Επίπεδα προςοχισ ανά θλικία και ςτρατθγικζσ
(ΠΗΓΉ: Cooper, Moodley και Reynell 1997, επεξεργαςία Αλεξάνδρου Στράτοσ 2019)
ΠΡΟΣΑΕΙ

Επ. 1:
0-1 έτη

Φευγαλζα (μικρι) προςοχι ςε κάτι που το
ενδιαφζρει πολφ

Μπορεί να παρακολουκιςει
τθν επιλεγμζνθ δραςτθριότθτά
του για μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα, αλλά ςυνειδθτά
αποκόπτεται. Σροποποίθςθ
του ενιλικα

Ѵ Δώςτε ςτο μωρό χρόνο να ολοκλθρώςει τθ
Η ομιλία ςασ παρεμβαίνει ςτθ δραςτθριότθτα που
δραςτθριότθτα που ζχει επιλζξει
κάνει το μωρό. Πικανά λοιπόν κα αγνοιςει τον
Ѵ Κερδίςτε τθν προςοχι του καλώντασ το όνομά του
ενιλικα για να ςυγκεντρωκεί αλλά κα παίξει μαηί του
και / ι ακουμπώντασ το και/ι αγκαλιάηοντάσ το
αν το ενδιαφζρει αυτό που του παρουςιάηει
Ѵ Δείξτε ενκουςιαςμό ςε αυτό που το ενδιαφζρει

Ακόμα θ προςοχι βρίςκεται
ςτα ενδιαφζροντά του αλλά
αρχίηει να παρακολουκεί τουσ
ενιλικεσ. Εμπλζκεται ςε ζνα
πράγμα τθ φορά.

Μπορεί να ακοφςει αν ςταματιςει τθ δραςτθριότθτα
και να ςασ κοιτάηει. Η προςοχι του βρίςκεται ςε
δραςτθριότθτεσ που το ενδιαφζρουν και κάνει μαηί
ςασ. Χρειάηεται τθ βοικειά ςασ για να γίνει αυτό

Ѵ Καλζςτε το όνομά του πριν του μιλιςετε ι του
δείξετε κάτι
Ѵ Ακολουκείςτε τα ενδιαφζροντα του παιδιοφ (πχ
δεινόςαυροι, άμμοσ, χρωματιςτά φφλλα, μπογιζσ,
βιβλία με εικόνεσ κλπ) και προςπακιςτε να
αυξιςετε το χρόνο ςυμμετοχισ του χωρίσ πίεςθ

Μονοδιάςτατθ προςοχι (όχι
μετατόπιςθ ι επιμεριςμό)
αλλά με πιο εφκολο ζλεγχο

Ξαφνιάηεται όταν ο ενιλικασ μιλάει. Μπορεί να
μετατοπίςει τθν προςοχι από τθν εργαςία του ςτθν
πθγι του ιχου. Αναδυόμενθ μετατόπιςθ ςε
ενδιαφζροντά του

Ѵ Πείτε ςτο παιδί ότι είναι ώρα να ακοφςει ι να δει
για να πράξει
Ѵ Πείτε του ότι μπορεί να ςυνεχίςει να εργάηεται
ενώ ςασ ακοφει (πχ ενώ ταυτόχρονα χρωματίηει)

Ολοκλθρωμζνθ προςοχι για
ςφντομα χρονικά διαςτιματα

Ξζρει ποφ να κοιτάξει όταν ο ενιλικασ μιλάει. Μπορεί
να κάνει και 2 πράγματα τθ φορά και να ςυμμετάςχει
ςε Σάξθ. Μπορεί να ακοφει ταυτόχρονα με τθν
εργαςία ι τθν αναπαραγωγι που είναι πια πιο
εξελιγμζνθ νοθτικά (πχ παηλ, ηωγραφικι κλπ).
Αναδυόμενο μοίραςμα, μετατόπιςθ, ολοκλιρωςθ

Ѵ Σου μιλάμε και ςχολιάηετε κετικά ενώ αςχολείται
με κάτι
Ѵ Σο βοθκάτε να ολοκλθρώςει δραςτθριότθτεσ ενώ
είςτε μαηί του
Ѵ Δώςτε δραςτθριότθτεσ μοιράςματοσ προςοχισ
(πχ αντιγραφικζσ)

Ολοκλθρωμζνθ προςοχι

Μοίραςμα, μετατόπιςθ, ολοκλιρωςθ (ελεγχόμενθ
και διατθροφμενθ). Ακοφει, παρακολουκεί και
ςυμμετζχει καλά ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ.

Ѵ Ζθτάτε δραςτθριότθτεσ ομαδικισ ςυμμετοχισ
Ѵ Αναμζνετε να ολοκλθρώνει ανεξάρτθτα εργαςία
Ѵ Βρεκείτε ενκαρρυντικά δίπλα του ςε δφςκολεσ
δραςτθριότθτεσ

Επ. 6:
5-6 έτη

Επ. 5:
4-5 έτη

Μπορεί να παρακολουκιςει
αυτά που κάνει ο ενιλικασ,
αλλά όχι αυτά που λζει

Επ. 2:
1-2 έτη

Ѵ Απλοποιείςτε το χώρο από πολφπλοκουσ
ερεκιςμοφσ
Ѵ Βρείτε αυτά που τραβοφν το ενδιαφζρον του
μωροφ
Ѵ Ενςωματωκείτε εςείσ ςτισ προτιμώμενεσ από το
μωρό δραςτθριότθτεσ

Επ. 3:
2-3 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επ. 4:
3-4 έτη

ΔΤΝΑΜΙΚΟ

