ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
ΔΕΜΕΝΗ…

Γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα
Ματαυτσή Παρασκευή ΠΕ70 ΤΕ 1ου Δ. Σχ. Σταυρούπολης.
Καλαϊτζίδης Αγάπιος ΠΕ70 ΤΕ Δημ. Σχ. Αρέθουσας.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΙΔΕΑ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΡΙΝΙΤΥ ΤΗς ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
• Ήταν το θέμα της διατριβής της κ, Καρνέζη που εφάρμοσε κυρίως σε παιδιά
με αυτισμό.

• Πειραματιστήκαμε σε διάφορες περιπτώσεις παιδιών για να δούμε σε ποια θα
λειτουργήσει. Συνδυάζει τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου του παιδιού μέσα
από ένα σενάριο που συνδιαμορφώνεται με το παιδί και δραματοποιείται .
• Παράλληλα προσπαθούμε μέσα από αυτή τη δραματοποίηση να
βελτιώσουμε συμπεριφορές και επικοινωνιακές πρακτικές.

ΚΙΝΗΤΡΟ & ΣΤΟΧΟΙ
1

Ο

ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

• Το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα, μου κίνησε το ενδιαφέρον, όταν
ενημερώθηκα για την εφαρμογή του στο Τ.Ε του Δ.Σχ. Αρέθουσας.
Αποφάσισα να το εφαρμόσω με το μαθητή μου Χρήστο, για να τον κάνω ν’
αγαπήσει την ορθογραφία των λέξεων και να του μειώσω το άγχος.
• Ο συγκεκριμένος στόχος, είναι η εμπέδωση
καταλήξεων του Ενεστώτα, ρημάτων σε –ω.

των

ορθογραφημένων

• Ο Χρήστος, μαθητής της Δ΄ δημοτικού, φοιτά στο Τ.Ε μετά τα Χριστούγεννα της
σχολ.χρονιάς 2016-17.
• Η διάγνωση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ :Δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής & συμπεριφορικές
δυσκολίες (Πιθανολογούν ότι ίσως βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού).
• Βάση του ψυχομετρικού τεστ WISC III, παρουσιάζει ανώτατο επίπεδο νοημοσύνης.
• Από μικρούλης παρουσίαζε υπερδραστηριότητα, επιθετική συμπεριφορά και έντονη
διάθεση να προκαλεί, κάτι που συνεχίζεται και σήμερα σε μικρότερο όμως βαθμό.
• Πάσχει από άσθμα και τα εισπνεόμενα, του πολλαπλασιάζουν την ταραχή.
• Έχει συχνά κρίσεις έλλειψης αυτοπεποίθησης και αγχώνεται ιδιαίτερα με την αλλαγή στη
ρουτίνα του.
• Είναι μοναχικός και υπεραναλυτικός.
• Βαριέται αφόρητα το σχολείο. Αντιδρά ιδιαίτερα στην παραγωγή γραπτού λόγου, γιατί
όπως αναφέρει, θα χάσει τη σκέψη του στην προσπάθεια να γράψει ορθογραφημένα.
• Παρακολουθείται από παιδοψυχίατρο & παιδοψυχολόγο, σε ομαδικές και ατομικές
συνεδρίες.
• Το οικογενειακό του περιβάλλον είναι πολύ υποστηρικτικό.

• Ο Χρήστος ενθουσιάστηκε με την ιδέα και επέμενε να γράψει ο ίδιος μια
ιστοριούλα, στην οποία οι δυο πρωταγωνιστές θα ήμασταν εκείνος κι εγώ.
• Βοήθησε ουσιαστικά στις κατασκευές που θα χρειαζόμασταν, όπως μάσκα, σπαθί,
καρτέλες κλπ.
• Μέσα από την εφαρμογή του γνωσιακού συμπεριφορικού δράματος, είδα έναν
Χρήστο ενθουσιασμένο στο ρόλο του και να αποδίδει με χαρά και διάθεση στις
δοκιμασίες. Κι εκεί που με δυσκολία προσπαθούσα να τον πείσω να γράψει, τώρα
με περίμενε με αγωνία έξω από την τάξη για να ντυθεί Χλουμ Σκίουρος και ν’
αρχίσει η δράση.

ΧΛΟΥΜ Ο ΣΚΙΟΥΡΟΣ
• Στον ‘’Κόσμο μηδενικά εμπόδια’’, υπήρχε ένα μικρό σκιουράκι που το έλεγαν Μίμη κι ένα
μικρό παιδάκι που το λέγανε Χρήστο Λούκη που κάποτε συναντήθηκαν. Συνέβη κάτι
τρομερό στη συνάντησή τους. Ένας μαγικός κρύσταλλος έπεσε από το διάστημα, ακριβώς
τη στιγμή που το παιδάκι έπιασε το σκιουράκι και τους ένωσε. Τότε δημιουργήθηκε ένα
σκιουροανθρωπάκι που το λέγανε, Χλουμ Σκίουρο.
• Όταν μεγάλωσε ο Χλουμ Σκίουρος, έκανε περισσότερους και καλύτερους φίλους. Μα για να
κρατήσει τους φίλους του, έπρεπε να διώξει την Αρχόντισσα του Κόσμου, τη Βίνα Κάπα.
Για να το κάνει αυτό, έπρεπε να περάσει πέντε δοκιμασίες. Η κάθε δοκιμασία, ήταν πιο
δύσκολη από την προηγούμενη. Σε κάθε αποτυχία ο Χλουμ Σκίουρος, θα ‘χανε ένα φίλο.
Ενώ κάθε φορά που θα περνούσε με επιτυχία τη δοκιμασία, θα ‘χε το δικαίωμα να επιτεθεί
με το σπαθί του, στη Βίνα Κάπα.
• Κερδίζοντας ο Χλουμ Σκίουρος στις δοκιμασίες , μπορεί να φέρει την ειρήνη πάλι στον
‘’Κόσμο μηδενικά εμπόδια’’ και να πάρει πίσω τους φίλους που έχασε.
Την ιστοριούλα έγραψε ο Χρήστος και διένειμε και τους ρόλους.
Χλουμ Σκίουρος : Χρήστος
Αρχόντισσα του Κόσμου, Βίνα Κάπα: Η ειδική παιδαγωγός του Τ.Ε.

ΧΛΟΥΜ ΣΚΙΟΥΡΟς

Ο ‘’ΧΛΟΥΜ ΣΚΙΟΥΡΟς’’ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ
‘’ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟς

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΒΡΙΣΚΩ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΒΡΙΣΚΩ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ

3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΤΕς ΜΝΗΜΗς

4Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΛΙΝΩ ΤΟ ΡΗΜΑ-ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ

5Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΙς ΚΑΤΑΛΗΞΕΙς…ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

Η ΔΙΚΗ ΜΑς ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
• Ο Τιμόθεος και ο Θανάσης είναι δυο παιδιά της Α Δημοτικού στη διαδικασία
της διάγνωσης από το ιατροπαιδαγωγικό του Ιπποκράτειου .
• Ο πρώτος έχει αργή επεξεργασία της πληροφορίας , αρνείται να συμμετέχει
σε οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον δυσκολέψει, η λεπτή του κινητικότητα δεν είναι
σε λειτουργικά πλαίσια και υπάρχει δυσκολία και στην οπτική του αντίληψη.
• Ο δεύτερος έχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη τόσο στο σωματικό όσο και
στο γνωστικό του επίπεδο που επηρεάζει όλους τους τομείς λειτουργίας του
στο σχολείο και του δημιουργεί φοβίες στην αλληλεπίδρασή του με τους
ομολόγους του.
• Και οι δύο ήρθαν στο τμήμα λίγο πριν το Πάσχα αφού τότε κινητοποιήθηκαν
οι γονείς παρά το γεγονός ότι η δασκάλα τους είχε αναφέρει τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους από την αρχή.

• Καταρτίζοντας το εξατομικευμένο πρόγραμμα του καθενός και βρίσκοντας
κοινά σημεία συνεργασίας αποφάσισα να εφαρμόσω το γνωσιακό
συμπεριφορικό δράμα.
• Έβαλα σαν πρώτο στόχο τη βελτίωση της λεπτής κινητικότητας μαζί με τη
βελτίωση της ικανότητας ομαδοποίησης και ταξινόμησης.
• Φτιάξαμε το σενάριο: Σε μια φανταστική χώρα ζούσε ένας κακός μάγος (ο
δάσκαλος) που είχε μαζέψει όλους τους θησαυρούς και ο κόσμος πεινούσε.
Ο Βασιλιάς, μαζί με τον ιππότη του αποφάσισαν να πάνε να του κλέψουν τον
θησαυρό (πολύχρωμες χάντρες 3 μεγεθών) και να προλάβουν να τις
χωρίσουν στα μαγικά βαζάκια τους πριν προλάβει ο κακός μάγος να έρθει
και να τις πάρει πίσω.
• Μοιράστηκαν οι ρόλοι και ξεκίνησε η υλοποίηση του σεναρίου.
• Την πρώτη φορά τα παιδιά δεν κατάφεραν να συνεργαστούν με αποτέλεσμα
να μην πετύχουν το στόχο και να κερδίσει ο κακός μάγος.
• Μετά από αρκετές προσπάθειες κατάφεραν να συνεργαστούν και να
ταξινομήσουν τις χάντρες ως προς το χρώμα και το μέγεθος, νικώντας τον
κακό μάγο.

• Η δυσκολία ήταν κατ’ αρχάς στο μοίρασμα των ρόλων, σε δεύτερο πλάνο
ποιος θα καβαλούσε το άλογο, και ποιος θα ήταν ο πρωταγωνιστής.
• Όταν τελικά πήραν το θησαυρό δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν ποιες
χάντρες θα μπουν σε ποιο βαζάκι, έτσι προλάβαινε ο κακός μάγος και τις
έπαιρνε.
• Τελικά η ώρα αυτή τους έγινε απαραίτητη και ρωτούσαν αν θα παίξουμε το
παραμύθι.

• Αργότερα δημιούργησα παραλλαγές, όπως τα μαγικά σκοινάκια που έπρεπε
να προλάβουν να περάσουν τις χάντρες, ή να μαζέψουν όλα τα «α» που ήταν
ανακατεμένα με άλλα γράμματα και να τα φωνάξουν για να ανοίξει η πόρτα
της μαγικής σπηλιάς.
• Φτάσαμε σε επίπεδο να αναγνωρίζουν τα γράμματα και τα δίψηφα φωνήεντα
και να διαβάζουν λέξεις και ψευδολέξεις φωνοτακτικής δομής ΣΦΣΦΣΦ.
• Η δυσκολία για μένα ήταν η έλλειψη υλικών, καθώς το μόνο που υπήρχε στο
τμήμα ήταν ένα γραφείο με 4 καρέκλες. Τα υπόλοιπα υλικά ήταν από την
τσέπη μου.

• Σαν προέκταση του παιχνιδιού αυτού στο τέλος συμμετείχε όλη η Α τάξη με
στόχο οι δυο μαθητές να καθοδηγήσουν τους συμμαθητές τους και να
υπάρξει αλληλεπίδραση και ένταξη.
• Πράγματι οι συμμαθητές τους ήταν τα παιδιά του χωριού που είχε κλέψει ο
κακός μάγος και τα έβαζε να σκάβουν για βρουν το μαγικό διαμάντι.
• Ο Βασιλιάς λοιπόν μαζί με τον ιππότη πήγαν και τα ελευθέρωσαν και
μπόρεσαν να βρουν το μαγικό διαμάντι όταν όλοι πιασμένοι χέρι χέρι κάνανε
κύκλο τραγουδώντας.

•Ευχαριστούμε πολύ .
• Για οποιαδήποτε βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας.

