Δοµή και στόχοι της µετεκπαίδευσης
του KliK – Ο ήχος σε οµάδες παιδιών
Μέρος 1 – Workshop (7 διδακτικές ώρες)

Ηχογαβάθες – Παιχνίδι και µάθηση µε
όλες τις αισθήσεις
Στόχοι:

•

Όξυνση των αισθήσεων και
βελτιστοποίηση της επεξεργασίας της
αντίληψης και των πληροφοριών

Μέρος 2 – Σεµινάριο (14 διδακτικές ώρες)
Ηχοµασάζ Ι κατά Peter Hess
Στόχοι:
• Χαλάρωση και πρόληψη του άγχους,
π.χ. για λύση µπλοκαρισµάτων στην
µάθηση
Μέρος 3- Σεµινάριο (18 διδακτικές ώρες)
Αποτελεσµατικότερη µάθηση –
Ευκολότερη µάθηση Ι
Στόχοι:
•
Αναγνώριση κινήτρων, διατήρηση
και ενδυνάµωσή των, βελτιστοποίηση
της διαδικασίας µάθησης
•
Προώθηση των βασικών γνωστικών
ικανοτήτων όπως της αντίληψης, του
κίνητρου, της συγκέντρωσης και της
επιµονής
Μέρος 4- Σεµινάριο (18 διδακτικές ώρες)
Πως να ενθουσιάσουµε τα παιδιά µε το
λόγο και τον ήχο
Στόχοι:
Συµπεριφορά εκπαιδευτικών που υποστηρίζει
την εξέλιξη του παιδιού:
•
Συµπεριφορά επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης στην απευθείας
συναναστροφή µε το παιδί και την	
  
ομάδα	
  
•
Προώθηση λεκτικής και µη λεκτικής
ικανότητας επικοινωνίας και
έκφρασης και ευαισθητοποίηση ως
προς την	
  αντίληψη – µακριά από το
πρόβληµα, προς τη λύση	
  

Workshop: Ηχογαβάθες – Παιχνίδι και
µάθηση µε όλες τις αισθήσεις
(7 διδακτικές ώρες ανά 45 λεπτά, καµία
προϋπόθεση)
Κόστος συµµετοχής: 68 Ευρώ/άτοµο
Μέθοδος και ανάπτυξη σεµιναρίου: Petra Emily
Zurek και Peter Hess
Σε αυτό το σεµινάριο θα µάθετε παιχνίδια µε
ηχογαβάθες, τα οποία υποβοηθούν τα παιδιά στην
εξέλιξή τους και τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν θαυµάσια µαζί µε τα παιδιά.
Τα υποβοηθητικά παιχνίδια:
•
Προωθούν την αισθητηριακή αντίληψη, η
οποία είναι η πιο σηµαντική βάση για
επικοινωνία και µάθηση.
•
Βοηθούν τις αδρές και λεπτές κινήσεις,
•
Δίνουν κίνητρα στα παιδιά και δυναµώνουν
µε αυτόν τον τρόπο την αυτοσυγκέντρωσή
τους και την επιµονή τους.
•
Διεγείρουν τη φαντασία και προάγουν την
δηµιουργικότητα – και δηµιουργούν τη
βάση για τη δυνατότητα εύρεσης λύσεων.
•
Δυναµώνουν τις κοινωνικές και
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Τι είναι το KliK;
Αυτό το πρόγραµµα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν συστηµατικά,
δηµιουργικά και διαφοροποιηµένα τις ηχογαβάθες στην δουλειά τους µε τα παιδιά. Η
ηχογαβάθα παρέχει ερεθίσµατα και συνοδεύει τα παιχνίδια, τόσο καλά όσο κανένα άλλο µέσον.
Δηµιουργεί µια αρµονία µέσα στην οµάδα η οποία διευκολύνει και το έργο του εκπαιδευτικού.
Το πρόγραµµα ΚλιΚ µπορεί να ενσωµατωθεί χωρίς προβλήµατα µέσα στο εκπαιδευτικό και
µορφωτικό πρόγραµµα του παιδικού σταθµού και του νηπιαγωγείου και προσφέρει στα παιδιά
και στους εκπαιδευτικούς, εκτός από τα µαθησιακά αποτελέσµατα, επί πλέον µια αρµονική,
χαλαρωτική ατµόσφαιρα.
Ευχόµαστε να γευτούν πολλά παιδιά και εκπαιδευτικοί αυτό το πρόγραµµα.
Dr. phil. Luis Erler και Dr. phil. Hella Maria Erler, µέντορες του
προγράµµατος KliK

Ανάπτυξη της
αποτελεσµατικότητας και της
ικανότητας µάθησης
Να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για
αυτοσυγκέντρωση και προσοχή
Οι αρµονικοί ήχοι παρέχουν επί πλέον
ένα ακουστικό ερέθισµα, το οποίο
λειτουργεί ταυτόχρονα χαλαρωτικά αλλά
και µειώνει το άγχος. Έτσι ευνοούνται οι
προϋποθέσεις για αυτοσυγκέντρωση και
προσοχή και µαζί µε αυτό και η επιτυχής
λήψη και χρήση των αντικειµένων προς
µάθηση .
Το µέσον ηχογαβάθα παρέχει λοιπόν µια
ολοκληρωµένη πρόσβαση σε όλα τα
επίπεδα. Στα σεµινάρια του KliK
µαθαίνετε µεθόδους ήχου και
υποστηρικτικά παιχνίδια, τα οποία είναι
ενσωµατωµένα στις επίκαιρες θεωρίες
µάθησης (π.χ. G. Hüther, M. Spitzer).
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όχι µόνο
για την ευαισθητοποίηση της αντίληψης
του σώµατος, αλλά και για την εξάσκηση
της κοινωνικής συµπεριφοράς όπως
επίσης και για την ανάπτυξη της
ικανότητας επικοινωνίας.

Ηχογαβάθες υψηλών προδιαγραφών ως
πολύτιµο εκπαιδευτικό µέσον
Το ιδιαίτερο στις ηχογαβάθες υψηλών
προδιαγραφών, όπως στις ηχογαβάθες για θεραπεία
του Peter Hess®, είναι, ότι διευκολύνουν µια
ολοκληρωµένη πρόσβαση και µια πολυδιάστατη
εκπαίδευση.
Υπάρχουν settings ήχου και µάθησης και ειδικά
ηχοµασάζ για υποστήριξη:
•
Γνωστικών βασικών ικανοτήτων, όπως της
αντίληψης
•
Αυτοαποτελεσµατικότητα
•
Επικοινωνίας και ικανότητας έκφρασης
•
Κοινωνικών ικανοτήτων
•
Πρόληψη του άγχους
Η ηχογαβάθα:
•
Είναι εύκολη στο χειρισµό της
•
Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις

Ο ήχος και οι δονήσεις του
•
Οδηγούν	
  γρήγορα	
  σε	
  µια χαλάρωση
•
Ξυπνούν την περιέργεια και την
προσοχή
•
Απευθύνονται άµεσα στα αισθήµατα
•
Διευκολύνουν τα σωµατικά βιώµατα
•
Ο ήχος της ηχογαβάθας αποτελεί ένα
ακουστικό ερέθισµα
•
Οι δονήσεις του ήχου δίνουν ένα
δονητικό και απτικό ερέθισµα
•
Δηµιουργούν µια πολυδιάστατη,
αισθησιακή πρόσβαση προς το παιδί

