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Οδηγός
Παρέµβασης
Υλικό
Το πρόγραμμα παρέμβασης στην παραγωγή
γραπτού λόγου-περιγραφικός λόγος της σειράς
Educational Playbox αποτελείται από:
p 1 Βιβλίο
p 1 Ταμπλό

τοποθέτησης
των καρτών

p 9 Κάρτες

Συγγραφέα
(3 ανά
περιγραφική
κατηγορία)

p 10 Ερωτηματολόγια
επιτελικών
λειτουργιών
γραπτού λόγου

p 10 Φύλλα
Εργασίας

p 45 Κάρτες

p 10 Φυλλάδια

p 3 Κάρτες

p 10 Βεβαιώσεις

Εικόνες
Περιγραφής
(15 ανά
περιγραφική
κατηγορία)

Γραμματέα

Σχεδιαγράμματος
Έκθεσης

Επιβράβευσης

15

Οι περιγραφές αφορούν τις έννοιες:
Φρούτα

Ζώα

Επαγγέλματα

Μήλο

Σκύλος

Δάσκαλος

Πορτοκάλι

Γάτα

Γιατρός

Μπανάνα

Άλογο

Αστυνομικός

Αχλάδι

Αγελάδα

Πυροσβέστης

Καρπούζι

Πρόβατο

Νοσοκόμα

Πεπόνι

Λιοντάρι

Φούρναρης

Σταφύλι

Τίγρης

Οικοδόμος

Κεράσι

Ελέφαντας

Πιλότος

Ανανάς

Ρινόκερος

Ποδοσφαιριστής

Φράουλα

Δελφίνι

Ναυτικός

Λεμόνι

Ελάφι

Μάγειρας

Καρότο

Αρκούδα

Ηθοποιός

Πατάτα

Αετός

Μηχανικός

Ντομάτα

Λύκος

Ζωγράφος

Αγγούρι

Παπαγάλος

Πληροφορικός

Το Πρόγραμμα Παρέμβασης
ως Επιτραπέζιο Παιχνίδι
Παρουσίαση του Παιχνιδιού στο παιδί
Ευθύνη του ειδικού που υλοποιεί την Παρέμβαση είναι η παρουσίαση του
όλου εγχειρήματος να γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερο παιγνιώδη
μορφή. Η παρουσίαση πρέπει αισθητά να διαφέρει από ένα τυπικό «σκέφτομαι και γράφω» που θα γράψουν οι μαθητές στο σχολείο. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να «ανησυχεί» τον δάσκαλο ή τον θεραπευτή για πιθανή «χαλάρωση»,
αφού η αυστηρότητα θα τηρηθεί στην εφαρμογή των κανόνων και μάλιστα
για το σύνολο των συνεδριών. Ο τρόπος που θα γίνει αυτό σχετίζεται πάντα με
τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών και τα στοιχεία του χαρακτήρα τους.
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Έτσι, το Πρόγραμμα μπορεί να παρουσιαστεί με παιχνίδι ρόλων σαν διαγωνισμός συγγραφέων, πρωτάθλημα, δημοσιογραφική έρευνα, ημερολόγιο,
υλικό για σχολική εφημερίδα, περιοδικό, βιβλίο, blog ή ιστοσελίδα ή γενικά
οτιδήποτε αντιληφθεί ο ειδικός ότι ενδιαφέρει το παιδί. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι κάθε κείμενο που θα παραχθεί θα διαβαστεί
από τρίτους.
Παραδείγµατα:
Πώς θα σου φαινόταν να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα με μικρά κείμενα
που θα γράφουμε κάθε εβδομάδα;
Θα ήθελες να ξεκινήσουμε μια μικρή σχολική εφημερίδα με θέμα την υγιεινή
διατροφή;
Γιατί δε φτιάχνουμε μια ιστοσελίδα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ζώα
που σου αρέσουν;
Θα σου άρεσε να έφτιαχνες ένα μικρό αλλά χρήσιμο βιβλίο για τα επαγγέλματα, ώστε να βοηθήσεις άλλους που ψάχνουν τι επάγγελμα θα κάνουν;

Σκοπός του Παιχνιδιού
Ο γενικός σκοπός του παιχνιδιού είναι η βελτίωση του γραπτού του μαθητή
σε σχέση με το προηγούμενο γραπτό του. Σε περίπτωση χορήγησης σε τάξη
ή σε ομάδα, π.χ. Τμήμα Ένταξης πρέπει να τεθεί σοβαρά υπόψη το κλίμα της
ομάδας, οι σχέσεις των μαθητών και η αυτοπεποίθηση των «Συγγραφέων».
Έτσι, για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες προτείνεται η αποφυγή
της έκθεσής τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα σε αρχικό στάδιο
και η ιδιαίτερη προσοχή για τη στάση τους απέναντι στο γραπτό.
Επιτυχές είναι το γραπτό το οποίο εμφανίζει βελτίωση σε μια κατηγορία που
θα συμφωνήσουν εκ των προτέρων ο ειδικός και ο μαθητής και η οποία ορίζεται στον πίνακα αξιολόγησης στο φύλλο εργασίας. Αυτή η κατηγορία (π.χ.
αριθμός λέξεων) προτείνεται, τουλάχιστον κατά τις πρώτες φάσεις, να λειτουργήσει ως δείκτης προόδου, που θα μπορεί να ελέγξει κατά προτίμηση
μόνος του ο μαθητής.
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Ενδεικτικοί στόχοι (µακροπρόθεσµοι- βραχυπρόθεσµοι)
για την Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Γραφή στο χέρι
§ Βελτίωση λαβής
§ Ταχύτητα γραφής
§ Σχηματισμός γραφημάτων: π.χ. μέγεθος, συμμετρία, κλίση, προσανατολισμός,
ομοιότητα
§ Συμβατικοί κανόνες γραφής: π.χ. εσοχή πρώτης γραμμής παραγράφου, κενά
μεταξύ λέξεων, περιθώρια δεξιά και αριστερά της σελίδας.
§ Διάκριση πεζών-κεφαλαίων
§ Μείωση στιγμάτων, καθαρότητα γραπτού.

Γραφο-φωνολογικό επίπεδο
Μείωση Φωνολογικών λαθών όπως:
§ Παραλείψεις γραφημάτων: π.χ. τέχει< τρέχει
§ Προσθήκες γραφημάτων: π.χ. στρατρός< στρατός
§ Αντικαταστάσεις γραφημάτων: π.χ. θύτης< δύτης
§ Αντιμεταθέσεις γραφημάτων: π.χ. ντοτάμα< ντομάτα
§ Παραλείψεις συλλαβών: π.χ. λεωρείο< λεωφορείο
§ Προσθήκες συλλαβών: π.χ. πατάτατα< πατάτα
§ Αντικαταστάσεις συλλαβών π.χ. παιχνίατρος< παιδίατρος
§ Αντιμεταθέσεις συλλαβών π.χ. αυτονήκιτο< αυτοκίνητο
§ Παρατονισμοί: π.χ. νομός< νόμος
§ Παράλειψη τόνων: π.χ. σχολειο< σχολείο

Μορφολογικό- ορθογραφικό επίπεδο
Μείωση λαθών Γραμματικής ορθογραφίας όπως:
§ Καταλήξεις ρημάτων: π.χ. παίζη< παίζει
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§ Καταλήξεις ονομάτων: π.χ. στρατιώτις< στρατιώτης
§ Λάθη μορφοσύνταξης: π.χ. η δάσκαλοι
§ Μείωση λαθών Ιστορικής ορθογραφίας όπως:
§ Θεματική ορθογραφία (ρίζα): π.χ. πέζω< παίζω
§ Ορθογραφία προθημάτων: π.χ. πρώλογος< πρόλογος
§ Ορθογραφία επιθημάτων: π.χ. γήηνος< γήινος

Λεξιλογικό επίπεδο
§ Αύξηση ρημάτων
§ Αύξηση ουσιαστικών
§ Αύξηση επιθέτων
§ Αύξηση επιρρημάτων
§ Αύξηση συνδέσμων/συνδετικών φράσεων
§ Χρήση συνωνύμων
§ Χρήση αντωνύμων
§ Αύξηση διαφορετικών τύπων - αποφυγή επαναλήψεων

Κειµενικό επίπεδο
§ Αύξηση έκτασης κειμένου, αριθμός λέξεων
§ Αύξηση προτάσεων και περιόδων
§ Αύξηση ιδεών και πληροφοριών
§ Ανταπόκριση περιεχομένου στο ζητούμενο
§ Σύνθετη σύνταξη
§ Βελτίωση συνοχής κειμένου
§ Αύξηση δευτερευουσών προτάσεων
§ Χρήση συνδετικών φράσεων
§ Τήρηση δομής παραγράφου
§ Τήρηση δομής κειμένου

Γνωστικές δεξιότητες
§ Προσεκτική ανάγνωση θέματος
§ Ορθή ανάπτυξη θέματος
§ Δημιουργία σχεδιαγράμματος (ή ανάγνωση έτοιμου)
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