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Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης 

3ο Τμήμα-Ανώτερη Βαθμίδα 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Τμήματος:  Φώτιος Γκέσουρας 

 

 

1. Τίτλος: «Ο χρόνος μας με τα ζώα» 

2. Διδακτικοί Στόχοι: Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται                     

να είναι σε θέση οι μαθητές: 

α) Να αναγνωρίζουν τη χρονική στιγμή για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων της σχολικής καθημερινότητας (σχολικής ρουτίνας) 

β) Να αυτενεργούν και να αυτο-δραστηριοποιούνται για την πραγματοποίηση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της σχολικής καθημερινότητας  

γ) Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους όσον αφορά την πραγματοποίηση 

των ανατιθέμενων εργασιών 

δ) Να ενισχύσουν την αυτονομία και την αυτοεκτίμησή τους  

3. Αριθμός μελών της μαθητικής ομάδας και προαπαιτούμενες γνώσεις:                              

Αν και η συγκεκριμένη μαθητική ομάδα αποτελείται από πέντε (5) αγόρια ηλικίας                   

11 έως 12 ετών με διάγνωση κυρίως νοητική υστέρηση και έχοντας κατακτήσει                        

τον βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης & γραφής τα τρία (3) απ΄ αυτά και τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης των μαθηματικών πράξεων της πρόσθεσης και αφαίρεσης εντός 

της εικοσάδας (1-20) με βοηθήματα, εκτιμάται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες 

τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αδυνατούν να μάθουν και να κατανοήσουν                       

την ώρα μέσα από ένα αναλογικό ρολόι ή να χρησιμοποιηθεί ως ένα μεταβατικό στάδιο 

εκμάθησης της ώρας και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της σχολικής 

καθημερινότητας (σχολικής ρουτίνας).  

4. Διδακτική Μέθοδος: Παρουσίασης, παρατήρησης, επίδειξης 

5. Χρονικό Διάστημα: Καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους 

6. Σύντομη περιγραφή: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναγκαιότητα                                     

της γνωστοποίησης στους μαθητές του τμήματος της κατάλληλης χρονικής στιγμής                  

για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της σχολικής 

καθημερινότητας (σχολικής ρουτίνας) σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αυτονομίας 

τους, αν και στην αίθουσα τοποθετήθηκε εξ αρχής αναλογικό ρολόι τοίχου, 

αναζητήθηκε μία παράλληλη εναλλακτική απεικόνιση για τη διαχείριση του χρόνου.                         



Σελίδα 2 από 7 
 

   Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο επιλέχθηκε η αγορά ενός ρολογιού τοίχου όπου 

στη θέση των αριθμών θα υπήρχαν διάφορα ζώα και πτηνά [ΕΙΚΟΝΑ 1]. 

Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο ρολόι έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής του ήχου 

του συγκεκριμένου ζώου ή πτηνού με ήχο χαμηλής έντασης κάθε φορά                                      

όταν σηματοδοτείται η ώρα ακριβώς. Το κόστος αγοράς δεν υπήρξε απαγορευτικό 

(19,90 ευρώ) αλλά εναλλακτικά μπορεί να αγοραστεί  μηχανισμός ρολογιού αθόρυβος 

ή μηχανισμός με εκκρεμές ή μηχανισμός με ξυπνητήρι ή μηχανισμός με μακρύ 

στέλεχος ή κατάλληλος μηχανισμός για μεγάλους δείκτες με κόστος ξεκινώντας από 

2,50 ευρώ και άνω. Μπορούν να τοποθετηθούν επίσης εναλλακτικά στην θέση των 

ωρών οποιαδήποτε απεικόνιση επιθυμεί ο/η εκπαιδευτικός ή οι μαθητές/τριες του 

τμήματός του ακόμα και ζωγραφιές που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι μαθητές/τριες. 

   Πριν την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ρολογιού στην αίθουσα και σε σημείο 

άμεσης παρατήρησης (ύψος ματιών μαθητών) και όχι ψηλά στον τοίχο [ΕΙΚΟΝΑ 2] 

πραγματοποιήθηκε η παρουσίασή του από τον εκπαιδευτικό και η αναπαραγωγή όλων 

των ήχων με την σταδιακή χειροκίνητη περιστροφή των δεικτών και η παροχή 

διαφόρων πληροφοριών σχετικά με το που ζουν αυτά τα ζώα ή τα πτηνά που 

απεικονίζονται δεδομένου ότι ορισμένα απ΄ αυτά δεν συναντιόνται στην ελληνική 

πανίδα. Επίσης επειδή ορισμένοι από τους μαθητές δεν έχουν κατακτήσει τον 

μηχανισμό της ανάγνωσης αποφασίστηκε εκτός από την τοποθέτηση των καρτών 

ορισμού των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της σχολικής καθημερινότητας 

(σχολικής ρουτίνας) στην τυπική τους μορφή (ορισμός από το ημερήσιο ωρολόγιο 

πρόγραμμα) π.χ. «πρόγευμα», «αποχώρηση» και όχι «κολατσιό», «σχόλασμα»                         

κλπ να επιλεγεί και η φωτογραφική απεικόνιση τόσο κάθε μιας απ΄αυτές τις 

συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες όσο και της αντίστοιχης θέσης των δεικτών 

στο ρολόι με την φωτογράφησή τους. Επειδή οι μαθητές που φοιτούν στη σχολική μας 

μονάδα λόγω της αναπηρίας (ΑμεΑ) ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης (ε.ε.α.)                 

η οποία ενυπάρχει επιδιώκουν τη σταθερότητα, την ομοιομορφία και την 

επαναληπτικότητα στην καθημερινότητά τους γιατί τους προσφέρει ενισχυμένο 

αίσθημα ασφάλειας, σκοπίμως επιλέχθηκε η παρουσίαση των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων της σχολικής καθημερινότητας να γίνει με φωτογραφίες του άμεσου 

σχολικού περιβάλλοντος [ΕΙΚΟΝΑ 3]. Για παράδειγμα το «διάλειμμα» απεικονίζεται με 

μία επαναλαμβανόμενη φωτογραφία του προαύλιου χώρου της σχολικής μας μονάδας 

ενώ η φωτογραφία που απεικονίζει το «πρόγευμα» πραγματοποιήθηκε η λήψη της 

από τον εκπαιδευτικό μία ημέρα με την παρουσία των μαθητών που τα συγκεκριμένα 

προϊόντα (μπανάνα και μουστοκούλουρα) είχαν διατεθεί και τεθεί σε ένα από τα 

σουπλά που χρησιμοποιούνται καθημερινώς στη διαδικασία του προγεύματος και στο 

πλαίσιο εφαρμογής της υγιεινής διατροφής [ΕΙΚΟΝΑ 4 & ΕΙΚΟΝΑ 5].  
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   Έτσι αρκεί η μετάβαση του μαθητή στο συγκεκριμένο σημείο της αίθουσας                              

και η απλή, άμεση παρατήρηση από μέρους του στον πίνακα απεικόνισης                            

για να απαντήσει ο ίδιος στα ερωτήματα που θέτει: «τι ώρα θα φάμε;»,                                          

«πότε θα βγούμε διάλειμμα;», «πόσα διαλείμματα έχουμε ακόμα;», «πότε πάω στο 

σπίτι μου;» κλπ  ώστε να οργανώσει τον χρόνο του επισπεύδοντας την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας ενασχόλησής του ή μεταβαίνοντας στην επόμενη δραστηριότητα 

που του έχει ανατεθεί.  

7. Εποπτικά Μέσα: Αναλογικό ρολόι τοίχου με μηχανισμό τριών (3) μπαταριών τύπου 

ΑΑ, χαρτόνι με επικολλημένες φωτογραφίες και καρτέλες καθημερινών σχολικών 

δραστηριοτήτων. 

8. Αξιολόγηση: Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε θετική. Βέβαια  

δεν έχουν αποφευχθεί επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις του τύπου: «πότε θα βγούμε 

διάλειμμα», «πόσα διαλείμματα έχουμε ακόμα για να σχολάσουμε;» αν και έχει γίνει 

χρήση του συγκεκριμένου πίνακα απεικόνισης και του ρολογιού από τον ίδιο                               

τον μαθητή που θέτει το ερώτημα. 

   Παράλληλα δε έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της εξοικείωσης και με το αναλογικό 

ρολόι, το οποίο υφίσταται ήδη στην αίθουσα διδασκαλίας, μέσω εφαρμογής της αρχής 

της διασύνδεσης. Έτσι κάθε φορά που ο διδάσκων εκτιμά ότι θα πρέπει να 

ανταποκριθεί ή και να γνωστοποιήσει την ακριβή ώρα απαντά στον μαθητή 

γνωστοποιώντας του την ακριβή ώρα σε σχέση με το ρολόι των ζώων π.χ. στο 

ερώτημα: «τι ώρα είναι τώρα;» όταν ακούγεται ο ήχος του βατράχου, λαμβάνεται                     

η απάντηση. «Είναι εννέα ακριβώς. Ο μικρός δείκτης είναι στο εννέα και ο μεγάλος στο 

τρία». Ενώ στην ώρα έναρξης της διαδικασίας του προγεύματος τους γνωστοποιείται 

ότι αυτό γίνεται όταν «ο μικρός δείκτης είναι στο εννέα (στον βάτραχο) και ο μεγάλος 

δείκτης στο τέσσερα δηλαδή στην τίγρη» προετοιμάζοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο την 

εκμάθηση της ώρας και από το αναλογικό ρολόι από εκείνους τους μαθητές που έχουν 

την αναγκαία μαθησιακή ετοιμότητα πρόσκτησης αυτής της γνώσης. 
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