δράςθ», αφοφ αποτελεί ςτθν ουςία τθ μετάφραςθ ενόσ απτικοφ ερεκίςματοσ ςε μία
νοθτικι αναπαράςταςθ, χωρίσ καν τθν φπαρξθ οπτικοφ ερεκίςματοσ.
Σφμφωνα με τον Triantafillidis (1995), όταν εξερευνοφμε ζνα αντικείμενο με τθν αφι
απαιτείται να γίνει μία ςειρά βθμάτων ϊςτε να αναγνωρίςουμε το ςχιμα του. Αρχικά
αναγνωρίηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ςχιματοσ χωρίσ όμωσ να ακολουκείται
κάποια ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι. Στθ ςυνζχεια αρχίηει θ λεπτομερισ εξερεφνθςθ του
ςχιματοσ, με βάςθ αυτι τθ φορά κάποιεσ ςτρατθγικζσ που κα φανερϊςουν ςε μεγαλφτερθ
λεπτομζρεια τα χαρακτθριςτικά αλλά και τισ ιδιότθτεσ του ςχιματοσ.
Για τουσ μακθτζσ με προβλιματα όραςθσ θ απτικι διερεφνθςθ των ςχθμάτων αποτελεί
τθν όραςθ τουσ, τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι μποροφν να «δουν» τα ςχιματα (Klatzky et
al., 1985). Σφμφωνα με τουσ Williams (1983) και Millar (1981), θ τυφλοί μακθτζσ
εξερευνοφν ζνα αντικείμενο με τζτοιο τρόπο που τουσ παρζχει μία ςυνολικι οπτικι για
αυτό, με αποτζλεςμα να οδθγοφνται ςε πιο ακριβι νοθτικι αναπαράςταςθ του ςχιματοσ
του. Για το λόγο αυτό αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ που τουσ βοθκοφν να αντιλαμβάνονται με
μεγαλφτερθ ευκολία, ςιγουριά και ταχφτθτα τα ςχιματα. Είτε πρόκειται για 2D είτε για 3D
ςχιματα, το πρϊτο βιμα των μακθτϊν είναι ςυνικωσ το να περιςτρζφουν με τα χζρια τουσ
το ςχιμα, προκειμζνου να εξερευνιςουν όλεσ τισ πλευρζσ του.
Ραρακάτω φαίνονται μερικζσ ςτρατθγικζσ που αναπτφςςουν οι μακθτζσ με προβλιματα
όραςθσ προκειμζνου να αναγνωρίςουν γεωμετρικά ςχιματα (Αργυρόπουλοσ, 2008).
Τρόποι απτικισ κατανόθςθσ ςχιματοσ - Στρατθγικζσ


Ρεριςτροφι του ςχιματοσ ςυνεχϊσ με το ζνα χζρι



Ρεριςτροφι του ςχιματοσ ςυνεχϊσ και με τα δφο χζρια



Κρατϊντασ το ςχιμα και με τα δφο χζρια



Ψθλάφθςθ του ςχιματοσ κατά μικοσ των πλευρϊν του.



Φζρνοντασ το ςχιμα πολφ κοντά ςτο πρόςωπο τουσ



Τοποκετϊντασ το ςχιμα ςτακερά πάνω ςτο τραπζηι κρατϊντασ το με το ζνα
χζρι και μετρϊντασ με τον δείχτθ του άλλου χεριοφ το μικοσ των πλευρϊν ι το
μζγεκοσ των γωνιϊν του.



Τοποκετϊντασ εξολοκλιρου το ςχιμα ςτθν παλάμθ του ενόσ χεριοφ



Μεταφζροντασ το ςχιμα από το ζνα χζρι ςτο άλλο
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