιστής για ηχογράφηση και στη συνέχεια απομαγνητοφώνηση των

αφηγήσεων-απαντήσεων

3.3 Διαδικασία

Στην παρούσα μελέτη τα παιδιά άκουσαν την αφήγηση τριών μικρών ιστοριών με τρεις

διαφορετικούς τρόπους. Η διαδικασία είχε ως εξής:

Αρχικά, τα παιδιά άκουγαν την αφήγηση μιας μικρής ιστορίας. Έπειτα, ακολουθούσαν

ερωτήσεις κατανόησης της αφήγησης. Οι ερωτήσεις ήταν ίδιες και για τις τρεις ιστορίες.

Ερωτήσεις

Ποιος ήταν ο ήρωας; ΙΠοιος έπαιζε σε αυτή την ιστορία;

Τι έκανε;

76



Εκεί ποιον συνάντησε; / Ποιον συνάντησε πρώτα;

Τι του ζήτησε να κάνουν;

Μετά, ποιον συνάντησε;

Και τι έκαναν;

- Τι έγινε στο τέλος; /Πώς τελειώνει η ιστορία;

Μετά από τις ερωτήσεις, ζητήθηκε από τα παιδιά να αφηγηθούν την ιστορία που

άκουσαν. Για κάθε τρόπο αφήγησης ειπώθηκε διαφορετική ιστορία ώστε να μην υπάρχει

ενίσχυση.

Η τρεις αφηγήσεις είχαν την εξής μορφή:

α) Αφήγ1)ση :χωρίς εικόνες: Η πρώτη αφήγηση, αφορούσε την μικρή ιστορία 'Ή καφετιά

αρκουδίτσα''. Η αφήγηση πραγματοποιήθηκε χωρίς να δείχνονται στα παιδιά εικόνες ή να

δίνονται άλλα ερεθίσματα. Μετά την αφήγηση της ιστορίας, ακολούθησαν ερωτήσεις

κατανόησης και έπειτα ζητήθηκε από τα παιδιά να αφηγηθούν την ιστορία που άκουσαν.

'Ή καφετιά αρκουδίτσα"

της Ανπγόνης Μεταξά

από το "Ανθολόγιο Φθινοπωρινό για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας"

"Μια φορά ήταν μια μικρή καφέ αρκούδα που της άρεσε να σκαρφαλώνει στα δέντρα. Μια

μέρα σκαρφάλωσε σε ένα μεγάλο δέντρο.

Εκεί συνάντησε ένα σκίουρο.

-Τι κάνεις εσύ εδώ; ρώτησε η αρκουδίτσα.

-Εδώ είναι το σπίτι μου, είπε ο σκίουρος. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα αριωυδίτσα;

-Εγώ σκαρφαλώνω, είπε η αρκουδίτσα και κάλεσε το σκίουρο να κάνουν αγώνα στο

σκαρφάλωμα.

Χοπ Χοπ, πήδησε ο σκίουρος από το ένα κλαδί στο άλλο. Χοπ Χοπ, πήδησε κι η αρκουδίτσα

και ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά στο δέντρο.
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Εκεί σε ένα κλαρί βρήκε ένα πουλάκι.

-Τι κάνεις εσύ εδώ, ρώτησε η αρκουδίτσα.

-Εδώ είναι το σπίτι μου, είπε το πουλάκι. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα αρκουδίτσα;

-Εγώ σκαρφαλώνω. Θέλεις να σου μάθω να σκαρφαλώνεις, είπε η αρκουδίτσα.

-Δεν χρειάζεται γιατί εγώ μπορώ να πετάξω, είπε το πουλάκι.

-Κι εγώ μπορώ να πετάξω, είπε η αρκουδίτσα και κάλεσε το πουλάκι να κάνουν αγώνα στο

πέταγμα.

ΦΡΡΡΡΡ πέταξε το πουλάκι στο απέναντι δέντρο. Πάει να πετάξει και η αρκουδίτσα αλλά

ΜΠΟΥΜ! Έπεσε κάτω. Ποπό η καημένη πως πόνεσε. Κι από τότε η καφέ αρκουδίτσα δεν

σκαρφάλωσε ξανά σε δέντρο. "

β) Αφήγηση με εικόνες: Η δεύτερη αφήγηση ήταν της μικρής ιστορίας ''Ο Τομ το

σαλιγκάρι" και περιελάμβανε εικόνες. Οι εικόνες παρουσιάζονται στα παιδιά ταυτόχρονα

με την αφήγηση. Όταν τελείωσε η αφήγηση, ακολούθησαν οι ερωτήσεις κατανόησης χωρίς

όμως την παρουσία εικόνων. Μετά τις ερωτήσεις, οι εικόνες δόθηκαν και πάλι στα παιδιά

μπερδεμένες και τους ζητήθηκε να ξαναπούν την ιστορία λεκτικά, επιλέγοντας τις εικόνες

και βάζοντάς τες στη σωστή χρονική σειρά.

Σε αυτή την αφήγηση υπήρχαν και μερικές επιπλέον εικόνες σαν δεύτερη δραστηριότητα

"Βάλε σε χρονική σειρά τους ήρωες που εμφανίστηκαν στην ιστορία".

''Ο Τομ το σαλιγκάρι"

της Τασούλας Τσιλιμένη

από το "Ανθολόγιο Φθινοπωρινό για παιδιά προσχολικιίς και πρωτοσχολικής ηλικίας"

Ο Τομ το σαλιγκάρι έβγαλε σιγά σιγά το κεφάλι του έξω από το καβούκι του. Κοίταξε γύρω

και είπε. "Πόπο σύννεφα! Σίγουρα θα βρέξει! Όλοι οι σαλίγκαροι αγαπούν την βροχή!"
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Δεν πρόλαβε να το πει ο Τομ και άρχισε να βρέχει. "Τικ, τοκ, τακ ", έκαναν οι χοντρές

σταγόνες καθώς έπεφταν πάνω στο καβούκι του. Ο Τομ μαζεύτηκε γρήγορα μέσα στο καβούκι

του και απολάμβανε τον ήχο της βροχιjς.

"Τσικ, τσοκ, τσακ", ακούστηκε ξαφνικά και ο Τομ πετάχτηκε τρομαγμένος. Το καβούκι του

είχε γεμίσει νερό, γιατί η δυνατή βροχή άνοιξε μια τρύπα στο καβούκι του.

"Τι μεγάλη τρύπα! Τι θα κάνω τώρα,' Με αυτή την τρύπα ο ήλιος θα με καίει και η βροχι] θα

με μουσκεύει.

"Ζου Ζου ", ακούστηκε μια μέλισσα να πλησιάζει τα λουλούδια που ήταν δίπλα στον Τομ.

-Μέλισσα, το καβούκι μου έσπασε, θα με βοηθήσεις, ο Τομ ρώτησε τη μέλισσα.

-Λυπάμαι δεν μπορώ, πρέπει να μαζέψω όλη τη γύρη από τα λουλούδια, είπε η μέλισσα και

χάθηκε ανάμεσα στα λουλούδια.

Μετά από λίγο, φάνηκε μια χελώνα να πλησιάζει.

-Κυρα-χελώνα, το καβούκι μου έσπασε, μπορείς να με βοηθήσεις, ο Τομ ρώτησε τη χελώνα.

-Δεν μπορώ, γιατί έρχεται ο χειμώνας και ψάχνω ένα μέρος για να κοιμηθώ, είπε η χελώνα

και έφυγε.

Ο Τομ το σαλιγκάρι έβαλε τα κλάματα. Όμως ξαφνικά, φανερώθηκε μια γκρι αράχνη που

κατέβηκε από τον ιστό της.

"Μη κλαίς Τομ, εγώ θα σε βοηθήσω ", είπε η γκρι αράχνη. Έτσι, ανέβηκε πάνω στο καβούκι

του Τομ και άρχισε να πλέκει έναν ιστό. Κι έτσι έκλεισε η τρύπα στο καβούκι του Τομ.

"ΣΙ ευχαριστώ πολύ αράχνη! Τι ωραίο παράθυρο που μου έφτιαξες! Τώρα η βροχή δεν θα με

μουσκεύει". Κι έτσι, ευτυχισμένος ο Τομ έφυγε για να πάει στο χορό των σαλιγκαριών.

γ)Αφήγηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση: Η τρίτη αφήγηση πραγματοποιήθηκε με

πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση δεν προσφέρει μόνο

οπτικά ερεθίσματα, αλλά δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν και άλλες

αισθήσεις Π.χ. την αφή και την ακοή στην προκειμένη περίπτωση. Το παραμύθι που

άκουσαν τα παιδιά είναι ''Ο γάμος της Ποντικούλας". Ταυτόχρονα με την αφήγηση
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παρέχονταν τα ερεθίσματα στα παιδιά. Μετά το τέλος της αφήγησης, τα ερεθίσματα

απομακρύνθηκαν και ακολούθησαν οι ερωτήσεις κατανόησης. Μετά τις ερωτήσεις, τα

ερεθίσματα επανήλθαν και ζητήθηκε από τα παιδιά να αφηγηθούν το παραμύθι λεκτικά και

χρησιμοποιώντας τα μεγάλα χαρτόνια με τα στάδια της ιστορίας βάζοντας τα στη σωστή

χρονική σειρά.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: χαρτόνια, αντικείμενα αναφοράς (3 ποντίκια

λούτρινα), βαμβάκι, εικόνες, αφρώδες υλικό (για τον ήλιο και τον πύργο), βέλκρο, κόλλα.

Ακόμη, χρειάστηκαν για την εκτέλεση του παραμυθιού μια λάμπα ή φακός και ένα

ανεμιστηράκι.

" Ο γάμος της Ποντικούλας"

Λαϊκό παραμύθι

"Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας ποντικός που είχε μια πολύ όμορφη κόρη, την Ποντικούλα

και ιjθελε να την παντρέψει με τον πιο δυνατό.

Πρώτα ρώτησε τον ήλιο που λάμπει και φωτίζει όλο τον κόσμο.

"Ήλιε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα "

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο ιjλιoς. "Το σύννεφο είναι πιο δυνατό γιατί μπαίνει

μπροστά μου και με κρύβει. "

Μετά ρώτησε το σύννεφο που μπαίνει μπροστά από τον ήλιο και τον κρύβει.

"Σύwεφο, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα;"

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε το σύννεφο. 'Ό άνεμος είναι πιο δυνατός γιατί με φυσάει

και με διώχνει μακριά.

Μετά ρώτησε τον άνεμο που φυσάει το σύννεφο και το διώχνει μακριά.

"Άνεμε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα; "

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο άνεμος. "Βλέπεις αυτόν εκεί τον πύργο; Αυτός είναι ο

πιο δυνατός γιατί δεν πέφτει όταν τον φυσάω ".

Μετά ρώτησε τον πύργο που δεν πέφτει όταν ο άνεμος τον φυσάει.

"Πύργε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα;"

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο πύργος. 'Ό πιο δυνατός είναι ένας γενναίος ποντικός
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που με σκάβει και κοντεύει να με ρίξει. "

Έτσι ο Ποντικός πάντρεψε την κόρη του την Ποντικούλα με τον πιο δυνατό Ποντικό.

Κι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. "

Εκτέλεση της μικρής ιστορίας με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Τα στάδια της ιστορίας είναι ευδιάκριτα οπότε κάθε στάδιο παρουσιαζόταν πάνω σε κάθε

χαρτόνι.

Πρώτο στάδιο:

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας ποντικός που είχε μια πολύ όμορφη κόρη, την Ποντικούλα

και ήθελε να την παντρέψει με τον πιο δυνατό.

Στο πρώτο χαρτόνι υπήρχαν κολλημένα με βέλκρο (για να μπορούν να αφαιρούνται εύκολα)

δύο ποντίκια λούτρινα. Η Ποντικούλα (με ροζ κορδέλα και τούλι) και ο πατέρας της. Τα

παιδιά μπορούσαν να αγγίξουν τα ποντίκια, να τα κρατήσουν στα χέρια τους, να τα

επεξεργαστούν.

Δεύτερο στάδιο:

Πρώτα ρώτησε τον ήλιο που λάμπει και φωτίζει όλο τον κόσμο.

"Ήλιε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα "

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο ήλιος. "Το σύννεφο είναι πιο δυνατό γιατί μπαίνει

μπροστά μου και με κρύβει. "

Στο δεύτερο χαρτόνι υπήρχε ένας ήλιος από αφρώδες υλικό, τα παιδιά μπορούσαν να τον

ακουμπήσουν επίσης. Ακόμη, έγινε χρήση φακού προκειμένου να δουν πώς ο ήλιος λάμπει.

Στο στάδιο αυτό ένα μικρό σύwεφο από χαρτόνι κάλυψε τη λάμπα για να δείξουμε πώς τα

σύwεφα κρύβουν τον ήλιο.

Τρίτο στάδιο:

Μετά ρώτησε το σύννεφο που μπαίνει μπροστά από τον ljλιo και τον κρύβει.
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"Σύννεφο, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα;"

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε το σύννεφο. ''Ο άνεμος είναι πιο δυνατός γιατί με φυσάει

και με διώχνει μακριά.

Το τρίτο χαρτόνι, απεικόνιζε ένα σύwεφο φτιαγμένο από βαμβάκι. Τα παιδιά επίσης

μπορούσαν να το αγγίξουν. Στο τέλος του σταδίου αυτού χρησιμοποιήθηκε το ανεμιστηράκι

για να κάνουμε τον άνεμο που φυσάει το σύwεφο, τα παιδιά άκουγαν τον ήχο που κάνει ο

αέρας από το ανεμιστηράκι και τον αισθάνονταν πάνω τους. Επίσης, είχαν την δυνατότητα

να ακούσουν τον ήχο που κάνει ο αέρας, κάνοντάς το με το στόμα όταν φυσήξουμε.

Τέταρτο στάδιο:

Μετά ρώτησε τον άνεμο που φυσάει το σύννεφο και το διώχνει μακριά.

"Άνεμε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα; "

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο άνεμος. "Βλέπεις αυτόν εκεί τον πύργο; Αυτός είναι ο

πιο δυνατός γιατί δεν πέφτει όταν τον φυσάω ".

Στο τέταρτο χαρτόνι υπήρχε η εικόνα του άνεμου (ένα σύwεφο που φυσάει από το στόμα)

Συνεχίστηκε η χρήση από το ανεμιστηράκι.

Πέμπτο στάδιο:

Μετά ρώτησε τον πύργο που δεν πέφτει όταν ο άνεμος τον φυσάει.

"Πύργε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα;"

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο πύργος. ''Ο πιο δυνατός είναι ένας γενναίος ποντικός

που με σκάβει και κοντεύει να με ρίξει. "

Στο πέμπτο χαρτόνι υπήρχε ένας πύργος από αφρώδες υλικό. Τα παιδιά μπορούσαν να τον

αγγίξουν και να τον περιεργαστούν.

Έκτο στάδιο:

Έτσι ο Ποντικός πάντρεψε την κόρη του την Ποντικούλα με τον πιο δυνατό Ποντικό.

Κι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
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Στο τελευταίο χαρτόνι, υπήρχαν δύο θέσεις βέλκρο όπου ήταν τοποθετημένα τα αντικείμενα

αναφοράς, η λούτρινη ποντικούλα μαζί με τον ποντικό-γαμπρό και μια καρδιά από πάνω

τους.

Τέλος, αφού τα παιδιά απάντησαν στις ερωτήσεις τους ζητήθηκε να αφηγηθούν την κάθε

ιστορία που άκουσαν.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτη κατεγράφησαν και υπολογίστηκαν οι

σωστές απαντήσεις των συμμετεχόντων μετά τις τρεις περιπτώσεις αφηγήσεων, στις

ερωτήσεις κατανόησης των ιστοριών. Επιπλέον, κατεγράφησαν και υπολογίστηκαν οι

σωστές απαντήσεις στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων, δηλαδή ως προς την συνέπεια με

την αρχική αφήγηση που άκουσαν.

Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση

του λογισμικού EXCEL. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση

των δεδομένων είναι τα εξής:

Α) Στο επίπεδο των ερωτήσεων κατανόησης, οι οποίες έπονταν της αφήγησης και όπου δεν

υπήρχε η παρουσία εικόνων ή ερεθισμάτων, τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων που

έδωσαν οι συμμετέχοντες ανέρχονται σε:

- 47,620/0 στην περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες

- 41,6?Ο/0 στην περίπτωση της αφήγησης με εικόνες

- 39,34% στην περίπτωση της αφήγησης με πολυαισθητηριακήπροσέγγιση (ερωτ. 11)

- 52,38% στην περίπτωση της αφήγησης με πολυαισθητηριακήπροσέγγιση (ερωτ. 7)

Βλ. Πίνακας 9 και Ραβδόγραμμα 1

Β) Στο επίπεδο των αφηγήσεων των συμμετεχόντων, τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων

που έδωσαν στις τρεις περιπτώσεις αφήγησης ανέρχονται σε:

- 28,57% στην περίπτωση της αφήγησηςχωρίς εικόνες

75,00% στην περίπτωση της αφήγησης με εικόνες, έχοντας στην διάθεσή τους

εικόνες

- 65,150/0 στην περίπτωση της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, έχοντας

στην διάθεσή τους ερεθίσματα

- 85,71 % στην περίπτωση της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, έχοντας

στην διάθεσή τους ερεθίσματα

Βλ. Πίνακας 1Ο και Ραβδόγραμμα 2

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η πειραματική διαδικασία αφορούσε
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τρεις περιπτώσεις αφήγησης τριών μικρών ιστοριών. Στην πρώτη περίπτωση αφήγηση

χωρίς εικόνες, στην δεύτερη περίπτωση αφήγηση με εικόνες και στην τρίτη περίπτωση

αφήγηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Πριν την πραγματοποίηση της μελέτης είχε

γίνει η υπόθεση ότι οι συμμετέχοντες επρόκειτο να ανταποκριθούν καλύτερα τόσο στο

επίπεδο των ερωτήσεων κατανόησης όσο και στο επίπεδο των αφηγήσεών τους στην

περίπτωση της αφήγηση ς με εικόνες και στην περίπτωση της αφήγησης με

πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτουν τα εξής

συμπεράσματα:

1) Στην περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες, οι ερωτήσεις κατανόησης που

ακολούθησαν της αφήγησης, απαντήθηκαν σωστά από τους συμμετέχοντες σε ποσοστό

47,62%. Το ποσοστό αυτό προέκυψε από το μέσο όρο των ατομικών ποσοστών σωστών

απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις κατανόησης. Σε ατομικό επίπεδο το

υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων ήταν το 100,00% ενώ το χαμηλότερο το 14,

29%. Αναλυτικότερα βλ. Πίνακας 1 στο Παράρτημα.

2) Στην ίδια περίπτωση, μετά τις ερωτήσεις κατανόησης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες

να αφηγηθούν την ιστορία που άκουσαν. Οι σωστές απαντήσεις που έδωσαν στις αφηγήσεις

τους ανήλθαν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 28,57%. Το υψηλότερο ποσοστό που προέκυψε

ατομικά ήταν το 100,00% ενώ το χαμηλότερο το 0,00% όπου είτε δεν αφηγήθηκαν την

ιστορία ή η αφήγησή τους δεν είχε καμία συνέπεια με την αρχική. Αναλυτικότερα βλ.

Πίνακας 2 στο Παράρτημα.

3) Στην δεύτερη περίπτωση, της αφήγησης με εικόνες, οι ερωτήσεις κατανόησης που

ακολούθησαν της αφήγησης χωρίς την παρουσία εικόνων, απαντήθηκαν σωστά από τους

συμμετέχοντες κατά μέσο όρο σε ποσοστό 41,67%. Το υψηλότερο ποσοστό σωστών

απαντήσεων που συγκεντρώθηκε ήταν το 100,00% ενώ το χαμηλότερο το 0,00%.

Αναλυτικότερα βλ. Πίνακας 3 στο Παράρτημα.

4) Στην ίδια περίπτωση, μετά τις ερωτήσεις κατανόησης, και όταν ζητήθηκε από τους

συμμετέχοντες να αφηγηθούν την ιστορία που άκουσαν αλλά με παρουσία εικόνων, οι

σωστές απαντήσεις στις αφηγήσεις τους ανήλθαν σε κατά μέσο όρο ποσοστό 75,00%.
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Υψηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε ατομικά ήταν το 100,00% ενώ το χαμηλότερο το

50,00%. Αναλυτικότερα βλ. Πίνακας 4 στο Παράρτημα.

5) Στην τρίτη και τελευταία περίπτωση, της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, οι

συμμετέχοντες μη έχοντας στη διάθεσή τους ερεθίσματα, απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις

κατανόησης σε ποσοστό 39,39% κατά μέσο όρο. Ατομικά, το υψηλότερο ποσοστό που

σημειώθηκε ήταν το 100,00% ενώ το χαμηλότερο το 0,00%. Αναλυτικότερα βλ. Πίνακας 5

στο Παράρτημα.

6) Στην ίδια περίπτωση, μετά τις ερωτήσεις κατανόησης, οι σωστές απαντήσεις στις

αφηγήσεις των συμμετεχόντων έχοντας στην διάθεσή τους ερεθίσματα, ανήλθαν σε κατά

μέσο όρο ποσοστό 65,15%. Υψηλότερο ατομικά ποσοστό ήταν το 90,91 % ενώ χαμηλότερο

το 54,55%. Αναλυτικότερα βλ. Πίνακας 6 στο Παράρτημα.

7) Στην περίπτωση της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, το πλήθος των

ερωτήσεων κατανόησης ήταν μεγάλο συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες ιστορίες,

εξαιτίας και της έκτασης της τρίτης ιστορίας. Ενδιαφέρον, λοιπόν, είναι να παρουσιαστούν

τα αποτελέσματα των σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων, παραλείποντας τις

ερωτήσεις κατανόησης που αφορούσαν "τι έκαναν με αυτόν που συνάντησαν/ τι του

ζήτησαν να κάνουν". Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις

ερωτήσεις και περιορίστηκαν μόνο στο ποιοί ήρωες έπαιζαν στην ιστορία. Έτσι το πλήθος

των ερωτήσεων μειώνεται σε 7 και οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης

ανέρχονται σε κατά μέσο όρο ποσοστό 52,38%. Σε ατομικό επίπεδο, το υψηλότερο

ποσοστό που σημειώθηκε ήταν το 100,00%, ενώ το χαμηλότερο το 0,00%. Αναλυτικότερα

βλ. Πίνακας 7 στο Παράρτημα.

8) Επίσης, στην ίδια περίπτωση, μειώνοντας τον αριθμό των πληροφοριών από 11 σε 7 που

αναμένονταν να δώσουν οι συμμετέχοντες στις αφηγήσεις τους, το κατά μέσο όρο ποσοστό

σωστών απαντήσεων στις αφηγήσεις τους ανέρχεται σε 85,71%. Το ίδιο ποσοστό

συγκέντρωσαν ατομικά όλοι οι συμμετέχοντες. Αναλυτικότερα βλ. Πίνακας 8 στο

Παράρτημα.
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4.1. Αναλυτική παρουσίαση και σχολιασμός των ευρημάτων

Στην ενότητα αυτή, είναι σκόπιμο και ενδιαφέρον να παρουσιαστούν σχόλια και

παρατηρήσεις για κάθε συμμετέχοντα στις τρεις περιπτώσεις των αφηγήσεων.

Συμμετέχων 1, αγόρι, ετών 9

Στην πρώτη περίπτωση, της αφήγησης χωρίς εικόνες, στις ερωτήσεις κατανόησης

απάντησε σωστά στις 2 πρώτες από τις 7. Συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο ποσοστό

28,57%. Αργότερα, η προσωΠΙΚ11 του αφήγηση δεν είχε συνέπεια με την αρχική αφήγηση.

Το παιδί δεν προσδιόριζε τους ήρωες και έβαλε δικά του στοιχεία στην αφήγηση, π.χ.

πήγανε βόλτα, παίζανε μπάλα. Παρόλο που στην αφήγησή του είχε στοιχεία παρόμοια με

την αρχική π.χ. το πουλάκι, το γεγονός ότι κάποιος έπεσε και έκλαιγε, η αφήγηση του

παιδιού δεν είχε συνέπεια με την αρχική. Ο λόγος του παιδιού δεν ήταν καθαρός. Επιπλέον,

το παιδί παρουσίαζε έντονη διάσπαση προσοχής και συχνά ασχολούνταν με διάφορα

αντικείμενα που υπήρχαν στο χώρο.

Στην περίπτωση της αφήγησης με εικόνες, στις ερωτήσεις κατανόησης όπου και δεν

υπήρχε δυνατότητα το παιδί να κοιτάει τις εικόνες, απάντησε σωστά στις 4 από τις 8

ερωτήσεις με ποσοστό 50,00%. Το παιδί απάντησε σωστά στις δύο πρώτες και στις δύο

τελευταίες ερωτήσεις. Απάντησε ότι πρώτα συνάντησε τη χελώνα και παρέλειψε την

μέλισσα. Έπειτα, όταν επανήλθαν οι εικόνες μπερδεμένες και ζητήθηκε από το παιδί να

αφηγηθεί την ιστορία και να τις βάλει στην σειρά, επίσης συγκέντρωσε το ίδιο ποσοστό

καθώς έδωσε σωστά τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία στοιχεία της ιστορίας. Είπε εν

μέρει σωστά την ιστορία, καθώς μπέρδεψε τη χρονική σειρά με την οποία εμφανίστηκε η

χελώνα και η μέλισσα, γεγονός που θεωρήθηκε λάθος, και επιπλέον παρέλειψε να πει τι

έκαναν με το σαλιγκάρι. Οι εικόνες κέρδισαν το ενδιαφέρον του παιδιού καθώς τις κοιτούσε

προσεκτικά κατά την διάρκεια της αφήγησης. Η αφήγησή του ήταν σύντομη και

χρειάζονταν επεξηγηματικές ερωτήσεις για συνεχίσει να αφηγείται. Στις εικόνες με τους

ήρωες της ιστορίας που του δόθηκαν έπειτα, τις έβαλε με τέτοια σειρά που είχε συνέπεια με

την δική του αφήγηση. Επίσης, στο τέλος ονομάτισε την αράχνη, κουνούπι.
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Στην τελευταία περίπτωση, της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, το παιδί

σημείωσε ποσοστό σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις κατανόησης 45,45% , απαντώντας

σωστά σε 5 από τις 11 ερωτήσεις κατανόησης, χωρίς την παρουσία ερεθισμάτων (βλ.

Πίνακας 5). Αργότερα, όταν επανήλθαν τα ερεθίσματα, το παιδί έδωσε 6 από τα 11 στοιχεία

της ιστορίας σωστά σημειώνοντας ποσοστό 54,55%. Το παιδί αφηγούνταν μονολεκτικά την

ιστορία, βάζοντας στη σωστή χρονική σειρά εμφάνισης τους ήρωες χωρίς όμως να θυμάται

τι ζητούσαν τα ποντίκια από αυτούς. Το παιδί παρουσίαζε διάσπαση προσοχής καθόλη τη

διάρκεια της διαδικασίας, ενώ χρειαζόταν συνεχώς επεξηγηματικές ερωτήσεις για να

προχωρήσει με την αφήγησή του.

Συμμετέχων 2, αγόρι, ετών 12,5

Στην αφήγηση της ιστορίας χωρίς εικόνες, το παιδί στις ερωτήσεις κατανόησης

απάντησε σωστά στις 4 πρώτες ερωτήσεις από τις 7 συγκεντρώνοντας ποσοστό σωστών

απαντήσεων 57,14%. Το παιδί αρνήθηκε να αφηγηθεί την ιστορία μόνο του ενώ παρουσίαζε

διάσπαση προσοχής.

Στη δεύτερη περίπτωση, της αφήγησης με εικόνες, το παιδί δεν απάντησε σωστά σε

καμία από τις ερωτήσεις κατανόησης με ποσοστό 0,00%. Στην πρώτη ερώτηση απάντησε

ότι ο ήρωας της ιστορίας ήταν η χελώνα ενώ δε θυμόταν να απαντήσει καμία άλλη

ερώτηση. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων κατανόησης το παιδί είχε διάσπαση προσοχής

και έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω στην αίθουσα. Όταν επανήλθαν οι εικόνες και

ζητήθηκε από το παιδί να αφηγηθεί την ιστορία, έδωσε σωστά 4 από τα 8 στοιχεία της

ιστορίας με ποσοστό 50,00%. Απάντησε σωστά στα δύο πρώτα στοιχεία της ιστορίας και

στα δύο τελευταία, μπερδεύοντας τη χρονική σειρά με την οποία εμφανίστηκε η μέλισσα

και η χελώνα και παραλείποντας να πει τι έκαναν με το σαλιγκάρι. Για το τελευταίο

στοιχείο της ιστορίας, το παιδί δήλωσε ότι "δεν έβρεξε", εννοώντας ότι δεν έμπαινε πια

βροχή στο καβούκι του σαλιγκαριού, οπότε και πάρθηκε σωστό.

Η αφήγηση του παιδιού δεν ήταν πλούσια, καθώς αφηγούνταν μονολεκτικά. Για να
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προχωρήσει την αφήγησή του χρειάζονταν επεξηγηματικές ερωτήσεις, ενώ του ζητήθηκε να

την αφηγηθεί και πάλι για να ακουστεί καθαρότερα και πιο ολοκληρωμένα. Στις επόμενες

εικόνες που του δόθηκαν για να βάλει τους ήρωες σε χρονική σειρά εμφάνισης έβαλε,

πρώτα το σαλιγκάρι, έπειτα τη χελώνα, τη μέλισσα και τέλος την αράχνη, διατηρώντας έτσι

συνέπεια με τη δική του αφήγηση.

Στην τρίτη περίπτωση, της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, το παιδί

απάντησε σωστά σε 4 από τις 11 ερωτήσεις κατανόησης, με ποσοστό σωστών απαντήσεων

36,36%. Όταν επανήλθαν τα ερεθίσματα και ζητήθηκε από το παιδί να τα βάλει στη σειρά

και να αφηγηθεί στην ιστορία, εκείνο αφηγούνταν μονολεκτικά ονοματίζοντας τους ήρωες

και χωρίς να λέει τι ζήτησαν τα ποντίκια από αυτούς που συνάντησαν. Ωστόσο, το παιδί

έβαλε σε σωστή χρονική σειρά τους ήρωες, δίνοντας 6 από τα 11 στοιχεία της ιστορίας

σωστά και σημειώνοντας ποσοστό σωστών στοιχείων της ιστορίας 54,55%.

Το παιδί παρουσίαζε διάσπαση προσοχής και Ύρειαζόνταν επεξηγηματικές ερωτήσεις

για να προχωρήσει με την αφήγησή του. Επειδή το παιδί αφηγούνταν μονολεκτικά, του

ζητήθηκε να αφηγηθεί την ιστορία και πάλι για να ακουστεί ολοκληρωμένη, αλλά εκείνο

αρνήθηκε.

Συμμετέχων 3, αγόρι, ετών 11

Το συγκεκριμένο παιδί, στην περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες, απάντησε σωστά

και στις 7 ερωτήσεις κατανόησης με ποσοστό σωστών απαντήσεων, τόσο στις ερωτήσεις

κατανόησης όσο και στην αφήγηση, 100%. Η αφήγηση του παιδιού ήταν συνεπής με την

αρχική ιστορία. Ο λόγος του πλούσιος και καθαρός συγκριτικά με των υπολοίπων παιδιών.

Το παιδί δεν παρέλειψε κανένα στοιχείο στην αφήγησή του.

Και στη δεύτερη περίπτωση της αφήγησης με εικόνες, το συγκεκριμένο παιδί απάντησε

σωστά σε όλες τις ερωτήσεις κατανόησης με ποσοστό 100,00%. Αργότερα, στην αφήγησή

του έδωσε σωστά όλα τα στοιχεία της ιστορίας με χρονική σειρά και λεπτομέριες. Η

αφήγησή του ήταν πλούσια με ολοκληρωμένες προτάσεις. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι
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αναφερόταν στην αράχνη ως ιστό. Τέλος, το παιδί τοποθέτησε σε σωστή Ύ'ρονική σειρά

εμφάνισης και τις εικόνες με τους ήρωες της ιστορίας που του δόθηκαν αργότερα.

Το συγκεκριμένο παιδί, στην αφήγηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, απάντησε

σωστά και στις 11 ρωτήσεις κατανοήσης με ποσοστό 100,00%. Αργότερα, στην αφήγησή

του σημείωσε ποσοστό 90,91 % παραλείποντας μόνο να πει στην αρχή τι ήθελε να κάνει ο

πατέρας ποντικός. Η αφήγησή του είχε συνέπεια με την αρχική και το παιδί έδωσε όλες τις

λεπτομέρειες της ιστορίας. Ενδιαφέρον, τέλος, είναι ότι το παιδί άνοιξε και έκλεισε την

ιστορία με το μια φορά κι έναν καιρό και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Συμμετέχων 4, κορίτσι, ετών 9

Στην περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες, το παιδί απάντησε σωστά σε 3 από τις 7

ερωτήσεις κατανόησης, με ποσοστό σωστών απαντήσεων 49,86%. Το παιδί απάντησε

σωστά στις δύο πρώτες ερωτήσεις και στην τέταρτη ενώ στην τρίτη έκανε λάθος στο ζωάκι,

αντί για σκίουρο είπε αλεπού. Έπειτα, στην αφήγηση σημείωσε 4 από 7 στοιχεία σωστά με

ποσοστό 57,14%. Στην αφήγησή της θυμήθηκε το πουλάκι και τι έκανε με την αρκουδίτσα

ενώ στις ερωτήσεις δεν το θυμόταν. Γενικά το παιδί έδειξε μεγάλη προθυμία και δεν

παρουσίασε διάσπαση προσοχής.

Στη δεύτερη περίπτωση της αφήγησης με εικόνες, το παιδί απάντησε σωστά σε 6 από τις .

8 ερωτήσεις κατανόησης με ποσοστό 75,00%, παραλείποντας να αναφερθεί στην χελώνα.

Όταν επανήλθαν οι εικόνες, το παιδί έδωσε σωστά 6 από τα 8 στοιχεία της αφήγησης με

ποσοτό 75,00%. Έβαλε τις εικόνες στη σωστή σειρά, παραλείποντας να πει τι έκανε το

σαλιγκάρι με τη μέλισσα και τη χελώνα. Η αφήγηση του παιδιού ήταν λιτή, ονοματίζοντας

απλά τους ήρωες, ωστόσο με την παρουσία των εικόνων θυμήθηκε τη χρονική σειρά με την

οποία εμφανίστηκαν οι ήρωες της ιστορίας. Τέλος, έβαλε στη σωστή Ύ'ρονική σειρά

εμφάνισης και τις εικόνες με τους ήρωες της ιστορίας που του δόθηκαν αργότερα.

Στην τελευταία περίπτωση, της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, το παιδί
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απάντησε σωστά στις 5 από τις 11 ερωτήσεις κατανόησης, με ποσοστό 45,45%. Αργότερα,

στη δική του αφήγηση, το παιδί έδωσε σωστά 9 στοιχεία από τα 11 της ιστορίας με

ποσοστό 81,82%. Το παιδί έβαλε στη σωστή σειρά τα ερεθίσματα και θυμήθηκε αρκετές

λεπτομέρειες της αρχικής ιστορίας, όπως τί ρωτούσαν τα ποντίκια τους υπόλοιπους ήρωες.

Η αφήγηση του παιδιού ήταν σύντομη αλλά αρκετά κατανοηΤ11 και συνεπής με την αρχική

ιστορία. Και αυτό το παιδί, όπως και τα υπόλοιπα χρειάστηκε επεξηγηματικές ερωτήσεις

για να προχωρήσει και να εμπλουτίσει την αφήγησή του.

Συμμετέχων 5, κορίτσι, ετών 9

Στην πρώτη περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες, το παιδί απάντησε σωστά μόνο

στην πρώτη ερώτηση κατανόησης από τις 7 με ποσοστό 14,29%. Στις απαντήσεις που

έδωσε, υπήρχαν στοιχεία από άλλα παραμύθια που ίσως γνώριζε καλά όπως π.χ. ο λύκος

που ρώτησε "τι κάνεις εδώ" και που παραπέμπει στην Κοκκινοσκουφίτσα. Το παιδί

μιλούσε σιγανά, είχε διάσπαση προσοχής και κοιτούσε πολύ συχνά σε διάφορα σημεία της

αίθουσας. Κάποιες φορές δεν μιλούσε καθόλου. Παρόλο που αρχικά δέχθηκε να αφηγηθεί

την ιστορία, τελικά δεν το έκανε, παρέμεινε σιωπηλό και στην συνέχεια αποχώρησε από την

αίθουσα.

Το παιδί, στην περίπτωση της αφήγησης με εικόνες, δεν απάντησε στην πρώτη ερώτηση

κατανόησης ενώ στις υπόλοιπες δεν απάντησε καθόλου με ποσοστό 0,00%. Το παιδί

παρουσίαζε διάσπαση προσοχής και συνεχώς κοιτούσε τριγύρω ή κάτω. Επαναφέροντας τις

εικόνες και ζητώντας από το παιδί να αφηγηθεί την ιστορία, το παιδί σημείωσε ποσοστό

σωστών στοιχείων της ιστορίας 75,00% δίνοντας 6 από τα 8 στοιχεία σωστά. Το παιδί δεν

θυμόταν να πει τι έκαναν το σαλιγκάρι με τη μέλισσα και τη χελώνα. Ωστόσο, έβαλε όλες

τις εικόνες στη σωστή σειρά. Η αφήγησή του δεν ήταν πλούσια καθώς αφηγούνταν

μονολεκτικά και όχι καθαρά. Επιπλέον, παρουσίαζε διάσπαση προσοχής και χρειαζόταν

επεξηγηματικές ερωτήσεις για να προχωρήσει την αφήγησή του. Τέλος, διατήρησε συνέπεια

στην τοποθέτηση των εικόνων με τους ήρωες της ιστορίας που του δόθηκαν αργότερα.

Στην τρίτη περίπτωση, της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, το παιδί δεν
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θυμόταν ποιοι έπαιζαν και τι έγινε στην ιστορία, θυμόταν μόνο την εικόνα της καρδιάς στο

τέλος και ότι κάποιος αγαπούσε κάποιον χωρίς όμως να διευκρινίζει γι' αυτό και δεν

πάρθηκε ως σωστή απάντηση, έτσι σημείωσε ποσοστό σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις

κατανόησης 0,00%. Αργότερα, όταν επανήλθαν τα ερεθίσματα, το παιδί τα έβαλε στη

σωστή χρονική σειρά εμφάνισης, δίνοντας σωστά 6 από τα 11 στοιχεία της ιστορίας με

ποσοστό 54,55%. Ωστόσο, η αφήγησή του ήταν πολύ φτωχή καθώς μόνο ονομάτιζε τους

ήρωες χωρίς να δημιουργεί ολοκληρωμένες προτάσεις. Το παιδί παρουσίαζε διάσπαση

προσοχής κατά την διάρκεια της διαδικασίας κοιτώντας τριγύρω στην αίθουσα.

Συμμετέχων 6, αγόρι, ετών 6

Στην περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες, το παιδί απάντησε σωστά σε 3 από τις 7

ερωτήσεις κατανόησης με ποσοστό 42,86%. Απάντησε σωστά στις δύο πρώτες και στην

τελ,ευταία. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και αυτό το παιδί έδωσε στοιχεία στις

απαντήσεις του που αναφέρονται σε άλλα παραμύθια που ίσως να γνωρίζει καλά επειδή τα

έχει ακούσει πολλές φορές και έχουν περάσει στη μακρόχρονη μνήμη του, π.χ. λύκος,

κυνηγός που παραπέμπουν στην Κοκκινοσκουφίτσα.

Το παιδί παρουσίαζε έντονη διάσπαση προσοχής και ισχυριζόταν συνεχώς πως άκουγε το

κουδούνι προσπαθώντας να αποφύγει την διαδικασία. Έδειχνε ιδιαίτερη άρνηση και

χρειάστηκε ένα βαθμό πίεσης για να συνεχίσει τη διαδικασία.

Στην αφήγησή του το παιδί ήταν συνεπές με το τέλος της αρχικής ιστορίας όπου η αρκούδα

έπεσε σημειώνοντας ποσοστό 14,29%.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της περίπτωσης της αφήγησης με εικόνες, το παιδί

εκδήλωσε έντονη άρνηση και επέμενε να συμμετέχει η νηπιαγωγός της τάξης. Αφού

ξεκίνησε η διαδικασία με τη συμμετοχή της νηπιαγωγού, στις ερωτήσεις κατανόησης το

παιδί απάντησε σωστά στις 2 από τις 8 με ποσοστό 25,00%. Στις ερωτήσεις στις οποίες

απάντησε σωστά ήταν η δεύτερη και η όγδοη. Με την επαναφορά των εικόνων, το παιδί

σημείωσε ποσοστό σωστών στοιχείων της ιστορίας 100,00%. Το παιδί είπε όλη την ιστορία

αν και μονολεκτικά. Έβαλε στη σωστή σειρά όλες τις ερωτήσεις, όμως, χρειάστηκε και σε
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αυτό το παιδί να γίνουν επεξηγηματικές ερωτήσεις για να προχωρήσει με την αφήγηση της

ιστορίας. Μετά τον ήχο του κουδουνιού η προσοχή του παιδιού διασπάστηκε έντονα. Στις

επόμενες εικόνες που του δόθηκαν ώστε να βάλει τους ήρωες της ιστορίας σε σωστή

χρονική σειρά εμφάνισης, το παιδί έβαλε πρώτα το σαλιγκάρι, έπειτα τη χελώνα, την

αράχνη και στο τέλος τοποθέτησε τη μέλισσα γεγονός που δείχνει πως αφενός επηρεάστηκε

από τον ήχο του κουδουνιού, καθώς η προσοχή του διασπάστηκε και αφετέρου πως

γρήγορα ξέχασε αυτά που είχε αφηγηθεί μόλις προηγουμένως.

Στην τελευταία περίπτωση, της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, το παιδί

στις ερωτήσεις κατανόησης απάντησε σωστά μόνο στην πρώτη, με ποσοστό 9,09%. Το

παιδί έδινε απαντήσεις με πληροφορίες από άλλο παραμύθι που ήξερε καλά και

συγκεκριμένα την Κοκκινοσκουφίτσα. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην πρώτη περίπτωση

της αφήγησης χωρίς εικόνες. Αφού επανήλθαν τα ερεθίσματα, το παιδί τα τοποθέτησε στην

σωστή χρονική σειρά, δίνοντας 6 από τα 11 στοιχεία της ιστορίας και σημειώνοντας

ποσοστό σωστών απαντήσεων 54,55%, χωρίς όμως να αφηγείται με ολοκληρωμένες

προτάσεις. Επιπλέον, χρειάστηκε πολλές επεξηγηματικές ερωτήσεις για να θυμηθεί και να

προχωρήσει με την αφήγησή του. Δεν έδινε λεπτομέρειες για το τι ζητούσαν τα ποντίκια

από τους ήρωες και απλά θυμόταν τη χρονική σειρά με την οποία εμφανίστηκαν στην

ιστορία. Τέλος, το παιδί καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσίαζε έντονη διάσπαση

προσοχής, ενώ ζήτησε τη συμμετοχή της νηπιαγωγού της τάξης στη διαδικασία.

93



5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Όπως γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία, τα περισσότερα παιδιά με νοητική καθυστέρηση

στο γνωστικό τομέα, δυσκολεύονται στο να συγκρατήσουν στη βραχυπρόθεσμη μνήμη

πληροφορίες, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν και να οργανώσουν

πληροφορίες ενώ δυσκολεύονται να χειριστούν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών (Heward,

2011· Hoover & Wade, 1985· Sternberg, 2002· Πολυχρονοπούλου, 2004· Στρογγυλός στο

Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011). Επιπλέον, δυσκολεύονται στο να διατηρήσουν την

προσοχή τους στο έργο που τους ζητείται, εστιάζοντας σε διασπαστικά ερεθίσμα, ενώ

συχνά παρουσιάζουν απροθυμία και άρνηση να ασχοληθούν με έργα που απαιτούν

προσπάθεια εκ μέρους τους (Heward, 2011· Πολυχρονοπούλου, 2004). Αναφορικά με τον

τομέα επικοινωνίας, τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα

γλωσσικής ανάπτυξης με δυσκολίες στην ομιλία και την ανάπτυξη λόγου

(Πολυχρονοπούλου, 2004· Στρογγυλός στο Παντελιάδου& Αργυρόπουλος, 2011).

Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε, τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν στο

δείγμα των παιδιών που συμμετείχαν, καθώς αυτά αδυνατούσαν να συγκρατήσουν πολλές

πληροφορίες στην βραχυπρόθεσμη μνήμη. Επίσης, πολύ συχνά παρουσίαζαν διάσπαση

προσοχής ενώ κάποιες φορές αρνήθηκαν να κάνουν αυτό που τους ζητούνταν. Τέλος, ο

λόγος τους ήταν αρκετά περιορισμένος και καθώς τα πειρσσότερα παιδιά απαντούσαν

μονολεκτικά χωρίς να δημιουργούν ολοκληρωμένες προτάσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επαλήθευσαν την αρχική υπόθεση καθώς η χρήση των

εικόνων και της πολυαισθητηριακής προσέγγισης ενίσχυσαν την ικανότητα των παιδιών να

θυμηθούν πληροφορίες από τις ιστορίες που άκουσαν και αργότερα ενίσχυσαν την

ικανότητά τους να αφηγηθούν μόνα τους τις ιστορίες. Αυτό επαληθεύεται και από την

βιβλιογραφία όπου βλέπουμε ότι η χρήση οπτικού υλικού και πολυαισθητηριακής

προσέγγισης συντελεί στην κατανόηση και αποκωδικοποίηση του περιβάλλοντος, στην

ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην κατανόηση του προφορικού λόγου αλλά και στην

αποφυγή διάσπασης της προσχοχής (Βογινδρούκας & Sheπatt, 2005· Μαυροπούλου στο

Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 2011· Στρογγυλός στο Παντελιάδου & Αργυρόπουλος,

2011 ).

Στις περιπτώσεις όπου υπήρχε η παρουσία εικόνων και ερεθισμάτων οι διασπαστικές
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συμπεριφορές μειώθηκαν, τα παιδιά θυμόντουσαν περισσότερες πληροφορίες από την

αφήγηση ενώ αργότερα όταν τους ζητήθηκε να αφηγηθούν μόνα τους την ιστορία, η

παρουσία εικόνων και ερεθισμάτων ακόμη και με μπερδεμένη σειρά, τα βοήθησε να

οργανώσουν τις πληροφορίες που ήθελαν να επικοινωνήσουν, την αφήγησή τους.

Τέλος, επαληθεύτηκε ότι οι μικρές ιστορίες είναι ένα κατάλληλο λογοτεχνικό είδος για

τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση καθώς η σύντομη έκτασή τους, η απλή πλοκή που

χαρακτηρίζεται από λογική συνέχεια και χρονική εξέλιξη, η λιτή γλώσσα και ύφος, οι

απλές, εύηχες και εικονοπλαστικές προτάσεις (Σιβροπούλου, 2004· Τσιλιμένη, 2003) σε

συνδυασμό με τις εικόνες και την πολυαισθητηριακή προσέγγιση ανταποκρίθηκαν στο

αντιληπτικό και νοηματικό επίπεδο των παιδιών.
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6. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Από την παρούσα μελέτη, γενικά παρατηρήθηκε πως:

α) Χωρίς την παρουσία ερεθισμάτων, τα παιδιά θυμόταν ελάχιστα ή καθόλου πληροφορίες

από τις ιστορίες που μόλις είχαν ακούσει και κάποιες φορές έδιναν πληροφορίες από

παραμύθια που ήξεραν καλά.

β) Με την επαναφορά των ερεθισμάτων, τα παιδιά έδειχναν να θυμούνται στις

περισσότερες περιπτώσεις την ιστορία ή την χρονική σειρά εμφάνισης των ηρώων της.

γ) Και στους τρεις τρόπους αφήγησης των ιστοριών, τα περισσότερα παιδιά δεν θυμόταν

πληροφορίες του τύπου τι έκαναν ή έλεγαν οι ήρωες των ιστοριών και αυτό φαίνεται και

από τα χαμηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων που συγκέντρωσαν αυτές οι ερωτήσεις (βλ.

Πίνακας 1- Πίνακας 8 στο Παράρτημα).

δ) Ο λόγος των παιδιών δεν ήταν πλούσιος, η αφήγησή τους ήταν φτωχή και τα παιδιά

περιορίζονταν πολλές φορές στο να αναφέρουν απλώς τους ήρωες της ιστορίας χωρίς να

σχηματίζουν ολοκληρωμένες προτάσεις.

ε) Σχεδόν σε όλες τις αφηγήσεις των παιδιών χρειάστηκε να γίνουν επεξηγηματικές

ερωτήσεις από μέρους της ερευνήτριας για να συνεχίσουν τα παιδιά την αφήγησή τους,

καθώς υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μιλούσαν, σταματούσαν την αφήγησή τους ή

διασπόταν η προσοχή τους.

στ) Η πλειονότητα των παιδιών και στις τρεις περιπτώσεις αφήγησης παρουσίαζε διάσπαση

προσοχής και κυριώς στη διάρκεια των ερωτήσεων κατανόησης που δεν υπήρχαν εικόνες ή

ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα γενικώς και οι εικόνες, τραβούσαν την προσοχή των παιδιών

και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις αφήγησης. Τέλος, υπήρχαν περιπτώσεις παιδιών που

εκδήλωσαν άρνηση προς το έργο.
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Τα αποτελέσματα του πειραματικού σχεδίου που πραγματοποιήθηκε επαλήθευσαν την

αρχική υπόθεση που είχε διατυπωθεί. Η χρήση εικόνων και πολυαισθητηριακής

προσέγγισης συνέβαλλε α) στην ικανότητα των παιδιών να θυμούνται πληροφορίες, και

συγκεκριμένα μικρές ιστορίες, β) στο να διατηρείται η προσοχή τους ενώ υπάρχουν

ερεθίσματα, και γ) στην ικανότητά τους να αφηγηθούν μια μικρή ιστορία (σε όποιο βαθμό

μπορούν) διατηρώντας συνέπεια με την αρχική ιστορία που άκουσαν πριν λίγο.
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Αποτελέσμα στη περίπτωση της αφήγησης χωρίς εικόνες

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις κατανόησης

Πίνακας 1

1
Ερώτ.1 1
Ερώτ.2 1
Ερώτ.3 Ο

Ερώτ.4 Ο

Ερώτ.5 Ο

Ερώτ.6 Ο

Ερώτ.71 ο

2
1
1

ο

ο

ο

Συμμετέχοντες

3 4
1 1
1 1
1 Ο

1 1
1 Ο

1 Ο

1 Ο

6

ο

ο

ο

ο

Σωστές απαντήσεις

ανά ερώτηση

100,00%
83,33%
33,33%
50,00%
16,67%
16,67%
33,33%

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στην αφήγηση των παιδιών χωρίς εικόνες

Πίνακας 2

ΙΣτοlχεία της Συ μμετέχοντες Σωστές απαντήσεις

Ιιστορίας 1 2 3 4 5 6 ανά στοιχείο

Στοιχείο 1 Ο Ο 1 Ι 1 ι
ο Ι Ο 33,33%

ι

Στοιχείο 2 Ο Ι Ο 1 1
ι

Ο Ο 33,33%ι ι

Στοιχείο 3 Ο ! ο Ι 1 Ο
ι

Ο Ο 16,67%
Στοιχείο 4 Ο Ι Ο

ι 1 Ο Ο Ο 16,67% Ιι
ι

ι ι ΙΣτοιχείο 5 Ο Ο 1 1 Ο Ο 33,33%
ι

Στοιχείο 6 Ο Ο i 1 1 Ο Ο 33,33%
Στοιχείο 7 Ο Ο

ι 1 Ο Ο 1 33,33%
ι

Ι Αποτέλεσμα 0,00% 0,00% 1ΟΟ,ΟΟΟλι Ι 57,14% Ο,ΟΟΟλι 114,29%

Συνολικό ποσοστό σωστών απαντήσεων 28,57°h



Αποτελέσμα στην περίπτωση της αφήγησης με εικόνες

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις κατανόησης

(χωρίς παρουσία εικόνων)

Πίνακας 3

1
Ερώτ.1 1
Ερώτ.2 1
Ερώτ.3 Ο

Ερώτ.4 Ο

Ερώτ.5 Ο

Ερώτ.6 Ο

Ερώτ.7 1
Ερώτ.8 1

2
ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Συμμετέχοντες

3 4
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Ο

1 Ο

1 1
1 1

5
ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

6
ο

ο

ο

ο

ο

ο

Σωστές απαντήσεις

ανά ερώτηση

50,00%
66,67%
33,33%
33,33%
16,67%
16,67%
50,00%
66,67%

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στην αφήγηση των παιδιών

(με παρουσία εικόνων)

Πίνακας 4

Στοιχεία της Ι

ιστορίας 1
Στοιχείο 1 1
Στοιχείο 2 1
Στοιχείο 3 Ο

Στοιχείο 4 Ο

Στοιχείο 5 Ο

Στοιχείο 6 Ο

Στοιχείο 7 1
Στοιχείο 8 1

Συ μμετέχοντες

3 4
1 1
1 1
1 1
1 Ο

1 1
1 Ο

6
Σωστές απαντήσεις

ανά στοιχείο

100,00%
100,00%
66,67%
33,33%
66,67%
33,33%
100,00%
100,00%



Αποτελέσμα στην περίπτωση της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις κατανόησης

(χωρίς παρουσία ερεθισμάτων)

Πίνακας 5

1
Ερώτ.1 1
Ερώτ.2 1
Ερώτ.3 1
Ερώτ.4 Ο

Ερώτ.5 1
Ερώτ.6 Ο

Ερώτ.7 Ο

Ερώτ.8 Ο

Ερώτ.9 Ο

Ερώτ.10 Ο

Ερώτ. 11 1

2

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Συ μμετέχοντες

3 4
1 1
1 1
1 1
1 Ο

1 1
1 Ο

1 Ο

1 Ο

1 Ο

1 Ο

1 1

5
ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

6

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Σωστές απαντήσεις

ανά ερώτηση

83,33%
50,00%
66,67%
16,67%
66,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
66,67%

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στην αφήγηση των παιδιών

(με την παρουσία ερεθισμάτων)

Πίνακας 6

Στοιχεία της ι Συμμετέχοντες Σωστές απαντήσεις

ιστορίας 1 2 3 4 5 6 ανά στοιχείο

Στοιχείο 1 1 1 ! 1 1 1 i 1 100,00%
Στοιχείο 2 Ο Ο Ι ο ο ο Ο 0,00%
Στοιχείο 3 1 1 1 1 1 1 100,00%
Στοιχείο 4 Ο Ο 1 1 Ο Ο 33,33%
Στοιχείο 5 1 1 1 1 1 1 100,00%
Στοιχείο 6 Ο Ο 1 Ο Ο Ο 16,67%
Στοιχείο 7 1 Ι 1 1 1 1 1 100,00%

ι Στοιχείο 8 Ο Ο 1 1 Ο Ο 33,33%
ι

Στοιχείο 9 1 ι 1 1 1 1 1 100,00%
Στοιχείο 10 Ο Ο 1 1 Ο Ο 33,33%
Στοιχείο 11 1 1 1 ι 1 1 1 100,00%

ι ι

Αποτέλεσμα! 54,55% 54,55% 90,91% 81,82% 54,55% 54,55%

Συνολικό ποσοστό σωστών απαντήσεων



Αποτελέσμα στην περίπτωση της αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις κατανόησης μετά από αφαίρεση των

ερωτήσεων "τι έκαναν"

(χωρίς παρουσία ερεθισμάτων)

Πίνακας 7

Ι
Συμμετέχοντες Σωστές απαντήσεις

ι 1 2 3 4 5 6 ανά ερώτηση

Ερώτ.1 1 1 1 1 Ο 1 83,33%
ι

Ερώτ.2 1 Ο 1 1 Ο Ο 50,00%
Ερώτ.3 1 1 1 1 Ο Ο 66,67%
Ερώτ.4 1 1 1 1 Ο Ο 66,67%
Ερώτ.5 Ο Ο 1 Ο Ο Ο 16,67%
Ερώτ.6 Ο Ο 1 Ο Ο Ο 16,67%
Ερώτ.7 1 1 1 1 Ο Ο 66,67%

Αποτέλεσμα 71,43% 57,14% 100,00% 71,43% 0,00% 14,29%

Συνολικό ποσοστό σωστών απαντήσεων 52,38%1

Ποσοστά σωστών απαντήσεων στην αφήγηση των παιδιών μετά από αφαίρεση των

ερωτήσεων "τι έκαναν"

(με την παρουσία ερεθισμάτων)

Πίνακας 8

Στοιχεία της Συμμετέχοντες Σωστές απαντήσεις

ιστορίας 1 2 3 4 5 6 ανά στοιχείο

Στοιχείο 1 1 1 1 1 1 1 100,00%
Στοιχείο 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο 0,00%
Στοιχείο 3 1 1 1 1 ι 1 1 100,00%
Στοιχείο 4 1 1 1 1 1 1 100,00%
Στοιχείο 5 1 1

ι
1 1 Ι 1 1 100,00%

Στοιχείο 6 1 1 Ι 1 ι 1 ι 1 1 100,00%ι

Στοιχείο 7 1 1
ι

1 : 1 1 1 100,00%ι ι

Αποτέλεσμα 85,71% 85,71% 85,71% 85,71% 85,71% 85,71%

Συνολικό ποσοστό σωστών απαντήσεων 85,71%1



47,62%

Αποτελέσματα- Ποσοστά σωστών απαντήσεων σε κάθε περίπτωση αφήγησης

Πινακας 9

Σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις

κατανόησης μετά την αφήγηση

_________-!~ρίς παρουσία ερεθισμάτων

1. Αφήγηση χωρίς εικόνες

ερωτήσεις 7
"-----+--------------,

41,67%

39,34%

52,38%

75% (με εικόvrς)

28,57% (χι.φίς εικόvrς)

85,71% (με ερεθίσματα)

65,15% (με ερεθίσματα)

3.1 Αφήγηση με π. π.

ερωτήσεις 11

3.2 Αφήγηση με π. π.

ερωτήσεις 7

2. Αφήγηση με εικόνες

ερωτήσεις 8

3.2 Αφήγηση με π. π.

ερωτήσεις 7

3.1 Αφήγηση με π. π.

ερωτήσεις 11

ι

ι Αφηγήσεις των παιδιών
,------------1-------"--"

Ι

~ 1. Αφήγηση χωρίς εικόνες Ι
ερωτήσεις 7

2. Αφήγηση με εικόνες

~_----.-!ερωτήσεις,-8-------'f._.____-----------___1

Πίνακας 10



Αφηγήσεις των παιδιών

• 1. Αφήγηση χωρίς εικό\ες ερωτήσεις 7 .2. Αφήγηση με εlκό\ες ερωτήσεις8
3.1 Αφήγηση με π. π. ερωτήσεις 11 • 3.2 Αφήγηση με π. π. ερωτήσεις 7

Σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης

μετά την αφήγηση χωρίς παρουσία ερεθισμάτων

• 1. Αφήγηση χωρίς εικό\ες ερωτήσεις 7 .2. Αφήγηση με εικό\ες ερωτήσεις8
3.1 Αφήγηση με π. π. ερωτήσεις 11 • 3.2 Αφήγηση με π. π. ερωτήσεις 7
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Ραβδόγραμμα 1
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IΣυμμετέχοvrες Ι 1 2 3 41 5 61
. IΣαλιγκάρι

ι

Σαλιγκάρι Σαλιγκάρι Σαλιγκάρι Μέλισσα Σαλιγκάρι

IYiλώ\α YiλώlλJ Μέλισσα Μέλισσα Yiλώ\α YiλιiM1

Μέλισσα Μέλισσα Yiλώ\α Yiλώ\α ΑράχΙΑΊ ΑράχΙΑΊ

IΑράχΙΑΊ ΑράχlAl ,ΑράχlAl IΑράχΙΑΊ ,Σαλιγκάρι Μέλισσα



Απομαγνητοφωνήσεις

Αφηγήσεις χωρίς εικόνες

'Ή καφετιά αρκουδίτσα"

της Αντιγόνης Μεταξά

από το "Ανθολόγιο Φθινοπωρινό για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας"

"Μια φορά 17ταν μια μΙΚΡ17 καφέ αρκούδα που της άρεσε να σκαρφαλώνει στα δέντρα. Μια

μέρα σκαρφάλωσε σε ένα μεγάλο δέντρο.

Εκεί συνάντησε ένα σκίουρο.

-Τι κάνεις εσύ εδώ; ρώτησε η αρκουδίτσα.

-Εδώ είναι το σπίτι μου, είπε ο σκίουρος. Εσύ τι κάνεις εδω πέρα αρκουδίτσα;

-Εγώ σκαρφαλώνω, είπε η αρκουδίτσα και κάλεσε το σκίουρο να κάνουν αγώνα στο

σκαρφάλωμα.

Χοπ Χοπ, πήδησε ο σκίουρος από το ένα κλαδί στο άλλο. Χοπ Χοπ, πήδησε κι η αρκουδίτσα

και ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά στο δέντρο.

Εκεί σε ένα κλαρί βΡ17κε ένα πουλάκι.

- Τι κάνεις εσύ εδώ, ρώτησε η αρκουδίτσα.

-Εδώ είναι το σπίτι μου, είπε το πουλάκι. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα αρκουδίτσα,'

-Εγώ σκαρφαλώνω. Θέλεις να σου μάθω να σκαρφαλώνεις, είπε η αρκουδίτσα.

-Δεν χρειάζεται γιατί εγώ μπορώ να πετάξω, είπε το πουλάκι.

-Κι εγώ μπορώ να πετάξω, είπε η αρκουδίτσα και κάλεσε το πουλάκι να κάνουν αγώνα στο

πεταγμα.

ΦΡΡΡΡΡ πέταξε το πουλάκι στο απέναντι δέντρο. Πάει να πετάξει και η αρκουδίτσα αλλά

ΜΠΟΥΜΙ Έπεσε κάτω. Ποπό η καημένη πως πόνεσε. Κι από τότε η καφέ αρκουδίτσα δεν

σκαρφάλωσε ξανά σε δέντρο 'Ό
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Α., Αγόρι, 9 ετών

Ε. - Λοιπόν εγώ ήρθα εδώ πέρα για να σου πω μια ιστορία.

Α. -Ναι.

Ε. - Εντάξει; Για να αρχίσουμε.

(Ακολουθεί η αφήγηση)

Ε. - Σου άρεσε;

Α. -Ναι.

Ε. - Αφού σου άρεσε για πες μου, ποιός έπαιζε στην ιστορία;

Α. -Η κουδίτσα. (αρκουδίτσα)

Ε. - Η αρκουδίτσα! Και τι έκανε;

Α. - Πήδηξε.

Ε. - Πήδηξε. Και ποιον συνάντησε πρώτα;'

Α. - Τηηη.... το πουλάκι.

Ε. - Και τι κάνανε;

Α. - Παίζανε.

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησε;

Α. - Την τέτοια.

Ε. - Ποιον;

Α. - Τη τέτοια συνάντησε (δεν μιλάει καθαρά).

Ε. - Και στο τέλος τι έγινε;

Α. - Τίποτα.

Ε. - Τίποτα δεν έγινε;

Α. - Τίποτα.

Ε. - Για πες μου, θες να μου πεις κι εσύ την ιστορία πάλι;

Α. - Να την πω,'

Ε. - Ναι για πες τη.

Α. - Μια φορά κι ένα καιρό, ήτανε ένα πουλάκι. Παίζανε κι οι δυο. (ΤΟ παιδί πειράζει κάποια

αντικείμενα καθώς αναδιηγείται. Έχει διάσπαση προσοχής.) Που παίζανε και οι δυο. Και

πήδηξαν και η τέτοια χτύπησε, κατ έπεσε.

Ε. - Ποιος χτύπησε;

Α. - Ηηηη αυτό που είπες, που έπεσε κάτω και χτύπησε.
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Ε. - Ποιος ήταν αυτός που χτύπησε; Άστο αυτό, μην το πειράζεις. (Το παιδί έχει διάσπαση

προσοχής και συνεχίζει να πειράζει αντικείμενα που βρίσκονται τριγύρω).

Α. - Μμμμ δεν ξέρω.

Ε. -Έλα αφού ξέρεις. Έγω ξέρω ότι το ξέρεις.

Α. - Εεεεε (το παιδί πειράζει συνεχώς αντικείμενα)

Ε. - Έλα μην το πειράζεις. Άσε. Τώρα μου λες ιστορία.

Α. - Πηγαίνανε βόλτα, και τέτοιο... και ζη ..... παίζανε μπάλα. Και ... και ..... η τέτοια έκλαιγε.

Και έκλαιγε πολύ. Και έπαιζε με τους φίλους της. Αυτό ήτανε.

Ε. -Μάλιστα. Ωραία.
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Β., Αγόρι, 12,5 ετών

Ε. - Σου αρέσουν τα παραμύθια;

Β. - Ναι.

Ε. - Ωραία, οπότε κι εγώ θα σου πω ένα παραμύθι σήμερα.

(Ακολουθεί η αφήγηση)

Ε. - Σου άρεσε;

Β. - Ναι!

Ε. - Ωραία, αφού σου άρεσε για πες μου, ποιος έπαιζε σε αυτή την ιστορία;

Β. - τι ακαδάκι (το αρκουδάκι).

Ε. - Το αρκουδάκι. Και τι έκανε;

Το παιδί δεν μιλάει.

Ε. - Για θυμήσου, τι έκανε το αρκουδάκι, που πήγε;

Β. -Απάνω στο δέντρο.

Ε. - Μμμ και ποιον βρήκε εκεί, ποιον συνάντησε;

Β. - Το σκουίουρο. (το σκίουρο)

Ε. - Το σκίουρο. Και τι έκαναν;

Β. - Πηδή, πηδήξανε στο δέντρο.

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησε;

Β. - Εεεε.... (το παιδί ανασηκώνει τους ώμους του).

Ε. - Δεν θυμάσαι; Για ξανασκέψου λιγάκι;

Το παιδί δεν απαντά και ανασηκώνει ξανά τους ώμους του.

Ε. - Δεν πειράζει. Και θυμάσαι τι έγινε στο τέλος της ιστορίας;

Το παιδί δεν ανταποκρίνεται. Έχει διάσπαση προσοχής και κοιτάζει τριγύρω διάφορα

αντικείμενα.

Ε. - Μμμμ δεν πειράζει. Μμμ λοιπόν, η αρκουδίτσα είχε βρει ένα πουλάκι μετά και κάναν

αγώνα καί μετά έπεσε κάτω. Θες να μου πεις το παραμύθι από την αρχή; α μου το πεις

εσύ;

Το παιδί κάνει νεύμα ότι δεν θέλει.

Ε. - Δεν θέλεις; Γιατί, αφού είμαι σίγουρη ότι πως μπορείς να το πεις.

Το παιδί έχει διάσπαση προσοχής, κοιτά τα αντικείμενα που υπάρχουν στο δωμάτιο.

Ε. - Έλα για προσπάθησε λιγάκι.

ι Ι 3



Το παιδί αρνείται και πάλι με νεύμα και συνεχίζει να κοιτά τα αντικείμενα τριγύρω.

Ε. - Θα μου το πεις; Όχι; Εντάξει, δεν πειράζει.

Δ., Αγόρι, 11 ετών

Ε. - Λοιπόν, να αρχίσουμε το παραμύθι;

Δ. - Ναι.

(Ακολουθεί η αφήγηση)

Ε. - Σ' άρεσε;

Δ. - Ναι.

Ε. - Δεν μου λες, αφού σου άρεσε, για πες μου ποιος έπαιζε σ' αυτή την ιστορία; Θυμάσαι;

Δ. - Ηθοποιοί.

Ε. - Ηθοποιοί; Και ποιοί ήταν αυτοί;

Δ. - Αυτοί που κάνουν το έργο και τα παραμύθια.

Ε. - Ναι, ποιος ήταν ο ήρωας στο παραμύθι;

Δ. - Ο αρκούδος.

Ε. - Ο αρκούδος. Και τι έκανε;

Δ. - Σκαρφάλωσε.

Ε. - Αααα σκαρφάλωσε ε; Και ποιόν συνάντησε εκεί πέρα που σκαρφάλωσε.

Δ. - Το σκίλουρο. (σκίουρο)

Ε. - Και τι κάνανε;

Δ. -Αγώνα δρόμου.

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησε;

Δ. - Το πουλί.

Ε. - Το πουλί. Και μετά τι κάνανε μαζί με το πουλί;

Δ. -Αγώνα δρόμου στον ουρανό.

Ε. - Τι έγινε στο τέλος;

Δ. - Έπεσε η αρκούδα και χτύπησε και από τότε δεεεε τέτοιο, δεν ξανααανέβηκε στο ύψωμα.

Ε. - Ααα πάρα πολύ ωραία. Για πες μου τώρα, αφού σου άρεσε η ιστορία, θες να μου την

ξαναπείς; Να μου την πεις εσύ;

Δ. - Μμμ. (κατάφαση)

Ε. Για να σ' ακούσω.

Δ. - Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας αρ αρκούδος και μια....και ένα σκίουρο. Ήθελαν να

κάνουν αγώνα δρόμου. Και μετά κάναν αγώνα δρόμου και μετά ήρθε ένα πουλί και κάναν με
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τον αρκούδο αγώνα δρόμου και μετά που κάναν πάνω στον ουρανό, έπεσε κάτω ο αρκούδος

και χτύπησε στο πωπώ του και μετά από τότε εεε δε δε δεν ξαναανέβηκε ποτέ.

Ε. - Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λες πάρα πολύ ωραία παραμύθια.

Ν, Κορίτσι, 9 ετών

(Αφήγηση)

Ε. - Σου άρεσε η ιστορία;

Ν - Ναι.

Ε. - Για πες μου, ποιός έπαιζε στην ιστορία;

Ν - Η, η αρκουδίτσα.

Ε. - Και τι έκανε;

Ν - Σκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο.

Ε. - Και ποιον συνάντησε πρώτα;

Ν - Σσσ συ, εεε την αλεπού.

Ε. - Και τι έκαναν;

Ν - Ανεβήκανε.

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησε;

Ν - Βρήκε τον τέτοιο. Δεν θυμάμαι.

Ε. - Θυμάσαι τι έγινε στο τέλος;

Ν - Τσου. (άρνηση)

Ε. - Όχι; Θες να μου ξαναπείς την ιστορία;

Το παιδί γνέφει καταφατικά.

Ε. - Ναι. Για πες μου τη.

Ν - Η αρκουδίτσα βρήκε την αλεπού και ανεβι]κανε στο δέντρο. Και μετά βρι]κανε το

πουλάκι και μετά βρι]κανε .... και μετά βρ,]κανε ... τη ε.... δεν θυμάμαι.

Ε. - Και στο τέλος;

Ν - Και μετά βρήκανε πάλι, και το πουλάκι πέταξε και μετά κάναν αγώνα. Εμείς τώρα πάμε

εκδρομή.

Ε. - Αυτό ήταν;

Το παιδί γνέφει καταφατικά.

Ε. - Ωραία.
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Σ., Κορίτσι, 9 ετών

Ε. - Για να αρχίσουμε την ιστορία.

Το παιδί κοιτά την πόρτα πίσω του.

Ε. - Εδώ έμενα κοίτα.

(Ακολουθεί η αφήγηση)

Ε. - Σ' άρεσε;

Σ. - Ναι.

Ε. - Για πες μου, ποιος έπαιζε σΙ αυΤ11 την ιστορία;

Σ. - Ο κουος (το παιδί δεν μιλάει καθαρά)

Ε. - Ποιός έπαιζε;

Σ. - Ο ρκούδος.

Ε. - Ο αρκούδος. Και τι έκανε;

Σ. - Έπεσε κάτω.

Ε. - Έπεσε κάτω. Και ποιόν συνάντησε;

Σ. - Το λύκο.

Ε. - Και τι έκαναν; Εδώ έμενα κοίτα.

Το παιδί έχει διάσπαση προσοχής και κοιτά τριγύρω.

Σ. - Λέει τι κάνεις εδώ.

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησε;

Το παιδί ανασηκώνει τους ώμους του, και κοιτά το πάτωμα.

Ε. - Για θυμήσου λίγο.

Το παιδί δεν απαντά.

Ε. - Στο τέλος τι έγινε στην ιστορία. Τι έγινε στο τέλος;

Το παιδί κοιτά τριγύρω και δεν απαντά. Έχει διάσπαση προσοχής.

Ε. - Θυμάσαι; Δεν θυμάσαι; Δεν πειράζει.

Το παιδί ανασηκώνει τους ώμους του.

Ε. - Θες, να προσπαθήσεις να μου πεις κι εσύ την ιστορία πάλι;

Σ. - Ναι.

Ε. - Να μου τι λες δυνατά να σε ακούω. Μην ντρέπεσαι. Για πες μου.

Το παιδί δεν μιλά και κοιτά τριγύρω και το πάτωμα.

Ε. -Έλα βρε μη ντρέπεσαι για πες μου.
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Το παιδί δεν μιλά.Αρνείται να πει την ιστορία και σηκώνεται από την καρέκλα για να φύγει.

Χ, Αγόρι, 6 ετών, από την τάξη του νηπιγωγείου

(Αφήγηση)

Ε. - Σ' άρεσε;

Χ -Ναι.

Ε. - Για πες μου, ποιος έπαιζε σ' αυτή την ιστορία;

Χ - Εεεε εμ εμ τη ακούδα, και μετά και μετά πήγε πάνω στο δέντρο.

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησε;

Χ - Το κακό, το λύκο.

Ε. - Και τι κάνανε;

Χ - Κάνει κάτω ο λύκος αου και μετά και μετά ήρθε ο κακός λύκος.

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησε;

Χ - Τον κηνυγός, τον κηνυγός

Ε. - Και τι έκαναν;

Χ - Μάλωσε το λύκο.

Ε. - Και στο τέλος τι έγινε;

Χ - Ααα σε τη ακούδα.

Ε. - Τι έπαθε η αρκούδα στο τέλος;

Χ - Έπεσε κάτω.

Ε. - Θες να μου ξαναπεις την ιστορία πάλι; Εσύ;

Χ - Όοοοχι.

Ε. -Έλα έλα για πες μου λίγο την ιστορία.

Το παιδί έχει διάσπαση προσοχής.

Χ - Κουδούνια έκανε.

Ε. - Δεν χτύπησε το κουδούνι ακόμα.

Χ - Γιατί;

Ε. - Δεν χτύπησε. Έλα για πες μου το παραμύθι από την αρχή.

Χ -Δεν θέλω.

Ε. - Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα το πεις πάρα πολύ ωραία.

Χ - Δεν θέλω, δεν θέλω. Εεε κουδούνι και θα πάω έξω.

Ε. - Αφού δεν χτήπησε ακόμα.
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χ - Γιατί;

Ε. - Αφού δεν το άκουσα. Έλα για πες μου μέχρι να χτυπήσει.

Χ - Έχει φορά και να καιρό, Ι7ρθε ένα λύκος, ο κηνυγός και μετά και μετά η αρκούδα.

Ε. - Και μετά;

Χ - Και μετά πήδησε η αρκούδα. Και μετά (πήδησε - εδώ δεν μιλάει καθαρά) η αρκούδα.

Κουδούνι. Κουδούνι. Κουδούνι είναι.

Ε. - Εντάξει αφού είναι κουδούνι. Τελείωσε η ιστορία;

Χ -Ναι.
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Αφηγήσεις με εικόνες

''Ο Τομ το σαλιγκάρι"

της Τασούλας Τσιλιμένη

από το ''Ανθολόγιο Φθινοπωρινό για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας"

''Ο Τομ το σαλιγκάρι έβγαλε σιγά σιγά το κεφάλι του έξω από το καβούκι του. Κοίταξε γύρω

και είπε. "Πόπο σύννεφαl Σίγουρα θα βρέξει Ι Όλοι οι σαλίγκαροι αγαπούν την βροχιjl"

Δεν πρόλαβε να το πει ο Τομ και άρχισε να βρέχει. "Τικ, τοκ, τακ", έκαναν οι χοντρές

σταγόνες καθώς έπεφταν πάνω στο καβούκι του. Ο Τομ μαζεύτηκε γρήγορα μέσα στο καβούκι

του και απολάμβανε τον ήχο της βροχής.

"Τσικ, τσοκ, τσακ", ακούστηκε ξαφνικά και ο Τομ πετάχτηκε τρομαγμένος. Το καβούκι του

είχε γεμίσει νερό, γιατί η δυνατή βροχή άνοιξε μια τρύπα στο καβούκι του.

"Τι μεγάλη τρύπαl Τι θα κάνω τώρα; Με αυτή την τρύπα ο ήλιος θα με καίει και η βροχή θα

με μουσκεύει. "

"Ζου Ζου", ακούστηκε μια μέλισσα να πλησιάζει τα λουλούδια που ήταν δίπλα στον Τομ.

-Μέλισσα, το καβούκι μου έσπασε, θα με βοηθιjσεις, ο Τομ ρώτησε τη μέλισσα.

-Λυπάμαι δεν μπορώ, πρέπει να μαζέψω όλη τη γύρη από τα λουλούδια, είπε η μέλισσα και

χάθηκε ανάμεσα στα λουλούδια.

Μετά από λίγο, φάνηκε μια χελώνα να πλησιάζει.

-Κυρα-χελώνα, το καβούκι μου έσπασε, μπορείς να με βοηθιjσεις, ο Τομ ρώτησε τη χελώνα.

-Δεν μπορώ, γιατί έρχεται ο χειμώνας και ψάχνω ένα μέρος για να κοιμηθώ, είπε η χελώνα

και έφυγε.

Ο Τομ το σαλιγκάρι έβαλε τα κλάματα. Όμως ξαφνικά, φανερώθηκε μια γκρι αράχνη που

κατέβηκε από τον ιστό της.

"Μη κλαίς Τομ, εγώ θα σε βοηθήσω", είπε η γκρι αράχνη. Έτσι, ανέβηκε πάνω στο καβούκι

του Τομ και άρχισε να πλέκει έναν ιστό. Κι έτσι έκλεισε η τρύπα στο καβούκι του Τομ.

"Σ/ευχαριστώ πολύ αράχνηl Τι ωραίο παράθυρο που μου έφτιαξες/Τώρα η βροχή δεν θα με

μουσκεύει". Κι έτσι, ευτυχισμένος ο Τομ έφυγε για να πάει στο χορό των σαλιγκαριών".
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Α., Αγόρι, 9 ετών

(Αφήγηση με εικόνες)

Ε. - Σου άρεσε η ιστορία; Μμμ; Για δες εδώ. (Δίνω στο παιδί την ευκαιρία να ρίξει μια

τελευταία ματιά στις εικόνες πριν τις αποσύρω).

Α. - Μετά βρεχε, μετά άνοιξε τρύπα και μετά άνοιξε και μετά ήρθε η μέλισσα.

Ε. - Κάτσε βρε, κάτσε βρε, σιγά σιγά.

(Οι εικόνες αποσύρονται).

Ε. - Για πες μου όμως, ποιός έπαιζε στην ιστορία.

Α. - Ηηη σαλίγκιρι.

Ε. - Το σαλιγκάρι. (το λέμε μαζί.) Και τι έκανε;

Α. - Άνοιξε τρύπα... και την έκλεισε η αράχνη.

Ε. - Ποιον συνάντησε όμως πρώτα;

Α. - Ηηηη αυηΙν.

Ε. - Ποια;

Α. - Εεε το σαλιγκάρι.

Ε. - Ναι το σαλιγκάρι, ποιον συνάντησε όμως πρώτα;

Α. - Άνοιξε τρύπα, τη βροχή και μπήκε νερό.

Ε. - Ναι βρε αλλά ποιόν συνάντησε πρώτα; Ποιον βρήκε, ποιο ζωάκι βρήκε;

Α. - Και μετά έκλαιγε. Και μετά ηηη και μεεε και μετά ήρθε η χελώνα.

Ε. - Και μετά ήρθε η χελώνα; Και μετά;

Α. - Και μετά η αααάχνη που έφτιαξε το.

Ε. - Και μετά την αράχνη; Τι έγινε στο τέλος;

Α. - Τίποτα.

Ε. - Τίποτα;

Α.- Τίποτα.

Ε. - Ε δεν μπορεί να μην έγινε τίποτα;

Α. - Τίποτα αυτό ήταν.

Ε. - Τι κάνανε με την αράχνη.

Α. - Την έκλεισε την τρύπα. Την τρύπα που είχε, που έμπαινε νερό.

Ε. - Για να σου βάλω εγώ τις εικόνες εδώ μπροστά. Λοιπόν για πες μου την ιστορία και

βάλε μου και τις εικόνες στη σειρά. Τι έγινε στην αρχή; Για ξεκίνα την ιστορία να μου τη
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λες.

Οι εικόνες είναι μπερδεμένες μπροστά στο παιδί.

Α. - Έβρεχε, μετά άνοιξε την τρύπα και έμπαινε νερό. Εεε μετά 17ρθε η χελώνα και μετά 17ρθε

η μέλισσα, μετά ήρθε η τέτοια και στο τέλος αυτό.

Ε. - Τι έγινε στο τέλος;

Α.-Αυτά.

Ε. - Τι έγινε στο τέλος; ... Στο τέλος τι έγινε; Τι είναι αυτό, τι δείχνει η εικόνα;

Α. - Εδώ βρέχει, εδώ άνοιξε την τρύπα γιατί έβρεχε και εδώ 17ρθε η χελώνα....

Ε. - Και τι κάναν με τη χελώνα;

Α. - Και δεν την έφτιαξε την τρύπα και ήρθε η μέλισσα...

Ε. - Και τι έγινε με τη μέλισσα;

Α. - Λέει δεν μπορώ να τη φτιάξω, τη μέλισσα. Και μετά, και μετά ήρθε η αράχνη.

Ε. - Και τι έγινε;

Α. - Και μετά του τιαξε. Και τώρα το τιαξε. Του το τιαξε.

Ε. - Το έφτιαξε;

Α. - Τώρα είναι χαρουμένος. (χαρούμενος)

Ε. - Είναι χαρούμενος (λέμε μαζί). Μπράβο.

Το παιδί περιγράφει τις εικόνες.

Α. - Εδώ είναι χαρούμενος, εδώ είναι λυπημένος, εδώ είναι πλυμένος, πλυμένος (λυπημένος),

λυπημένος και χαρούμενος.

Ε. - Ναι γιατί έφτιαξε την τρύπα του η αράχνη. Για πες μου, να ξαναμπερδέψω έγω τις

εικόνες, μπορείς να τις βάλεις σειρά, ποιον συνάντησε πρώτα ο Τομ;

(Δίνοναι επιπλεόν εικόνες στο παιδί μπερδεμένες)

Α. - Μετά ήταν χαρά (βάζει το σαλιγκάρι μπροστά).

Ε. - Ναι. Μετά ποιον βρήκε; Ποιον βρήκε πρώτα;

Α. - Τηη .. .. δεν έχει. (Μετά δείχνει την εικόνα της χελώνας)

Ε. - Αυτή ποιά είναι;

Το παιδί λέει κάτι (δεν μιλάει καθαρά και πάει να πάρει μια εικόνα από τις προηγούμενες

που χρησιμοποιήθηκαν)

Ε. - Ααα όχι όχι, άστες αυτές. Από εδώ, από αυτές τις εικόνες. Ποιον βρήκε πρώτα ο Τομ;

Το παιδί βάζει όλες τις εικόνες στη σειρά.
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Ε. - α μου λες όμως να σε ακούω.

Α. - Σαλιγκάρι. Ε σαλιγκάρι, και σαλιγκάρι και χελώνα, μέλισσα και μμμμ...

Ε. -Αααα

Α. - Αααα. Και μετά 17τανε η ..

Ε. - Ποιά ήταν αυτή; Η.. ;;;

Α. -Η κουνου, το κουν, το κουνούπι.

Ε. - Ε για ξαναδες καλά;

Α. - Εεεε και μετά 17τανεεε η .. αράχνη.

Ε. - Η αράχνη. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο Άγγελε, μπράβο.
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Β., Αγόρι, 12,5 ετών

(Αφήγηση με εικόνες)

Ε. - ΣΙ άρεσε;

Β. -Ναι.

Οι εικόνες αποσύρονται

Ε. - Για πες μου, ποιος έπαιζε στην ιστορία;

Β. -Ηχελώνα.

Ε. - Η χελώνα. Έπαιζε κανείς άλλος;

Το παιδί έχει διάσπαση προσοχής. Δεν απαντά και κοιτά τα αντικείμενα στο δωμάτιο. Μετά

ανασηκώνει τους ώμους.

Ε. - Τι έκανε;

Το παίδι συνεχίζει να κοιτά τριγύρω. Δεν απαντά και έπειτα ανασηκώνει τους ώμους του.

Ε. - Η χελώνα ποιον συνάντησε;

Το παιδί δεν απαντά..

Ε. - Δεν θυμάσαι.

Το παιδί γνέφει καταφατικά/

Ε. - Θυμάσαι τι έγινε στο τέλος;

Το παιδί γνέφει ότι δεν θυμάται.

Ε. - Άμα σου βάλω εδώ τις εικόνες..... θες να μου ξαναπεις την ιστορία και να μου βάλεις τις

εικόνες στη σειρά;

Το παιδί γνέφει καταφατικά.

Ε. - Τι έγινε πρώτα, για πες μου ......Μπορείςνα μου βάλεις τις εικόνες στη σειρά; Δεν

θυμάσαι;

Το παιδί παίρνει την πρώτη εικόνα και την τοποθετεί στην αρχή, χωρίς όμως να μιλήσει.

Ε. - Πρώτα ήταν το σαλιγκάρι. Και μετά τι έγινε; Έλα για δείξε μου.

Το παιδί βάζει την επόμενη εικόνα στη σειρά. Έχει όμως διάσπαση προσοχής και πειράζει

διάφορα αντικείμενα. Έπειτα δείχνει πάνω στην εικόνα το καβούκι που έσπασε.

Β. - Έσπασε.

Ε. - Έσπασε. Και μετά, ποιον συνάντησε; (Το παιδί δείχνει την εικόνα με την χελώνα)Και

μετά;

Β. - Έσπασε. (και δείχνει την δεύτερη εικόνα)
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Ε. - Έσπασε. Και μετά ποιον συνάντησε;

Β. - Τη χελώνα.

Ε. - Και μετά τη χελώνα;

Β. - Τη μέλισσα.

Ε. - Τη μέλισσα. Και μετά ποιόν συνάντησε;

Το παιδί παίρνει και τοποθετεί την εικόνα της αράΧΝΗς.

Ε. - Την αράχνη. Τι έγινε στο τέλος;

Το παιδί βάζει την τελευταία εικόνα.

Ε. - Τι έγινε στο τέλος; Για πες μου.

Β. - Εεεε.... δεν ξέρω.

Ε. - Τι έγινε εδώ, η εικόνα τι δείχνει, τι έγινε;

Β. - Δεν έβρεξε.

Ε. - Δεν έβρεξε. Για να μου πεις τώρα, όπως βλέπεις τις εικόνες, μπορείς να μου πεις το

παραμύθι, αφού το έβαλες στη σειρα; Για πες μου.

Το παιδί γνέφει καταφατικά.

Β. - Εδώ, εδώ βρέχει. Αααα έχει σύwεφα, βρέχει.

Ε. - Μετά τι έγινε;

Β. - Έβρεξε. Έσπασε το αυτό το, το σσλιγκάρι.

Ε. - Ναι, το καβούκι του. Και μετά;

Β. - Τι είναι αυτό το καβούκι;

Ε. - Να το σπιτάκι του αυτό εδώ.

Β. - Που είναι μέσα. Κι έσπασε το καβούκι του.

Ε. - Και μετά τι έγινε;

Β. - Ήρθε η χελώνα.

Ε. - Και τι κάνανε;

Β. - Το ρωτάει.

Ε. - Τι τη ρώτησε;

Β. - Εεεε, δεν θυμάμαι.

Ε. - Και μετά ποιον βρήκε ο Τομ;

Β. - Ξέρω, τη μέλισσα.

Ε. - Και τι κάναν με τη μέλισσα;
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Β. -Ημέλισσα να πάρει τα λουλούδια.

Ε- Αααα και μετά την μέλισσα ποιον βρήκε ο Τομ;

Β. - Τον, την αράχνη.

Ε - Και τι έγινε, τι κάναν;

Β. - Μιλάγαν.

Ε - Μιλήσανε; Και στο τέλος, τι έγινε;

Β. - Δεν ξέρω.

Ε - Δεν θυμάσαι; Για κοίτα την εικόνα, ίσως θυμηθείς.

Β. - Δεν ι]ρθε η βροχl] να βρέξει.

Ε - Σταμάτησε η βροχή;

Β. -Ναι.

Ε. - Σου άρεσε το παραμύθι;

Το παιδί γνέφει καταφατικά.

(Δίνονται οι επιπλέον εικόνες)

Ε - Μπορείς να μου βάλεις στη σειρά τις εικόνες; Ποιο ζωάκι συνάντησε πρώτα ο Τομ;

Το παιδί τοποθετεί την εικόνα της χελώνας.

Ε - Χμμ και μετά; Μετά τη χελώνα, ποιον συνάντησε; Το παιδί δείχνει την εικόνα της

αράχνης. Για ξανασκέψου;

Β. - Τη μέλισσα.

Ε - Και μετά τη μέλισσα;

Β. - Την αράχνη.

Έπειτα προσθέτει την εικόνα του Τομ στην αρχή.

Ε - Ωραία.
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Δ., Αγόρι, 11 ετών

Αφήγηση με εικόνες

Ε. - Σου άρεσε;

Δ. - Ναι.

Ε. -Ααα αφού σου άρεσε, πάρα πολύ ωραία.

Οι εικόνες αποσύρονται.

Ε. - Για πες μου, ποιος έπαιζε στην ιστορία;

Δ. - Ο σαλίγκαρος.

Ε. - Ο σαλίγκαρος. Και τι έκανε;

Δ. - Τι έκανε; Εεεεε.... εε είχε σπάσει το καβούρι του (καβούκι).

Ε. - Και ποιον συνάντησε πρώτα;

Δ. - Μια μέλισσα.

Ε. - Και τι κάνανε;

Δ. - Ημέλισσα δεν του έφτιαξε το καβούρι (καβούκι). Ούτε και η χελώνα.

Ε. -Λα τη χελώνα βρήκε μετά ε;

Δ. - Μμμ (κατάφαση).

Ε. - Και μετά τη χελώνα, ποιον βρήκε;

Δ. - Μια αράχνη που του έφτιαξε το καβούρι και είπε ευχαριστώ.

Ε. - Ααα και στο τέλος;

Δ. - Δε...λέει δεν θα ξαναμπεί νερό στο καβούκι μου.

Ε. - Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα, θα κάνουμε ένα κόλπο. Θα

μπερδέψουμε τις εικόνες. Μπορείς να μου ξαναπεις το παραμύθι και να μου βάλεις και τις

εικόνες στη σειρά;

Δ. - Μμμ (κατάφαση)

Ε. - Για να σ'ακούσω.

Δ. - Μια φορά κι ένα καιρό... (κοιτάει τις εικόνες και προσπαθεί να βρει την εικόνα για να

αρχίσει)

Ε. - Τι έγινε μια φορά κι ένα καιρό, για πες;

Δ. - Ήταν μια χελώνα... χελώνα, μια μέλισσα και δεν του έφτιαξε το καβούκι, ούτε η μέλισσα

ούτε και ο τέτοιος, ούτε και ο βάτραχος (χελώνα).

Σε αυτό το σημείο το παιδί απλά κοιτούσε τις εικόνες, έδειχνε μπερδεμένο επειδή ήταν
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μπερδεμένες.

Ε. - Για δες εδώ τις εικόνες, τι έγινε στην αρχή.

Το παιδί κοιτά πιο προσεκτικά τις εικόνες που είναι μπερδεμένες και επιλέγει την πρώτη

αρχίζοντας την ιστορία και στη συνέχεια τις τοποθετεί μία-μία καθώς αφηγείται.

Δ. - Στην αρχή έβρεχε, μετά... έβρεχε.... μετά έσπασε το καβούκι. Μια φορά κι ένα καιρό

έβρεχε κι εδώ έβρεχε και του έσπασε το καβούκι και και και η μέλισσα.... και η μέλισσα δεν

του έφτιαξε το καβούκι και έφυγε να πάει να πάρει μέλι από τα λουλούδια. Ούτε και η

χελώνα. Και έψαχνε για να κοιμηθεί. Και μετά στο τέλος, πηγ mjγε ο ιστός, και και και του

έφτιαξξ ξ ξε το καβούκι. Και μετά ... και μετά δεν έμπαινε νερό μέσα από το καβούκι του. Και

μετά είπε ευχαριστώ και δεν ξαναμπήκε πάλι νερό στο καβούκι του.

Ε. - Αυτό;

Δ. - Μμμ (κατάφαση)

Ε. - Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Λες πάρα πολύ ωραία παραμύθια. Για να δούμε τώρα, θα

μπερδέψω κι αυτές τις εικόνες, να κάνουμε ένα κόλπο. Μπορείς να μου βάλεις στη σειρά

ποιους συνάντησε πρώτα ο Τομ;

Δ. - Θυμάμαι. Πρώτη μέλισσα, την χελώνα, τον ιστό (αράχνη) και το αυτό (το σαλιγκάρι).

Ε. - Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
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Ν., Κορίτσι, 9 ετών

Αφήγηση με εικόνες

Ε. - Σου άρεσε η ιστορία;

Ν. - Ναι.

Οι εικόνες αποσύρονται.

Ε. - Για να κάνουμε ένα κόλπο τώρα (απέσυρα τις εικόνες). Για πες μου, ποιος έπαιξε στην

ιστορία;

Ν. - Το σαλιγκάρι.

Ε. - Και τι έκανε;

Ν. - Μουσκεύτηκε.

Ε. - Ποιον συνάντησε πρώτα;

Ν. - Τη μέλισσα.

Ε. - Και τι κάνανε;

Ν. - Είπε του βοηθήσει (να τον βοηθήσει) να φτιάξει το καβούκι. Και μετά η αράχνη το

έφτιαξε.

Ε. - Μετά την μέλισσα ποιον συνάντησε;

Ν. - Την αράχνη.

Ε. - Και τη κάναν;

Ν. - Είπε το σσλιγκάρι να το φτιάξει και μετά το φτιάξανε.

Ε. - Στο τέλος τι έγινε;

Ν. - Το φτιάξανε.

Ε. - Ωραία. Για να σου βάλω έγω πάλι εδώ τις εικόνες. Θα μου πεις το παραμύθι και να

βάζει τις εικόνες στη σειρά; Μμμ; Για πες μου από την αρχή να το ακούσω.

Το παιδί κοιτά τις εικόνες και ξεκινά να αφηγείται. Παίρνει μια μια τις εικόνες και τις βάζει

στη σειρά.

Ν. - Τη δε (δεν μιλάει καθαρά) .. έπιασε βροχή, μετά μουσκεύτηκε. Μετά βρήκε την αράχνη, τη

μέλισσα (άλλαξε γνώμη αμέσως και πήρε την σωστή εικόνα).

Ε. - Ναι, μετά ποιον βρήκε;

Ν. - Τη χελώνα και μετά την αράχνη και μετά το φτιάξανε. Ωχ δεν μπορώ (δεν έφτανε την

εικόνα).

Ε. - Αυτό ήταν το παραμύθι;
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Το παιδί έγνεψε καταφατικά.

Ε. - Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να σου δείξω κι εγώ κι άλλες εικονίτσες εδω πέρα. Θα

τις μπερδέψω κι εγώ εδώ πέρα, να μου δείξεις ποιον συνάντησε πρώτα ο Τομ. Να μου

βάλεις στη σειρά ποιον συνάντησε πρώτα.

Δίνονται επιπλεόν μπερδεμένες εικόνες.

Ν. - Τη μέλισσα, μετά την χελώνα και μετά την αράχνη.

Ε. - Χμμ πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε το παραμύθι;

Ν. - Ναι.
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Σ., Κορίτσι, 9 ετών

Αφήγηση με εικόνες

Ε. - Σου άρεσε η ιστορία;

Σ. - Ναι.

Ε. - Για να το κάνουμε το κόλπο εδώ (αποσύρω τις εικόνες)

Οι εικόνες αποσύρονται.

Ε. - Για πες μου ποιος έπαιξε στην ιστορία;

Σ. - Ημέλισσα (το είπε κουνώντας τα χείλη της)

Ε. - Και τι έκανε;

Το παιδί δεν απαντά, έχει διάσπαση προσοχής και κοιτά τριγύρω.

Ε. - Για πες μου τι έκανε;

Το παιδί συwεχίζει να κοιτά τριγύρω και το πάτωμα χωρίς να απαντά.

Ε. - Ποιόν συνάντησε πρώτα;

Το παιδί κούνησε τα χείλη του χωρίς να βγάλει ήχο.

Ε. Ποιον; Μίλα πιο δυνατά να σε ακούω.

Το παιδί δεν έδωσε απάντηση.

Ε. - Τι έκανε η μέλισσα για πες μου.

Ε. - Ποιοι άλλοι παίξαν στην ιστορία;

Το παιδί συνεχίζει να έχει διάσπαση προσοχής, να κοιτά τριγύρω και μην απαντά.

Ε. - Για πες μου ..... Δεν πειράζει άμα δεν θυμάσαι. Κοίτα, εγώ όμως μπορώ να βάλω εδώ τις

εικόνες. Θες να μου ξαναπεις την ιστορία και να τις βάλεις στη σειρά; Να τις βλέπεις και να

μου τις βάλεις στη σειρά; Τι έγινε στην αρχή;

Το παιδί κοιτά τις εικόνες και ύστερα παίρνει την πρώτη εικόνα.

Σ. - Βροχή.

Ε. - Βροχή. Και μετά τι έγινε;

Σ. - Έπεσε πάνω του (εwoεί την βροχή και παίρνει την δεύτερη εικόνα).

Ε. - Έπεσε πάνω του. Και τι συνέβη; ... Ποιον βρήκε πρώτα; Κοίταξε κάλα.

Σ. - Τη μέλισσα.

Ε. - Τη μέλισσα ..... και τι έκαναν ... με τη μέλισσα;

Σ. - Κάνεις λίγο κάτι;

Ε. - Τι;
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Το παιδί δεν απαντά για αρκετή ώρα και τελικά συνεχίζω την διαδικασία.

Ε. - Μετά την μέλισσα ποιον βρήκε;

Το παιδί παίρνει την εικόνα με την χελώνα αλλά δεν μιλά.

Ε. - Ποια είναι αυτή; Η χελώνα;

Σ. - Μμμμ (κατάφαση)

Ε. - Και μετά τη χελώνα, ποιον βρήκε;

Το παιδί παίρνει την εικόνα με την αράχνη.

Ε. - Ποια είναι αυτή;

Σ. - Αράχνη (ψυθιρίζει)

Ε. - Και μέτα; Τι έγινε μετά.

Σ. - Τιιι (δεν μιλά καθαρά)

Ε. - Τι συνέβη μετά;

Το παιδί δεν μιλά.

Ε. - Ντρέπεσαι;

Το παιδί παίρνει την τελευταία εικόνα και την τοποθετεί.

Ε. - Για πες μου την ιστορία έτσι όπως την έχεις βάλει στη σειρά.

Σ. - Εεεε βροχή. Η η μέλισσα....

Ε. - Αυτή ποια είναι; ... Έλα για πες μου.

Το παιδί δεν μιλάει.

Ε. - Στο τέλος τι έγινε;

Σ. - Γελούσε.

Ε. - Γελούσε; Γιατί γελούσε.

Το παιδί δεν μιλά και κοιτά κάτω και τριγύρω.

Ε. -Έλα εντάξει. Για να σου δώσω κι άλλες εικόνες. Για πες μου, μπορείς να μου τις βάλεις

στη σειρά, ποιους συνάντησε ο Τομ;

Σ. - Μμμμ (κατάφαση)

Ε. - Ποιον συνάντησε πρώτα;

Το παιδί τοποθετεί πρώτα την εικονα με τη μέλισσα.

Ε. - Και μετά; Μετά την μέλισσα ποιον συνάντησε;

Το παιδί, παίρνει την εικόνα με την χελώνα.

Ε. -Αυτήν;
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Σ. - Μμμ (κατάφαση)

Ε. - Και μετά;

Το παιδί τοποθετεί την είκονα της αράχνης και στο τέλος του σαλιγκαριού.

Ε. - Αααα πάρα πολύ ωραία. Ποιοι ήταν αυτοί, για πες μου.

Σ. - Ημέλισσα, η χελώνα και η αράχνη και ο Τομ.

Ε. - Ο Τομ. Πάρα πολύ ωραία Σ. μου.
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Χ, Αγόρι, 6 ετών, από την τάξη του νηπιαγωγείου

Το παιδί αρνούνταν κατηγορηματικά να γίνει η δραστηριότητα χωρίς την παρουσία της

νηπιαγωγού του. Τελικά η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη

νηπιαγωγό.

Αφήγηση με εικόνες

Ε. - Σου άρεσε;

Χ - Ναι ναι.

Νηπ. - Τι είπε η ιστορία για να μας πεις;

(Οι εικόνες αποσύρονται)

Ε. - Ποιος έπαιζε σ'αυτή την ιστορία;

Χ -Ηχελώνα.

Ε. - Και τι έκανε;

Χ - Εεε η βοχή (βροχή)

Ε. - Έβρεχε;

Χ -Ναι.

Ε. - Και ποιον συνάντησε;

Χ - Ο κάβουρας.

Νηπ. - Τον κάβουρα;

Ε. - Και τι κάναν;

Χ -Ηβρ τησε το σπίτι (Η βροχή χτύπησε το σπίτι).

Ε. - Και μετά; Ποιόν συνάντησε μετά;

Χ - Το σαλιγκάρι (ψυθιρίζει)

Ε. - Το σαλιγκάρι;

Χ - Μμμμ (κατάφαση)

Ε. - Και τι έκανε;

Χ - Έκανε φυυ το σπίτι (Εκανε τρύπα το σπίτι)

Ε. - Και ποιον βρήκε μετα;

Χ - Τη μύγα

Ε. - Και τι κάναν;

Νηπ. - Τι έκαναν με τη μύγα; (του ψυθιρίζει)
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χ - Το ήθησε (το βοήθησε)

Νηπ. - Βγάλε το δάχτυλο να σΙ ακούει.

Ε. - Και στο τέλος τι έγινε;

Χ - Έγινε.

Ε. - Τι έγινε στο τέλος;

Χ - Το ήθησε (το βοήθησε)

Ε. - Το βοήθησε;

Χ -Ναι.

Ε. - Μμμ. Για να βάλω εδώ τις εικόνες. Θα μου πεις την ιστορία πάλι;

Χ -Ναι.

Ε. - Αλλά θα βάζεις και τις εικόνες στη σειρά.

Χ -Ναι.

Ε. - Τι έγινε πρώτα για πες μου. Για πες μου την ιστορία.

Χ - Ένα... τη βροχή. (παίρνει την πρώτη εικόνα με τη βροχή)

Ε. - Έβρεχε.

Χ - Έβρεχε.

Ε. - Και μετά τι έγινε;

Χ - Μια τρύπα. (παίρνει την δεύτερη εικόνα)

Ε. - Μια τρύπα.

Χ - Τη άνοιξε.

Ε. - Και μετά ποιον βρήκε ο Τομ; Ποιον βρήκε;

Χ - Τη μύγα.... τη μέλισσα.

Ε. - Και μετά με τη μέλισσα; Τι κάναν με τη μέλισσα; Για πες μου τι κάναν;

Χ - Εεευγε (έφυγε) στο λουλούδι.

Ε. - Μμμ. Και μετά τι έγινε; Ποιον συνάντησε;

Χ - Τη χελώνα.

Ε. - Και τι κάναν με τη χελώνα;

Χ - Μια τύπα (τρύπα) μεγάλη.

Ε. - Μμμμ και μετά τη χελώνα ποιον συνάντησε;

Χ - Τη χελώνα.

Ε. - Μετά τη χελώνα.
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χ - Τη μύγα (ενοοεί την άραχνη)

Ε. - Τη μύγα. Και τι κάνανε;

Χ - Κουδούνι.

Μετά τον ήχο του κουδουνιού το παιδί είχε μεγάλη διάσπαση προσοχής.

Ε. - Τι κάναν; Τι κάναν; Πες μου πρώτα.

Χ - Ααααα δε δε δε δε δεν μπορώ να πάρω τη μπάλα.

Ε. - Στο τέλος τι έγινε;

Χ - Τοο ήθησε (βοήθησε)

Ε. - Το βοήθησε.

Νηπ. - Πως;

Χ -Ημύγα.

Νηπ. - Τι έκανε η μύγα;

Χ - Έκει μια τύπα.

Ε. - Έκλεισε την τρύπα. Μπράβο. Ααα για βάλε μου κι εδώ τις εικόνες στη σειρά. Ποιον

βρήκε πρώτα.

Χ - Τη μύγα (εννοεί την άραχνη)

Νηπ. - Μμμμ ποιος ήταν πρώτος;

Ε. - Ποιον βρήκε πρώτα;

Χ - Τη χελώνα.

Ε. - Τη χελώνα βρήκε; Ποιον βρήκε από αυτούς τους τρεις; Πρώτα πρώτα ποιον βρήκε.

Χ - Τη χελώνα.

Ε. - Βάλτη. Μετά;

Χ -Κανένα.

Νηπ. - Μετά; Από τους δύο αυτούς, ποιον;

Χ - Τη χελώνα.

Νηπ. - Ωραία βρήκε τη χελώνα. Μετά ποιον άλλο βρήκε.

Χ - Τη μύγα. (βάζει την εικόνα της αράχνης μετά την χελώνα.)

Νηπ. - Και τη μέλισσα δεν την βρήκε;

Χ -Ναι.

Νηπ. - Πότε τη βρήκε τη μέλισσα; Που θα τη βάλεις; Για βάλε τη μέλισσα στη θέση της.

Πότε τη βρήκε;
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χ - Εδώ (παίρνει την εικόνα με τη μέλισσα).

Νηπ. - Δεν τη βρήκε καθόλου; Ααα μμμ.

Το παιδί έβαλε την εικόνα με την μέλισσα δίπλα από την αράχνη. Τέλος, τοποθέτησε την

εικόνα με το σαλιγκάρι στην αρχή πριν από την χελώνα.

Ε. - Ααα ναι. Εντάξει, μπράβο.

Νηπ. -Έτσι.
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Αφηγήσεις με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

" Ο γάμος της Ποντικούλας"

Λαϊκό παραμύθι

"Μια φορά κι ένα καιρό 1jTav ένας ποντικός που είχε μια πολύ όμορφη κόρη, την Ποντικούλα

και 1jθελε να την παντρέψει με τον πιο δυνατό.

Πρώτα ρώτησε τον ήλιο που λάμπει και φωτίζει όλο τον κόσμο.

"Ήλιε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα "

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο 1jλΙOς. "Το σύννεφο είναι πιο δυνατό γιατί μπαίνει

μπροστά μου και με κρύβει. "

Μετά ρώτησε το σύννεφο που μπαίνει μπροστά από τον ήλιο και τον κρύβει.

"Σύwεφο, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα;"

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε το σύννεφο. ''Ο άνεμος είναι πιο δυνατός γιατί με φυσάει

και με διώχνει μακριά.

Μετά ρώτησε τον άνεμο που φυσάει το σύννεφο και το διώχνει μακριά.

"Άνεμε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα; "

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο άνεμος. "Βλέπεις αυτόν εκεί τον πύργο; Αυτός είναι ο

πιο δυνατός γιατί δεν πέφτει όταν τον φυσάω ".

Μετά ρώτησε τον πύργο που δεν πέφτει όταν ο άνεμος τον φυσάει.

"Πύργε, αφού είσαι ο πιο δυνατός, θα παντρευτείς την Ποντικούλα;"

"Δεν είμαι εγώ ο πιο δυνατός" είπε ο πύργος. ''Ο πιο δυνατός είναι ένας γενναίος ποντικός

που με σκάβει και κοντεύει να με ρίξει. "

Έτσι ο Ποντικός πάντρεψε την κόρη του την Ποντικούλα με τον πιο δυνατό Ποντικό.

Κι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα".
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Α., Αγόρι, 9 ετών

Αφήγηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Ε. - ΣΙ άρεσε το παραμύθι;

Α. - Ναι.

Τα ερεθίσματα αποσύρονται.

Ε. - Για πες μου, ποιος έπαιζε στην ιστορία;

Α. - Το τέτοιο, το μαύρο.

Ε. - Τι είναι αυτό; Ποιος έπαιζε στην ιστορία;

Α. - Το άσπρο και το καφ και το καφέ και το μαύρο.

Ε. - Πως τα λένε;

Α. -Ποντικός.

Ε. - Μμμμ, και τι έκανε;

Α. - Παντρευτήκαν μαζί.

Ε. - Τι έκαναν στην αρχή;

Α. - Εεε αυτό.

Ε. - Ποιον συνάντησε πρώτα.

Α. - Εκείνον το μαύρο. Το μαύρο.

Ε. - Ποιον συνάντησαν πρώτα; Ποιον συνάντησαν; Ποιον πήγαν και βρήκαν; ...Ποιον

βρήκαν πρώτα;

Α. - Εεεε, το ποντικό.

Ε. - Και τι κάναν;

Α. - Παίζανε, με τον ήλιο.

Ε. - Με τον ήλιο; Μμμμ και μετά ποιον βρήκαν; Μετά τον ήλιο ποιον βρήκανε;

Α. - Το μμμαύρο.

Ε. - Ποιο μάυρο; ..... Ποιο είναι αυτό το μαύρο;

Α. - Αυτό. Να το, πίσω από το φακο είναι. Αυτό. (έξεχε η ουρά του γκρι ποντικού και

μπορούσε να την δει από εκει που το είχα κρύψει)

Ε. - Αυτός είναι ο ποντικός.

Α. - Ναι.

Ε. - Μετά τον ήλιο ποιον πήγαν και συνάντησαν;

Α. - Τοοοο σύwεφο.
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Ε. - Το σύννεφο. Και τι κάνανε;

Α. - Εεεε κοιτούσαν.

Ε. - Και μετά το σύννεφο, ποιον βρήκαν;

Α. - Εεε τον ήλιο.

Ε. - Τον ήλιο τον βρήκαν πριν από το σύννεφο.

Α. - Εεεεε το σύννεφο.

Ε. - Μετά το σύννεφο;

Α. - Παντρευτήκανε.

Ε. - Για ξανασκέψου.

Α. -Αφού το είπα. Δεν ξέρω.

Ε. - Δεν βρήκαν κανέναν άλλο;

Α. - Κανέναν.

Ε. - Είσαι σίγουρος;

Α. - Ναι.

Ε. - Στο τέλος, τι έγινε;

Α. - Μιλιjσανε.

Ε. - Μιλήσανε;

Α. - Για να παντρευτούνε να μιλιjσουν.

Ε. - Αααα. Θα μου ξαναπείς το παραμύθι;

Α. - Όχι. Βαρίεμαι.

Το παιδί έχει μεγάλη διάσπαση προσοχής.

Ε. - Έλα αφού μπορείς.

Α. - Δεν μπορώ.

Ε. - Αλλά θα βάλεις στη σειρά, εδώ αυτά που έχω εδώ. Εντάξει;

Α. -Ναι.

Ε. - Θα τα μπερδέψω εδώ .... και θα μου ξαναπεις το παραμύθι και θα μου τα βάλεις στη

σειρά εντάξει;

Α. -Ναι.

Ε. - Για ξαναπες μου να σΙ ακούσω. Τι έγινε.

Α. - Παντρευτήκανε.

Ε. - Βάλε μου στη σειρά τις εικόνες. Αλλά πες μου από την αρχή το παραμύθι να σ'ακούσω.
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Το παιδί βάζει αρχικά τα αντικείμενα αναφορας, τα ποντίκια.

Ε. - Να σε ακούω όμως κιόλας να το λες.

Α. - Μετά Ι7ταν ο ιjλιoς. Μετά το σύννεφο, μετά ήταν αυτό (ο άνεμος) ....

Ε. - Τι, ποιος ήταν αυτός;

Α. - Και μετά αυτό. Αυτό ήτανε.

Ε. - Για πες μου το παραμύθι. Να ακούσω την ιστορία.

Το παιδί έχει μεγάλη διάσπαση προσοχής, κουνιέται και κοιτάζει αντικείμενα τριγύρω.

Α. - Εεε στο είπα.

Ε. - Μετά τον άνεμο ποιον βρήκαν;

Α. - Αυτό που έχω εκεί. ... (βάζει τον πύργο) Έτσι.

Ε. -Έτσι;

Α. - Ναι

Ε. - Άρα για πες μου.

Α. - Ήταν ο ήλιος, μετά το σύννεφο και μετά το σύννεφο που συνφ (που φυσάει εννοούσε)

Ε. - Ναι... ; Και μετά;

Α. - Και μετά σπίτι. Και μετά τα ποντίκια παντ παντευτι7κανε. (μετά λέει κάτι που δεν είναι

καθαρό)

Ε. - Αυτό ήτανε;

Α. - Ναι. Αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, όπα, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. (δείχνει μια μια τις

εικόνες στη σειρά δύο φορές).
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Β., Αγόρι, 12,5 ετών

Αφήγηση με πολυαισθητηριακήπροσέγγιση

Ε. - Σου άρεσε;

Β. - Ναι.

Τα ερεθίσματα αποσύρονται.

Ε. - Για πες μου ποιοι έπαιζαν στο παραμύθι; Ποιος έπαιζε;

Το παιδί κοιτά τριγύρω και κάτω. Ανασηκώνει του ώμους του.

Ε. - Μμμ ποιοί έπαιζαν;

Β. - Το ποντικάκι. (δεν μιλά καθαρά)

Ε. - Το ποντικάκι. Και τι έκανε;

Το παιδί συνεχίζει να κοιτά τριγύρω και να ανασηκώνει τους ώμους του.

Ε. - Τι έκανε για πες μου. Τι έκανε;

Το παιδί ανασηκώνει τους ώμους του.

Ε. -Τι έκανε; .... Ποιον συνάντησε πρώτα; Ποιον βρήκε πρώτα;

Β. - Το ποντίκι.

Ε. - Ναι το ποντίκι, ποιον βρήκε πρώτα; Για θυμήσου.

Β. - Τον ιjλιo.

Ε. - Τον ήλιο. Και τι έκαναν;,.. Θυμάσαι τι έκαναν;

Β. - ΒΡΙΙκε το σύννεφο.

Ε. - Μετά βρήκε το σύwεφο; Μμμ; Και τι κάναν με το σύwεφο;

Το παιδί κοιτά τριγύρω και δεν απαντά. Ανασηκώνει τους ώμους του.

Ε. - Τι έκαναν με το σύwεφο;

Β. - Εδώ είναι το... (δείχνει κάποια αντικείμενα στο χώρο και σιωπαίνει)

Ε. - Μετά το σύwεφο ποιον βρήκαν; ,.,. ...Μμμμ ποιον βρήκαν μετά το σύwεφο;

Το παιδί ανασηκώνει τους ώμους του.

Ε. - Θυμάσαι;

Το παιδί γνέφει όχι.

Ε. - Ποιον άλλο βρήκαν; Ποιον θυμάσαι να βρήκαν;

Το παιδί δεν απαντά και κοιτά τριγύρω.

Ε. - Θυμάσαι τι έγινε στο τέλος;

Το παιδί γνεφει ναι.
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Ε. - Τι έγινε, για πες μου.

Β. - Με την καρδιά.

Ε. - Ναι τι έγινε εκεί;

Β. - Δεν ξέρω (ψελλίζει)

Ε. - Άμα σου βάλω εδώ τις εικόνες, και τις μπερδέψω λιγάκι, θα θυμηθείς να μου πεις την

ιστορία; Ε; Θα θυμηθείς να μου πεις το παραμύθι, τι έγινε; Ε;

Το παιδί γνέφει καταφατικά.

Ε. - Για να σε ακούσω.

Το παιδί επεξεργάζεται τα ερεθίσματα.

Ε. - Για πες μου να σε ακούσω, την ιστορία.

Β. - Ήρθε το π. (σταμάτησε να μιλά)

Ε. - Τι έγινε στην αρχή, για πες μου.

Β. - Το ποντίκι.

Ε. - Το ποντίκι, Και τι έκανε;

Β. - Είδε το σύννεφο.

Ε. - Το σύwεφο είδε;

Β. - Δεν ξέρω.

Ε. - Για δες από εδώ, ποιον μου είπες ότι βρήκε πρώτα;

Β. - Τον ,jλιo. (και πιάνει την εικόνα του ήλιου)

Ε. - Τον ήλιο. Για βάλε τον ήλιο.

Β. - Μετά τη βροχή....ηηη το σύννεφο.

Ε. - Μετά είδαν το σύwεφο; Μετά;

Το παιδί δείχνει τον άνεμο.

Ε. - Ποιος είναι αυτός;

Β. - Που φυσάει.

Ε. - Που φυσάει.... Ο αέρας. Και μετά; Για σήκω να μου δείξεις ποιον βρήκε μετά;

Το παιδί πιάνει την εικόνα με τον πύργο και τη σέρνει.

Β. -Αυτό. Ξέρω.

Ε. - Ο πύργος;

Β. - Ο πύργος ναι. Και η καρδιά.

Ε. - Τι έγινε στο τέλος, ε;. Τι έγινε στο τέλος.
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Β. -Η κα..... αγαπάνε. Αγ αγ.... (αγαπήθηκαν εwooύσε)

Ε. - Έτσι όπως έχεις βάλει τις εικόνες στη σειρά, θα μου ξαναπεις λίγο το παραμύθι, πιο

καθαρά;

Το παιδί κουνάει αρνητικά το κεφάλι του.

Ε. -Έλα για πες μου, αφού μ' αρέσει έτσι όπως το λες.

Το παιδί κοιτά τριγύρω και κουνά αρνητικά το κεφάλι.

Ε. - Δεν θα μου πεις; Δεν θες;

Β. - Τσσυ (άρνηση)

Ε. - Εντάξει.
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Δ., Αγόρι, 11 ετών

ΑφΙ1γηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Ε. - (τέλος αφήγησης) ".....παντρεύτηΚε τον πιο δυνατό ποντικό."

Δ. - Κι αυτός; (δείχνει ένα από τα αντικείμενα αναφοράς)

Ε. - Αυτός είναι ο μπαμπάς της Ποντικούλας .... τους πάντρεψε .... με τον πιο δυνατό

ποντικό.

Δ. - Μμμμ ναι.

Απομακρύνονται τα ερεθίσματα

Ε. - Για πες μου, ποιος έπαιζε στην ιστορία;

Δ. -Δύο ποντικοί.

Ε. - Και τι έκαναν;

Δ. - Ήθελαν να παντρευτούν.

Ε. - Και ποιον συνάντησαν πρώτα;

Δ. - Τον ιjλιo.

Ε. - Και τι έκαναν;

Δ. - Τον ρώτησαν. Λέει ήλιε είσαι λέει ο πιο δυνατός να την παντρευτείς; Όχι μου λέει...

Ε. - Είπε όχι;

Δ. - Μμμμ (κατάφαση).

Ε. - Και μετά ποιον συνάντησαν; Μετά τον ήλιο.

Δ. - Το σύννεφο.

Ε. - Και τι έκαναν;

Δ. - Λέει το σύννεφο δεν μπορώ να την παντρευτώ γιατί δεν είμαι δυνατός. Δυνατότερος είναι

ο άερας.

Ε. - Μμμμ άρα βρήκαν τον άερα μετά;

Δ. - Ναι.

Ε. - Και τι έκαναν;

Δ. - Ο αέρας δεν τους βοήθησε. Και μετά βρήκαν έναν άλλο ποντικό καφέ.

Ε. - Μετά τον αέρα ποιον συνάντησαν;

Δ. - Το κάστρο.

Ε. - Και τι έκαναν;

Δ. - Ήθελε ο πατέρας να παντρευτεί το κάστρο η κόρη του. Και μετά βρήκαν έναν άλλο καφέ
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ποντικούλη. Παντρευτήκανε και έγινε μπαμπάς.

Ε. - Μμμμ ωραία. Θα μου ξαναπείς την ιστορία. Αλλά θα μου βάλεις και αυτά στην σειρά.

Τα ερεθίσματα επανέρχονται.

Δ. - Ναι.

Ε. - Θα τα μπερδέψω όμως εγώ Για πες μου. Σήκω και βάλε τις στη σειρά, θα μου λες

όμως και την ιστορία να σ ' ακούω.

(Βάζει την πρώτη εικόνα με τα ποντίκια μπροστά)

Δ. - Μια φορά κι έναν καιρό συνάντησαν τον ήλιο και ο ήλιος τους είπε... Λέει ο 1jλΙOς λέει θα

την παντρευτείς λέει την κόρη μου; Λέει όχι δεν είμαι ο πιο δυνατός Μετά συνάντησαν τον

εεεε και τους λέει ο άερας δεν είμαι πιο δυνατός Όχι λάθος. Λέει στο σύννεφο, λέει θα

παντρευτείς την κόρη μου; Λέει δεν είμαι ο πιο δυνατός, είναι ο άερας. Δεν είμαι ο πιο

δυνατός ... και μετά και μετά ρώτησαν το κάστρο "Είσαι ο πιο δυνατός;". Όχι μου λέει, είναι

αυτός που με σκάβει. Και ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.

Ε. -Α πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε το παραμύθι;

Δ. - Ναι.
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Ν., Κορίτσι, 9 ετών

Αφήγηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Ε. - Σου άρεσε;

Ν. - (κουνάει καταφατικά το κεφάλι)

Τα ερεθίσματα απομακρύνονται.

Ε. - Για πες μου ποιοι έπαιζαν στην ιστορία;

Ν. - Το ποντίκι και η Ποντικούλα.

Ε. - Μμμ και τι έκαναν;

Ν. - Ήθελαν να περπα... ρώτησαν τον ήλιο, μετά το σύννεφο και μετά ρωτήσανε το κάστρο.

Και μετά βριικε το ποντίκι και μετά παντρευτήκανε.

Ε. - Ναι... θα μου ξαναπεις την ιστορία; Εγώ όμως θα μπερδέψω τις εικόνες .. εδώ .. αλλά θα

μου ξαναπεις το παραμύθι εσύ. Εντάξει;

Τα ερεθίσματα επανέρχονται.

Ν. - Ναι.

Ε. - Για ξαναπές μου το παραμύθι να σΙ ακούω.

Ν. - Ηηηηη ... το ποντίκι με την Ποντικούλα ...Μετά ρωτήσαν τον ήλιο. (βάζει την πρώτη

εικόνα στην σειρά και μετά την δεύτερη)

Ε. - Ναι τι τον ρώτησαν;

Ν. -Αν θέλει να την παντρευτεί. Και μετά το σύννεφο. Μετά το... εεε αυτό (δείχνει τον άνεμο).

Ε. - Ποιος είναι αυτός;

Ν. - Ο ο ο....

Ε. - Ο άνεμος.

Ν. - Ο άνεμος και είπε "μπορείς να την παπευτείς" (παντρευτείς). Και μετά ρώτησε αν θέλει

να την πάρει (εδώ βάζει την εικόνα του πύγρου).

Ε. - Ποιον;

Ν. - Το κάστρο. Και μετά την πήρε.

Ε. - Ποιος;

Ν. - Το ποντικάκι. Και μετά την πήρε.

Ε. - Την πήρε; .... για γυναίκα του;

Ν. - Ναι.

Ε. - Και ζήσαν αυτοί καλά ...
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Ν. - Και εμείς καλύτερα.

Ε. - Μπράβο πάρα πολύ ωραία.

Σ., Κορίτσι, 9 ετών

Αφήγηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Ε. - Σου άρεσε το παραμύθι;

Σ. - Ναι.

Τα ερεθίσματα απομακρύνονται.

Ε. - Για πες μου ποιος έπαιζε στο παραμύθι; .... Ποιοι έπαιζαν στην ιστορία;

Το παιδί δεν απαντά και κοιτά τριγύρω για αρκετή ώρα. Μετά φάνηκε να ψελλίζει κάτι.

Ε. - Ποιος; Δεν σΙ άκουσα. Για πες; Μίλα δυνατά να σ' ακούω.

Σ. -Ηηηη..... (το παιδί άρχισε να κοιτά και πάλι γύρω. Έχει διάσπαση προσοχής).

Ε. - Ποια ζωάκια παίζανε; Θυμάσαι;

Σ. - Τσοv (άρνηση).

Ε. - Δεν θυμάσαι; ...... Θυμάσαι ποιον συνάντησαν πρώτα;

Σ. - Το το μμμ παλάτι.

Ε. - Και τι έκαναν;

Σ. - Είπε όχι.

Ε. - Είπε όχι; Μετά ποιον συνάντησαν;

Σ. - Τη καδιά. (καρδιά)

Ε. - Τη καρδιά; Τι έγινε στο τέλος;

Σ. - Τον αγαπούσε τον άλλον.

Ε. - Ποιον άλλο αγαπούσε;

Το παιδί δεν ανταποκρίνεται για αρκετή ώρα.

Ε. - Άμα σου βάλω εδώ τις εικόνες, θα θυμηθείς να μου πεις την ιστορία; Μμμ ε;

Τα ερεθίσματα επανέρχοναι.

Ε. - Για να βάλω τις εικόνες. Να τις μπερδέψω ... Για πες μου την ιστορία, τι είχε γίνει;

Κοίτα τις εικόνες και πες μου, αλλά θα μου τις βάλεις και στη σειρά. Τι είχε γίνει πρώτα;

Το παιδί κάτι ψελλίζει.

Ε. - Θα μιλάς δυνατά όμως να σ'ακούω. ΝΙ ακούω τι ωραία που λες το παραμύθι.

Το παιδί βάζει τα ποντίκια στην αρχή και έπειτα τον ήλιο χωρίς όμως να μιλά.

147



Ε. - Τι κάναν; Μsτά τον ήλιο ποιον βρήκαν;

Το παιδί δείχνει το σύwεφο.

Ε. - Αυτό; Ποιο είναι αυτό; Πως το λένε;

Σ. - Σύννεφο.

Ε. - Το σύwεφο; Μετά το σύwεφο ποιον βρήκαν;

Σ. - 000....

Ε. - Για δείξε μου.

Σ. -Αυτόν.

Ε. - Ποιος είναι αυτός;

Σ. - 0000....

Ε. - Τι κάνει αυτός;

Σ. - Φφφφ

Ε. - Έτσι κάνει; Φυσάει;

Σ. -Ναι.

Ε. - Και μετά;

Σ. - Το παλάτι.

Ε. - Και μετά τι έγινε;

Σ. - Τη καδιά (καρδιά). Τη καδούλα (καρδούλα).

Ε. - Τι έγινε στο τέλος της ιστορίας;

Σ. - Και μετά.. ...

Ε. - Τι έγινε εδώ στη καρδιά; .... Για δείξε μου.

Σ. -Αυτό.

Ε. - Τι έκανε για δείξε μου.

Σ. -Αυτό.

Ε. - Τι έκανε τι έκανε το άσπρο ποντικάκι;

Σ. - Το άσπρο 11ταν κορί(τσι).

Ε. - Ναι. Τι έκανε στο τέλος το άσπρο ποντικάκι;

Σ. - Το άσπρο;

Ε. - Ναι.

Σ. - Το άσπρο.... (κοιτά διάφορα πράγματα τριγύρω και δεν απαντά)

Ε. - Τι έκανε, που πήγε;
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Ε. - Μήπως πήγε εκεί; (της δείχνω την τελευταία εικόνα που έβαλε για να επαναφέρω την

προσοχή της)

Σ. - Ναι.

Ε. - Τι έκανε εκεί;

Σ. - Τη καδιά, τη καδούλα; Μαζί του.

Ε. - Μαζί του; Τι κάναν μαζί; Θυμάσαι;

Το παιδί γνέφει αρνητικά.

Ε. - Δεν θυμάσαι; Θα μου ξαναπεις την ιστορία να σΙ ακούσω ωραία, όλη μαζί; Έλα για

πες μου να σ' ακούσω που λες πολύ ωραία ιστορία.

Σ. - Τον ήλιο, σύννεφο, φυσούσε.....

Ε. - Μετά από αυτόν που φυσούσε;

Σ. - Φυσούσε, το παλάτι, τη καδούλα.

Ε. - Και στο τέλος τι έγινε; Εκεί στην καρδούλα, τι έγινε εκεί;

Σ. - Το κορίτσι και το αγόρι.

Ε. - Αααα τα ποντίκια ε; ..... Εντάξει; Αυτό ήτανε;

Σ. -Ναι.

Ε. - Πολύ ωραία.
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Χ., Αγόρι, 6 ετών, από την τάξη του νηπιαγωγείου.

Το παιδί αρνούνταν κατηγορηματικά να γίνει η δραστηριότητα χωρίς την παρουσία της

νηπιαγωγού του. Τελικά η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη

νηπιαγωγό.

Αφήγηση με πολυαισθητηριακή προσέγγιση.

Χ -Πάμε; (το παιδί έχει διάσπαση προσοχής και θέλει να πάει έξω)

Νηπ. - Όχι δεν πάμε πουθενά. Θα μας ρωτήσει κι άλλα.

Τα ερεθίσματα απομακρύνονται.

Ε. - Για πες μου ποιός έπαιξε στην ιστορία; Ποια ζωάκια παίξανε;

Χ -Αυτό. (δείχνει ένα άλλο αντικείμενο μέσα στην τάξη)

Ε. - Άστο αυτό, εμένα κοίτα. Ποιά ζωάκια παίξανε;

Νηπ. - Ποια ζωάκια;

Το παιδί δεν απαντά και κοιτά τριγύρω.

Χ - Ααα, ουυυ τα παιδάκια.

Νηπ. - Τα παιδάκια θα πάνε στην αυλή. Εσύ θα απαντήσεις στην Μαρίσα και αν

απαντήσεις σωστά θα πάμε κι εμείς και θα παίξουμε και μπάλα. Για να ακούσω.

Ε. - Ποιος είναι; Ποιο ζωάκι;

Χ - Ήρθε.... ο λύκος.

Νηπ. - Ποια ζωάκια είδες εδώ μπροστά σου στην ιστορία; Ποια ζωάκια παίξανε; Θυμάσαι.

Χ - Μμμ (κατάφαση).

Νηπ. - Ποια;

Χ - Ο λύκος.

Νηπ. - Είδες κανένα λύκο εδώ;

Χ - Αυτός είναι.

Νηπ. - Εδώ είχαμε κανένα λύκο σήμερα;

Επιτρέψαμε να δει μόνο ένα αντικείμενο αναφοράς για να επαναφέρουμε την προσοχή του.

Ε. - Αυτό τι ζωάκι είναι;

Νηπ. - Τι ζωάκι είναι αυτό;

Χ - Κουούλης.
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Νηπ. - Ποντικούλης. Ποντικούλης είναι αυτός, είδες κανένα λύκο; Ποιος ήταν λοιπόν στην

ιστορία; Ο ποντι..

Χ - ..κούλης.

Ε. - Και τι έκανε;

Χ - Είδε τη φίλη του.

Νηπ. - Είδε τη φίλη του. Ποια ήταν η φίλη του;

Χ - Το πύργο.

Ε. - Ποιον βρήκανε πρώτα; Πρώτα, πρώτα ποιον βρήκαν;

Νηπ. - Πρώτα πρώτα, ποιον βρήκαν πρώτα;

Χ - Μμμμ είδανε...

Νηπ. - Σε ποιον πήγαν η ποντικούλα με τον ποντικούλη πρώτα; Θυμήσου λίγο σε ποιον

πήγαν;

Χ - Στο πύργο.

Νηπ. - Κατευθείαν στο πύργο πήγαν; Πρώτος ήταν ο πύργος;

Χ - Μμμ (κατάφαση).

Ε. - Και τι κάναν εκεί;

Χ - Μπήκαν μέσα... και και και μπήκαμε μέσα στο πύργο ...

Ε. - Και μετά ποιον βρήκαν;

Χ - Το λύκο.

Νηπ. - Και μετά τι κάνανε με το λύκο; Τι κάνανε με το λύκο;

Χ - Τον βρήκαμε.

Νηπ. - Και μετά το λύκο ποιον βρήκανε;

Χ - Τη σκουφίτσα (Κοκκινοσκουφίτσα).

Νηπ. - Και μετά απ' τη Κοκκινοσκουφίτσα;

Το παιδί δεν απαντά. Τα ερεθίσματα επανέρχονται.

Νηπ. - Για να δούμε, να δούμε έχουμε λύκο και Κοκκινοσκουφίτσα στην ιστορία μας;

Χ - Μμμμ (κατάφαση).

Νηπ. - Για να δούμε είναι σίγουρο;

Χ - Μμμ (κατάφαση).

Ε. - Για να τα βάλουμε να τα μπερδέψουμε.

Νηπ. - Για βάλτα με τη σειρά εσύ. Τι είδες πρώτα πρώτα;
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Ε. - Πες το παραμύθι πάλι από την αρχή. Πώς ήτανε; Τι συνέβη;

Χ - Αυτό. (δείχνει τα ποντίκια της πρώτης σελίδας και τα ξεκολλάει)

Νηπ. - Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ... ;

Χ - Ένας ντούλης. (Ποντικούλης)

Ε. - Και μετά ποιον βρήκε;

Χ - Τον ήλιο (βάζει την εικόνα με τον ήλιο δίπλα στα ποντίκια)

Νηπ. - Μπράβο.

Ε. - Και μετά; Μετά από τον ήλιο ποιον βρήκε;

Νηπ. - Βάλε μου δίπλα ποιον θα μου βάλεις εδώ. Ποιον βρήκε μετά. Μετά; Κοίταξέ τα όλα

και πες μου ποιον θα μου βάλεις μετά απ' τον ήλιο.

Χ - Αυτό. (δείχνει την εικόνα με τον άνεμο και τη βάζει μετά από τον ήλιο)

Νηπ. - Αυτό; Και τι έκανε σ' αυτό.

Χ - Φουφούσε και.

Νηπ. - Φυσούσε, πολύ ωραία. Μετά σε ποιον πήγανε; Μετά από τον αέρα που πήγανε τα

ποντικάκια;

Χ - Πήγανε αυτό το πύγο.

Νηπ. - Στο πύργο.

Το παιδί τοποθετεί την εικόνα του πύργου μετά από τον άνεμο.

Νηπ. - Μετά;

Χ - Μμμ βρήκανε αυτόν. (δείχνει την τελευταία εικόνα της ιστορίας με τον γαμπρό-ποντικό)

Νηπ. - Βρήκανε εδώ τον ποντικούλη; Και παντρεύτηκαν;

Χ - ΑΙμμμ (κατάφαση).

Νηπ. - Και αυτό τι έγινε εδώ; (δείχνει την εικόνα με το σύννεφο). Έμεινε μόνο του;

Χ - Ναι μόνο του.

Νηπ. - Που ήταν αυτό; Που θα το βάλουμε; Δίπλα σε ποιον;

Το παιδί δείχνει με το χέρι του ανάμεσα από τον ήλιο και το άνεμο.

Νηπ. - Α μπράβο. Βλέπεις; Θέλει σπρώξιμο για να ξαναθυμηθεί. Πρέπει να ρωτήσεις

επεξηγηματικές πολλές.
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Περίπτωση αφήγησης με εικόνες, Συμμετέχων Ι.

Περίπτωση αφήγησης με εικόνες, Συμμετέχων 2

Περίπτωση αφήγησης με εικόνες, Συμμετέχων 3



Περίπτωση αφήγησης με εικόνες, Συμμετέχων 4.

Περίπτωση αφήγησης με εικόνες, Συμμετέχων 5.

Περίπτωση αφήγησης με εικόνες, Συμμετέχων 6.



Περίπτωση αφήγηmις με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Συμμετέχων 1.

Περίπτωση αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Συμμετέχων 2.

Περίπτωση αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Συμμετέχων 3.



Περίπτωση αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Συμμετέχων 4.

Περίπτωση αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Συμμετέχων 5.

Περίπτωση αφήγησης με πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Συμμετέχων 6.



Πλαστικοποιημένες εικόνες

Αντικείμενα αναφοράς








