
 

 
 
 

6. Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Ο πληθυσµός των κωφών παιδιών, όπως κάθε πληθυσµός, είναι ανοµοιογενής και οι ανά-

γκες τους ποικίλες. Εποµένως ο ρόλος του εκπαιδευτικού των κωφών παιδιών είναι σύνθετος, 
καθώς ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της πορείας της διδασκαλίας κάθε µαθήµατος απαιτεί 
να ληφθούν υπόψη και να συνυπολογιστούν πολλοί παράγοντες, οι πιο σηµαντικοί από τους 
οποίους είναι οι ακόλουθοι: 

• Οι ιδιαίτερες ατοµικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε του µαθητή, που ορίζονται και υ-
λοποιούνται µε το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του κάθε µαθητή. 

• Το περιεχόµενο και οι στόχοι του µαθήµατος, οι οποίοι παραµένουν κατά βάση κοινοί 
µε αυτούς της γενικής εκπαίδευσης. 

• Η διαθεµατικότητα, που αποτελεί βασική διδακτική προσέγγιση για όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα. 

• Οι γενικές συνθήκες που επικρατούν στην τάξη, όπως ο αριθµός και η σύνθεση της 
σχολικής τάξης, η διαθεσιµότητα εποπτικού υλικού, η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών 
στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού κλπ.  

Παράλληλα µε τους παραπάνω παράγοντες πρέπει να συνυπολογισθούν οι παιδαγωγικές 
και διδακτικές αρχές της Φιλοσοφίας της ∆ιγλωσσίας, σύµφωνα µε την οποία έχει σχεδιαστεί 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα, αλλά και κάποιες γενικότερες οδηγίες, που ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών παιδιών. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ακολουθήσει αυτές τις 
αρχές και οδηγίες, προκειµένου να διευκολύνει το διδακτικό του έργο και να ενισχύσει τη µα-
θησιακή εξέλιξη του κωφού παιδιού: 

 

6.1.  ∆ιδακτικές αρχές που βασίζονται στη ∆ίγλωσση Εκπαιδευτική 
Προσέγγιση για Κωφούς µαθητές  

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της ∆ιγλωσσίας, η κύρια γλώσσα της διδασκαλίας και της 
επικοινωνίας είναι η ΕΝΓ, η οποία αποτελεί τη βάση για την απόκτηση της δεύτερης γλώσσας, 
της Ελληνικής, κυρίως στη γραπτή µορφή της. Ειδικότερα: 

• Η εισαγωγή σε κάθε µαθησιακή δραστηριότητα και σε οποιοδήποτε διδακτικό αντικεί-
µενο γίνεται κατ΄ αρχήν µέσα από τη νοηµατική γλώσσα. Για παράδειγµα η συζήτηση 
µε τους µαθητές για τα περιστατικά και τα γεγονότα της καθηµερινής ζωής και της ε-
πικαιρότητας στην ΕΝΓ δηµιουργεί κλίµα ενδιαφέροντος και συνοχής και αφυπνίζει το 
ενδιαφέρον για τις µαθησιακές διαδικασίες. Αν δεν αναπτυχθεί θετικό και επικοινωνια-
κό κλίµα στην τάξη, οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία είναι αδύνατη. 

• Η κατανόηση και εµπέδωση των εννοιών αποτελεί το βασικό στόχο σε όλα τα µαθή-
µατα. Η κατάκτηση των νέων εννοιών και η εξοικείωση του παιδιού µε την ειδική ο-
ρολογία που χρησιµοποιείται σε κάθε µάθηµα γίνεται κατά βάση µέσα από την ΕΝΓ 
και το γραπτό λόγο. Κάθε έννοια, ορολογία καθώς και το λεξιλόγιο συζητιούνται στην 
ΕΝΓ, µε παράλληλη υποστήριξη µε γράψιµο, έντυπα καθώς και εποπτικά υλικά. 

• Οι οδηγίες των γραπτών ασκήσεων και των άλλων δραστηριοτήτων εξηγούνται στην 
ΕΝΓ. Σταδιακά οι µαθητές ενθαρρύνονται να κατανοούν τις γραπτές οδηγίες χωρίς 
υποστήριξη από τη µητρική τους γλξη
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λύ συστηµατικό τρόπο και µε προσοχή ώστε να µην θυσιαστεί η γνωστική προς όφε-
λος µιας επιφανειακής ‘γλωσσικής’ προόδου.  

• Ο έλεγχος κατανόησης του περιεχοµένου του νέου µαθήµατος γίνεται µε κριτική συ-
ζήτηση και ανακεφαλαιωτικές συζητήσεις στη νοηµατική και µε γραπτές ασκήσεις και 
εργασίες στην ελληνική. 

• H αξιολόγηση των µαθητών γίνεται στην Ε.Ν.Γ (ερωτήσεις, αναδιήγηση κλπ.) ή µέσα 
από το γραπτό λόγο. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται υπόψη πως ο κύριος στόχος εί-
ναι να αξιολογηθεί αν τα παιδιά έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιό-
τητες στο συγκεκριµένο µάθηµα και αν έχουν κατακτήσει εποµένως τις αντίστοιχες 
γλωσσικές δεξιότητες (αντιληπτικές και εκφραστικές). Συµβαίνει όµως συχνά, όπως σε 
πολλά δίγλωσσα παιδιά, το γλωσσικό επίπεδο της δεύτερης γλώσσας τους να µην εί-
ναι επαρκές για την κατανόηση και διατύπωση πολύπλοκων εννοιών και σχέσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει διεξοδικός έλεγχος της κατανόησης και εµπέδωσης 
στην µητρική γλώσσα, την νοηµατική, στην περίπτωση των κωφών παιδιών.  

 

6.2.  Προσαρµογές στο µαθησιακό περιβάλλον. 
Με κριτήριο τις γενικές εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών µαθητών, ο εκπαιδευτικός συ-

νιστάται να κάνει τις απαραίτητες προσαρµογές στο µαθησιακό περιβάλλον έτσι ώστε το παι-
δί να έχει πρόσβαση σε αυτό (RNID, 2001). Ειδικότερα: 

 
1. Όσον αφορά στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης: 

 
• Το περιβάλλον της τάξης πρέπει να είναι διαµορφωµένο ακουστικά µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διευκολύνει την ακουστική πρόσληψη των πληροφοριών για όσα παιδιά µπο-
ρούν να αξιοποιήσουν τις ακουστικές πληροφορίες (χοντρές κουρτίνες, χαλί/πλαστικό 
δάπεδο, κάλυψη σκληρών επιφανειών µε µαλακό υλικό). 

• Η θέση του µαθητή πρέπει να του επιτρέπει την οπτική επαφή µε τον εκπαιδευτικό 
και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Για το λόγο αυτό η διάταξη πρέπει να είναι ηµικυ-
κλική. 

• Χρειάζεται κατάλληλος και επαρκής φωτισµός της τάξης για να διευκολύνει την οπτική 
επαφή του µαθητή µε τον εκπαιδευτικό και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. 

• Η προτεινόµενη θέση του εκπαιδευτικού είναι κοντά και απέναντι από τους µαθητές, 
ώστε το στόµα του και ο χώρος που νοηµατίζει να είναι ορατός στα παιδιά.  

 
2. Όσον αφορά στη διδασκαλία των µαθηµάτων:  

 
• Ο προφορικός λόγος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι καθαρός και ο ρυθµός του κα-

νονικός, αλλά, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, γίνονται επαναλήψεις και αφιερώνεται ο 
απαιτούµενος χρόνος για την ακουστική πρόσληψη των πληροφοριών.  

• Είναι απαραίτητο να παρουσιάζουµε κάθε έναν που µιλάει/νοηµατίζει στην τάξη, λέ-
γοντας το όνοµά του στην ελληνική ή τη νοηµατική ή δείχνοντάς τον. 

• Οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις και τα σχόλια των µαθητών επαναλαµβάνονται από τον 
εκπαιδευτικό για να αποφύγουµε τον κίνδυνο να χαθεί κάποια πληροφορία από κά-
ποιον µαθητή, που θα χάσει έτσι το ‘νήµα’ της διαδικασίας. 

• Η παρουσίαση ιστοριών, γεγονότων, νέων εµπειριών, προβληµάτων γίνεται µε παρα-
στατικό τρόπο (έκφραση προσώπου, κίνηση και κάθε είδους κατάλληλα εξωγλωσσικά 
στοιχεία) είτε χρησιµοποιούµε την ελληνική είτε τη νοηµατική στη διδασκαλία. 
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• Η νέα γνώση συνδέεται µε τις προηγούµενες εµπειρίες των παιδιών και συνοδεύεται 
µε πλούσιο εποπτικό και διδακτικό υλικό, µε σκοπό οι µαθητές να κατανοήσουν τις 
νέες έννοιες.  

• ∆ίνονται ευκαιρίες για την απόκτηση εµπειριών µέσα από επισκέψεις σε διάφορους 
χώρους, µουσεία και εκδροµές. Εποµένως, η πρόσληψη πληροφοριών, όπου αυτό εί-
ναι δυνατόν, γίνεται µε άµεση παρατήρηση των αντικειµένων, χώρων, φαινοµένων 
κ.λ.π. Όπου είναι εφικτό, η διδασκαλία ξεκινάει στο άµεσο περιβάλλον, και στη συνέ-
χεια επεκτείνεται, ενισχύεται και εµπλουτίζεται µέσα από το γραπτό κείµενο. Εναλλα-
κτικά, µπορεί να ξεκινήσει από το γραπτό κείµενο και να εµπλουτιστεί ή να επεκταθεί 
µέσα από την επαφή του παιδιού µε το άµεσο περιβάλλον. Η απόκτηση και η εµπέ-
δωση της γνώσης ενισχύεται µέσα από τη βιωµατική προσέγγιση.  

• Η ενεργοποίηση της προηγούµενης γνώσης ή η κατανόηση της καινούργιας γνώσης 
ενισχύεται µε τη χρήση οπτικού υλικού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται υ-
πέρβαση στο χώρο και στο χρόνο από το εδώ και το τώρα στο αλλού και στο άλλοτε. 

• Τα φυλλάδια εργασίας καθώς και όλες οι σηµειώσεις που δίνονται στους µαθητές πρέ-
πει να είναι δακτυλογραφηµένα µε σαφή και κατανοητή γλώσσα, µε υπογραµµισµένες 
τις λέξεις-κλειδιά και µε οπτικές πληροφορίες που βοηθούν την κατανόηση ή συµπλή-
ρωσή τους.  

• Είναι σκόπιµο καινούργιες πληροφορίες και γνώσεις να µην εισάγονται ξεκοµµένες αλ-
λά να συνδέονται µε τα γνωστικά πλαίσια που έχουν είδη κατακτήσει οι µαθητές. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ότι πολλές από τις πληροφορίες, έννοιες 
και σχέσεις που παρουσιάζει, πολλοί κωφοί µαθητές τις αντιµετωπίζουν γνωστικά για 
πρώτη φορά. Για παράδειγµα όταν διδάσκουµε την υπεριώδη ακτινοβολία δεν πρέπει 
να θεωρούµε δεδοµένη την στοιχειώδη, τουλάχιστον, γνωστική υποδοµή που έχουν 
οι ακούοντες µαθητές για το θέµα αυτό από προηγούµενα ακούσµατα, διαβάσµατα 
και συζητήσεις. Για τους κωφούς µαθητές είναι πολύ πιθανόν, ιδίως στις µικρές ηλικίες 
και πριν αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας στην ελληνική νοηµατική γλώσσα, να 
αντιµετωπίζουν το θέµα της υπεριώδους ακτινοβολίας που εισάγει ο εκπαιδευτικός, 
για πρώτη φορά.  

• ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην κατανόηση και εµπέδωση των εννοιών, γιατί οποιαδή-
ποτε παράλειψη δηµιουργεί γνωστικά κενά. Συγκεκριµενοποιούνται και διασαφηνίζο-
νται βασικές έννοιες µέσα από οπτικές πληροφορίες, µε την ΕΝΓ και το γραπτό λόγο, 
όταν η άµεση πραγµατικότητα δεν προσφέρεται γι’ αυτό ή είναι απρόσιτη. Γίνεται ε-
πίσης έλεγχος, για να εντοπισθούν έννοιες που δεν έχουν κατανοηθεί. Σ΄ αυτήν την 
περίπτωση η ανατροφοδότηση µέσω της ΕΝΓ είναι απαραίτητη. 

• Η χρήση οπτικών βοηθηµάτων, όπως εικόνων, του πίνακα, των σχεδιαγραµµάτων, δι-
αφανειών, πειραµάτων, αντικειµένων, βιβλίων, χαρτών είναι σηµαντική για την κατά-
κτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.  

• Τα οπτικά βοηθήµατα που έχουν κάποια γενική χρήση στην καθηµερινή εκπαιδευτική 
πράξη, όπως κάποιες οδηγίες σχετικά µε την επίλυση προβληµάτων ή µία λίστα λεξι-
λογίου ή ο εννοιολογικός χάρτης, γράφονται στον πίνακα και αναρτώνται σε εµφανές 
σηµείο της τάξης. (Με τον ίδιο τρόπο οι επαναλαµβανόµενες ακουστικές πληροφορίες 
στην τάξη, ανακαλούν το σχετικό γνωστικό υπόβαθρο των ακουόντων µαθητών). 

• Η προσεκτική παρατήρηση των οπτικών βοηθηµάτων και η ανάλυση των στοιχείων 
που τις αποτελούν βοηθάει στη νοερή αναπαράσταση των γεγονότων και στην κατα-
νόηση των σχέσεων ενός προβλήµατος.  

• Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει και εξηγεί τη χρήση των οπτικών βοηθηµάτων και στα-
διακά ενθαρρύνει τα παιδιά να τα χρησιµοποιήσουν. Ειδικότερα, τα παιδιά παροτρύ-
νονται να παρατηρούν τις εικόνες, να ανατρέχουν στα κείµενα και να διατυπώνουν 
τυχόν απορίες, εντυπώσεις, υποθέσεις, συγκρίσεις και να συζητούν πάνω στο περιε-
χόµενό τους. Επίσης, κάθε θέµα (κείµενο, ιστορία, γεγονός) πρέπει να συνοδεύεται 
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από εικόνες ή σχεδιαγράµµατα, τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς 
στόχους. Τέλος, δίνεται ο απαιτούµενος χρόνος, ώστε να µπορέσει ο µαθητής να αξι-
οποιήσει κατάλληλα τα οπτικά βοηθήµατα.  

• Η σύγχρονη τεχνολογία αξιοποιείται ως µέσο για την επίτευξη των διδακτικών στόχων 
και ιδιαίτερα η τηλεόραση, το επιδιασκόπιο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ειδικά, ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής δίνει πολλαπλές δυνατότητες για την αναζήτηση πληροφο-
ριών και την καλλιέργεια πολλών δεξιοτήτων µέσα από τη χρήση του κατάλληλου λο-
γισµικού και του διαδικτύου. Επίσης, η χρήση του βίντεο είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
µέσα από την προβολή υποτιτλισµένων βιντεοταινιών µε περιεχόµενο που εντάσσεται 
στο πλαίσιο του µαθήµατος ή την προβολή βιντεοταινιών πρόσφατων και παλιότερων 
δραστηριοτήτων των παιδιών (εκδροµή, επίσκεψη), που συνδέονται µε το µάθηµα. 

• Οι διδακτικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων, συζητιούνται µε τους µαθητές, 
καταγράφονται στον πίνακα δραστηριοτήτων και αναρτώνται σε εµφανές σηµείο της 
τάξης. ∆ιαγράφονται από τους µαθητές οι δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί. 

• Ανάλογα µε τη σύνθεση της τάξης, δηµιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την ενερ-
γητική συµµετοχή των µαθητών µέσα από τη συνεργατική µάθηση σε µικρές οµάδες 
των 3-4 µαθητών. 

• Καλλιεργείται η αυτενέργεια των µαθητών µε σκοπό να φτάνουν µόνοι τους στην α-
νακάλυψη, στην απάντηση ερωτηµάτων και την επίλυση πρακτικών θεµάτων. Οι µα-
θητές αλληλεπιδρούν µε πληροφορίες, υλικά, καταστάσεις, σχέσεις, φαινόµενα και γε-
γονότα, θέτουν στόχους και µε την διακριτική αλλά προγραµµατισµένη υποστήριξη 
από τον εκπαιδευτικό αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων. 

• Οι δραστηριότητες των διδακτικών στόχων µπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε 
τις δυνατότητες του κάθε µαθητή. 

• ∆ίνεται ευκαιρία για δραµατοποίηση µε ιδιαίτερη έµφαση στους πρότυπους ρόλους 
προσώπων πραγµατικών, µυθικών και ιστορικών χαρακτήρων.  

• Σε κάθε µάθηµα χρησιµοποιείται ένα λεξιλόγιο µε την ειδική ορολογία του συγκεκρι-
µένου µαθήµατος (π.χ. µαθηµατικοί, φυσικοί, γεωγραφικοί, ιστορικοί κλπ. όροι), το 
οποίο πρέπει να είναι κοινό για όλα τα σχολεία, ώστε να υπάρχει ένα κοινά αποδεκτά 
λεξιλόγιο µεταξύ όλων των κωφών παιδιών και των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της 
καθιέρωσης λεξιλογίου επιστηµονικής ορολογίας στην ελληνική νοηµατική γλώσσα εί-
ναι ένα σηµαντικό ζήτηµα της εκπαίδευσης των κωφών και χρειάζεται να γίνεται µε 
επιστηµονικό και σύµφωνα µε τους κανόνες της γλωσσολογίας τρόπο. 
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