
 

 
 
 

2.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ-
∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ– ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΦΩΝ/ ΒΑΡΗΚΟ-
ΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ∆ΕΠΠΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΠΣ 

Οι θεµελιακοί προσανατολισµοί της γενικής εκπαίδευσης ανταποκρίνονται πλήρως στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των κωφών µαθητών. Οι παρακάτω προτεραιότητες που ορίζονται στο 
εισαγωγικό κείµενο των ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ αποτελούν βασική αναγκαιότητα και για τους κω-
φούς µαθητές: 

• η παροχή γενικής παιδείας 
• η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του 
• η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές 
• η ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο της πολυπολιτι-

σµικής κοινωνίας µας 
• η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 

η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς 
• η προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοι-

νωνίας 
• η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη 
• η ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παγκόσµιας ειρήνης και η 

διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
 
Οι γενικές αρχές των ∆ΕΠΠΣ και των επί µέρους ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης αποτελούν 

το κατάλληλο πλαίσιο και για την εκπαίδευση των κωφών µαθητών. Η διαθεµατική προσέγγι-
ση εξασφαλίζει την εσωτερική συνοχή και την ενιαία οριζόντια ανάπτυξη των περιεχοµένων 
ανάµεσα στα αποκοµµένα µέχρι τώρα γνωστικά αντικείµενα, συµβάλλοντας στην δηµιουργία 
κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίµατος. 

 
Στα προγράµµατα των κωφών ακολουθούνται δύο στρατηγικές σχεδιασµού των ΑΠΣ, 

ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η διαθεµατική προσέγγιση: 
Α) Τα ενιαία ανεξάρτητα «διαθεµατικά» διδακτικά αντικείµενα/µαθήµατα (πχ. «Μελέτη 

περιβάλλοντος» «κοινωνική και πολιτική αγωγή», «Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο», «Κοινωνική 
και Πολιτισµική Ιστορία των κωφών») 

Β) Η οριζόντια διασύνδεση των ΑΠΣ γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται αυτοτελώς 
µε τους εξής τρόπους: 

α) µε την παράλληλη ή διαδοχική διδασκαλία εννοιών που προβλέπεται να διδάσκο-
νται στο πλαίσιο περισσότερων του ενός διαφορετικών µαθηµάτων, δηλαδή των θεµελι-
ωδών διαθεµατικών εννοιών.  

β) µε τις διαθεµατικές δραστηριότητες\ εργασίες\σχέδια εργασίας 
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Η ανάπτυξη «διαθεµατικών» δραστηριοτήτων και εννοιών κρίνεται απαραίτητο να προω-
θείται µέσα από τα ΑΠΣ όλων των γνωστικών αντικειµένων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η δη-
µιουργική πρόσβαση στη γνώση.  

 

2.2.  Η ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ∆ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 
Στην κατάρτιση των ∆ΕΠΠΣ και των ΑΠΣ των Κωφών ακολουθήθηκε κατά το δυνατόν η 

δοµή των ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. Στα ∆ΕΠΠΣ δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφο-
ρά, εφόσον είναι κατά βάση κοινά µε αυτά της γενικής εκπαίδευσης. Σχετικά µε τα ΑΠΣ επι-
σηµαίνονται τα εξής: 

1. Εισάγονται δύο νέα γνωστικά αντικείµενα στην εκπαίδευση των κωφών, η «Ελληνική 
Νοηµατική Γλώσσα» και η «Κοινωνική και Πολιτισµική Ιστορία των κωφών», για τα 
οποία καταρτίζονται ΑΠΣ για πρώτη φορά 

2. Για τα γλωσσικά µαθήµατα (ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, αρχαιοελληνική γλώσσα 
και γραµµατεία), την εικαστική αγωγή, την αγωγή θεάτρου, την µελέτη περιβάλλο-
ντος και τη φυσική του δηµοτικού, δηµιουργήθηκαν αναλυτικά προγράµµατα που συ-
µπορεύονται βασικά µε την γενική εκπαίδευση ως προς τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους, αλλά διαφοροποιούνται αισθητά ως προς τις δραστηριότητες. 

3. Για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα, και σύµφωνα µε τις αρχές της δίγλωσσης εκ-
παίδευσης, ακολουθούνται τα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. Όπου είναι απαραίτητο 
δίδονται οδηγίες για τις διαφοροποιήσεις (ή προσαρµογές). ∆ίνονται επίσης και γενικές 
κατευθύνσεις, που µπορεί να ακολουθεί ο εκπαιδευτικός σε όλα τα µαθήµατα.  

4. Η προσχολική αγωγή περιλαµβάνει και Πρόγραµµα Έγκαιρης Παρέµβασης. 
Η έγκαιρη παρέµβαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατι-
κότητα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
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