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Περίληψη  εισήγησης

Η μέθοδος << ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ >> είναι ένα εργαλείο εκπαίδευσης που
συμβάλει στον εγγραματισμο ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
κατανόηση κειμένου. Δεξιότητες που μπορούν να διδαχτούν είναι η προσωπική
υγιεινή, καθαριότητα , ντύσιμο, διαχείριση χρημάτων και χρόνου, διαπροσωπικές
σχέσεις. Η προσπάθειά μας  είχε ως στόχους την βελτίωση της αναγνωστικής
ικανότητας και την εμπέδωση της αξίας της φιλίας από  τους μαθητές μέσω
θεατρικού βιώματος. Επιχειρήσαμε να διδάξουμε τα παραπάνω σε μαθητές με
αυτισμό, νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση , μειωμένη όραση. Το
αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους
μαθητές , η βελτίωση της ανάγνωσης και της κατανόησης του κειμένου και η
βελτίωση ικανοτήτων που έχουν σχέση με την δραματική τέχνη (με τη θεατρική
διασκευή η οποία περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Εκπ/κού). Πιστεύουμε πως το βιβλίο
χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την κατάκτηση των παραπάνω. Προτείνουμε τη
δημιουργία ενός βιβλίου Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας εμπλουτισμένου με
περισσότερα κείμενα γραμμένα με την ίδια μέθοδο για να χρησιμοποιηθεί
το  συγκεκριμένο βιβλίο ως εργαλείο ανάγνωσης για παιδιά των πρώτων τάξεων του
δημοτικού και ειδικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε τμήματα ένταξης
(όλων των τάξεων με τα ανάλογα για την ηλικία τους), να μεταγραφεί και σε άλλες
μορφές εναλλακτικής επικοινωνίας [ ελληνική νοηματική γλώσσα ,
Makaton , κ.τ.λ.]
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