
 

 

 

 

4.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

4.1. Εισαγωγή 
 

4.1.1.  Σκοπός 
Στα αναλυτικά προγράµµατα των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι: 

"Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά 
να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στο πλαίσιο των ευ-
ρύτερων στόχων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης". Τα κωφά/βαρήκοα
παιδιά δικαιούνται και µπορούν να κατακτήσουν τους ίδιους στόχους της προσχολικής εκπαί
δευσης, µέσα από προγράµµατα προσαρµοσµένα, όπου χρειάζεται, στις ανάγκες τους.  

 
      -

      

 

 
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ πως, ενώ για τα ακούοντα νήπια το Νηπιαγωγείο αποτελεί µεν 

βασικό φορέα κοινωνικοποίησης, αλλά ο κυριότερος και αρχικός είναι η οικογένεια, για την 
πλειοψηφία των κωφών/βαρηκόων παιδιών που προέρχονται από ακούοντες γονείς, το σχο-
λείο συχνά καλείται να αντισταθµίσει τα κενά που αφήνει το οικογενειακό περιβάλλον ως 
προς αυτόν τον τοµέα και να γίνει ο κατ' αρχήν φορέας της οµαλής και ολόπλευρης κοινωνι-
κοποίησής τους.  

 

4.1.2.  Προγράµµατα για την Εκπαίδευση των κωφών/βαρηκόων παιδιών 
προσχολικής ηλικίας  

Τα προγράµµατα του Νηπιαγωγείου για κωφά/βαρήκοα παιδιά, για να έχουν θετικά και 
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα που θα αναλογούν µε εκείνα των ακουόντων συνοµηλίκων 
τους θα πρέπει να βασίζονται:  

α. Στη γνώση για το πώς µαθαίνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά.  
β. Στη γνώση για το πώς επηρεάζεται η ανάπτυξη των παιδιών από την κώφωση, ποιοι 

νέοι παράγοντες δηµιουργούνται και πώς αυτοί αντιµετωπίζονται παραγωγικά. 
γ. Στην πεποίθηση ότι η κώφωση/βαρηκοΐα δεν αποτελεί "µειονέκτηµα" που εµποδίζει τα 

παιδιά να προοδεύσουν όσο τα ακούοντα, αλλά µια διαφορά που µε την κατάλληλη αντιµε-
τώπιση δεν έχει καµία αρνητική επίδραση στα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα του παιδιού. Το γε-
γονός αυτό θέτει προκλήσεις, στις οποίες το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι υποχρεωµένο να α-
νταποκριθεί.  

δ. Στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εµπειρικά δεδοµένα για το σχεδιασµό κα-
τάλληλων προγραµµάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης για κωφά/βαρήκοα παιδιά.  

Ειδικότερα:  
Τα κωφά/βαρήκοα παιδιά, όπως αναφέραµε, δεν είναι οµοιογενής πληθυσµός. Στο σχεδι-

ασµό των προγραµµάτων τους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εκτός από την κώφω-
ση/βαρηκοΐα, η ατοµικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του, οι κοινωνικές 
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αξίες και τα πολιτισµικά αγαθά (της κοινωνίας µας), οι πολιτισµικές συνιστώσες που θέτει η 
κώφωση και οι προσδοκίες των γονέων. Επειδή συχνά οι γονείς δεν έχουν πάρει καµιά βοή-
θεια πριν από την είσοδο του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστηµα και οι προσδοκίες τους µπο-
ρεί να είναι ασαφείς, το σχολείο πρέπει να είναι προετοιµασµένο να προσφέρει βοήθεια σ’ 
αυτόν τον τοµέα, για να εξασφαλιστεί, µεταξύ της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης και των 
προσδοκιών των οικογενειών η συµβατικότητα, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία κάθε 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  

 
Τέλος, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση ώστε να γίνεται µε τρόπο 

και µέσα προσαρµοσµένα στις συνθήκες που δηµιουργεί η κώφωση/βαρηκοΐα. Ο εκπαιδευτι-
κός αλλά και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να γνωρίζουν πως συχνά οι τρόποι και 
τα µέσα αξιολόγησης των παιδιών της γενικής εκπαίδευσης δεν µπορούν να ισχύσουν για τα 
κωφά/βαρήκοα παιδιά. 

 

4.1.3.  Βασικές αρχές του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο Κωφών / Βαρηκόων 

Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο κω-
φών/βαρηκόων, προκειµένου να είναι κατάλληλο και αποτελεσµατικό, εκτός των χαρακτηρι-
στικών που αφορούν το ∆ΕΠΠΣ για τα νηπιαγωγεία της γενικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 
µπορεί επιπλέον:  

• Να παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την στήριξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των 
κωφών/βαρηκόων παιδιών που θα τους επιτρέψει όχι µόνο να αποδεχτούν την δια-
φορετικότητά τους αλλά και να είναι περήφανα γι αυτήν, όπως και για όλα τα άλλα 
εθνικά, πολιτισµικά και ατοµικά χαρακτηριστικά τους. 

• Να παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την στήριξη της Ελληνικής Νοηµατικής 
Γλώσσας. 

• Να στηρίζει την πορεία των οικογενειών προς την αποδοχή της κώφωσης/βαρηκοΐας 
και να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών µε τις οικογένειές τους, το ευρύτερο 
περιβάλλον του σπιτιού και του σχολείου και γενικά µε όλη την κοινωνία, τόσο αυτήν 
των ακουόντων όσο και µε την κοινότητα των Κωφών. 

• Να εγγυάται τη διαθεσιµότητα των πηγών γνώσης, που θα είναι προσβάσιµες στα 
κωφά/βαρήκοα παιδιά, π.χ. την επιλογή και την χρήση πλούσιου οπτικού υλικού. Να 
διασφαλίζει επίσης την προσέγγιση και παρουσίαση όλων των θεµάτων µε πολλούς 
τρόπους συµβατούς προς τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών/βαρηκόων παιδιών. 

• Να είναι εξοπλισµένο µε µέσα που θα κάνουν τις πληροφορίες του περιβάλλοντος, αλ-
λά και τα συνήθη µέσα επικοινωνίας προσβάσιµα στα κωφά/βαρήκοα παιδιά: Κουδού-
νια Οπτικά για την πόρτα και το διάλειµµα, συναγερµό φωτιάς κλπ. µε φωτεινά σήµα-
τα, κειµενοτηλέφωνο, φαξ, τηλεόραση - κάµερα - βίντεο κλπ.  

• Να µπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες µεταβολές 
που σε όλο τον δυτικό κόσµο χαρακτηρίζουν τον πληθυσµό των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων για κωφά και βαρήκοα παιδιά (όπως τα κοχλιακά εµφυτεύµατα και άλλες 
πιθανές τεχνολογικές εξελίξεις, το φαινόµενο της µετακίνησης των πληθυσµών και ο 
αυξανόµενος πληθυσµός των κωφών/βαρηκόων παιδιών µε πολλαπλές αναπηρίες).  

 

4.1.4.  Προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο κω-

φών/βαρηκόων προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραµµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων στους διάφορους τοµείς, µε τρόπο που συνήθως δεν διαφέρει καθόλου από 
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των γενικών νηπιαγωγείων, όσον αφορά τους γενικούς εκπαιδευτικούς στόχους. Ωστόσο σε 
αρκετούς τοµείς έχουν προστεθεί περιοχές που είναι απαραίτητες για την ισότιµη ανάπτυξη 
των κωφών/βαρηκόων παιδιών. 

Πιο συγκεκριµένα:   

 
   

          
   

Α. Παιδί και γλώσσα: Πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
γλώσσας για το νηπιαγωγείο κωφών / βαρηκόων 

Για το νηπιαγωγείο κωφών/βαρηκόων ισχύουν οι αρχές της δίγλωσσης εκπαίδευσης και η 
αναγκαιότητα καλλιέργειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (βλέπε πρόγραµµα ΕΝΓ). Ό-
σον αφορά τους τοµείς της γλώσσας και της επικοινωνίας εδώ πρέπει να δοθεί ακόµα µεγα-
λύτερη έµφαση διότι τα κωφά/βαρήκοα παιδιά συχνά φτάνουν στο νηπιαγωγείο, όχι µόνο 
χωρίς να έχουν ολοκληρώσει καµία γλώσσα, αλλά και χωρίς καν να έχουν εγκαταστήσει και 
σταθεροποιήσει βασικές επικοινωνιακές λειτουργίες. Επίσης προστέθηκαν προγράµµατα α-
κουστικής εκπαίδευσης και οµιλίας που θα δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να καλλιεργήσουν 
τις δυνατότητές τους σε αυτούς τους τοµείς.  
Β. Παιδί και περιβάλλον: Πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτή-

των µελέτης περιβάλλοντος για το νηπιαγωγείο – ανθρωπογενές περιβάλλον και 
αλληλεπίδραση 

Η σχέση µε τους άλλους είναι µια περιοχή που παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για τα 
κωφά/βαρήκοα παιδιά, που µπορεί να φθάνουν στην ηλικία του νηπιαγωγείου χωρίς να έχουν 
επικοινωνήσει σε επίπεδο ανάλογο µε την ηλικία τους ούτε µε την ίδια τους την οικογένεια. 
Επίσης, τα περισσότερα δεν έχουν συναντήσει άλλα κωφά παιδιά, και φυσικά ούτε κωφούς 
ενήλικες. Τους λείπουν λοιπόν βασικές παραστάσεις, απαραίτητες για τον σχηµατισµό αυτο-
εικόνας και την ανάπτυξη ταυτότητας. Στα προγράµµατα του νηπιαγωγείου για κω-
φά/βαρήκοα παιδιά στην περιοχή που αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον έχουν προστεθεί 
νέοι στόχοι και δραστηριότητες που φιλοδοξούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανά-
γκες που προκύπτουν από τα παραπάνω κενά.  

 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, από τα περισσότερα κωφά/βαρήκοα νήπια (ιδιαίτερα όταν αυτά 

έχουν ακούοντες γονείς) λείπουν δεξιότητες και πληροφόρηση που οι ακούοντες συνοµήλικοί 
τους έχουν αποκτήσει φυσικά στη διαδικασία της ανατροφής τους από τις οικογένειές τους. 
Εξάλλου, οι οικογένειες των κωφών/βαρηκόων παιδιών συχνά χρειάζονται βοήθεια για να 
µπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους που είναι τόσο σηµαντικός για το υγιές µεγάλωµα των 
παιδιών τους. Για τον λόγο αυτό προστέθηκε στον τοµέα "Παιδί και περιβάλλον" ένα επιπλέον 
κοµµάτι, που στοχεύει στην παρέµβαση στο οικογενειακό περιβάλλον. Έχει στόχους και δρα-
στηριότητες που απευθύνονται σε ζεύγη (ή οµάδες) ενηλίκων και παιδιών και αποτελεί την
οικογενειοκεντρική συνιστώσα του νηπιαγωγείου κωφών/βαρηκόων.  

 

4.1.5.  Περιβάλλον 
Α. Χαρακτηριστικά στοιχεία µεθοδολογίας 
Στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο κω-

φών/βαρηκόων χρησιµοποιούνται πρακτικές που είναι κατάλληλες για κωφά/βαρήκοα παιδιά. 
Οποιαδήποτε πληροφορία υπάρξει στο περιβάλλον, είτε αυτή αφορά άµεσα τα παιδιά είτε όχι, 
είναι προσβάσιµη από αυτά.  

Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι ενδεικτικές, αφού πολλές προκύπτουν από τα 
τρέχοντα γεγονότα και τα αυθόρµητα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός σε µόνιµη 
βάση και ιδιαίτερα στον τοµέα "Παιδί και οικογενειακό περιβάλλον" συνεργάζεται στενά µε 
τους γονείς και βρίσκεται σε διαρκή διάλογο µε το περιβάλλον όπου ζει κάθε παιδί.  
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Β. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κωφά/βαρήκοα παιδιά πρέπει να γνωρίζει την Ελληνική 

Νοηµατική Γλώσσα και να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσµατικά και αµφίδροµα µε τα 
παιδιά. Επίσης πρέπει να είναι πρόθυµος να συνεργαστεί µε τις οικογένειές τους και να γνωρί-
ζει τις καταστάσεις µέσα από τις οποίες αυτές µπορεί να έχουν περάσει, -και ίσως ακόµα να 
περνάνε- µετά την διάγνωση της κώφωσης/βαρηκοΐας. Να είναι ευρηµατικός, ευέλικτος και 
να δέχεται την αναγκαιότητα της εµπλοκής του σε διαδικασίες δια βίου µάθησης για να µπο-
ρεί να ανταποκρίνεται στις γρήγορα µεταβαλλόµενες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης των 
κωφών/βαρηκόων παιδιών. 

  

4.1.6.  Aξιολόγηση 
Τα κωφά/βαρήκοα παιδιά πρέπει να αξιολογούνται µόνον από ανθρώπους που επικοινω-

νούν µαζί τους αµφίδροµα και αποτελεσµατικά και µε διαδικασίες που λαµβάνουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την κώφωση/βαρηκοΐα. Η αξιολόγηση των παιδιών που 
είναι κωφά ή βαρήκοα είναι ένας πολύ ευαίσθητος και πολυσυζητηµένος τοµέας που πρέπει 
να προσεγγίζεται µε µεγάλη προσοχή.  

 

4.1.7.  Υποστηρικτικό υλικό για το διδάσκοντα 
Οδηγός ανάπτυξης και σχεδιασµού δραστηριοτήτων 
Εκτός από την συγγραφή οδηγού για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

Γλώσσας, Μαθηµατικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, ∆ηµιουργίας- Έκφρασης και Πληροφορικής 
που προβλέπεται για το Γενικό Νηπιαγωγείο, για να στηριχθεί αποτελεσµατικά το διδακτικό 
έργο του εκπαιδευτικού σε σχέση µε τις προσθήκες - προσαρµογές που έγιναν στα προγράµ-
µατα για τα κωφά/βαρήκοα παιδιά, θα πρέπει να αναπτυχθεί ο αντίστοιχος οδηγός, που επί-
σης θα συνοδεύεται και από ενδεικτικές δηµιουργικές δραστηριότητες θα συνοδεύεται και 
από εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) κατάλληλο για δίγλωσση εκπαίδευση, όπως 
για παράδειγµα ηλεκτρονικά βιβλία µε νοηµατική, παραµύθια- ιστορίες στη νοηµατική, βιβλία 
για παιδιά µε ΕΝΓ κλπ.  

 

4.2. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

4.2.1. Αντιληπτική Προφορική Γλώσσα 
Μέσα σε ένα δίγλωσσο νηπιαγωγείο η ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής αντιληπτικής 

γλώσσας έχει τη θέση της, η οποία όµως διαφέρει από εκείνη που έχει στο νηπιαγωγείο α-
κουόντων. Θα πρέπει να δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να καλλιεργούν την κατανόηση της 
προφορικής γλώσσας, χωρίς αυτό να αποτελεί προτεραιότητα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
γνωρίζει ότι τα παιδιά θα διαφέρουν κατά πολύ σε αυτόν τον τοµέα και να είναι έτοιµος να 
ανταποκριθεί στην πρόκληση που δηµιουργεί αυτή η ποικιλία.  

Πρέπει να τονιστεί πως ο εκπαιδευτικός όταν απευθύνεται στα παιδιά προφορικά, χρησι
µοποιεί φυσική γλώσσα. ∆εν επιτρέπονται γλωσσικά λάθη υπεραπλούστευσης χάριν ευκολίας 
ή ευκρίνειας («Σήµερα είναι µέρα ∆ευτέρα»). Επίσης ο κυµατισµός της φωνής είναι φυσικός 
και για κανένα λόγο δεν προφέρονται οι λέξεις συλλαβιστά ούτε «σέρνονται» οι συλλαβές. Τα 
παιδιά που έχουν αρκετά ακουστικά υπολείµµατα θα πρέπει να συλλαµβάνουν φυσικά το η-
χόχρωµα της γλώσσας. Επίσης δε συνιστάται να γίνονται υπερβολές στην χειλεαναγνωστική 
εικόνα, για να είναι αναγνωρίσιµη όταν την συναντούν σε φυσικές επικοινωνιακές καταστά-
σεις της καθηµερινής ζωής.  

      -
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Στις δραστηριότητες που αφορούν την προφορική γλώσσα, τα παιδιά κάθονται σε κυκλι-
κή διάταξη και ο εκπαιδευτικός απέναντί τους στο ίδιο ύψος. Το πρόσωπό του είναι πλούσιο 
εκφραστικά και πολλές φορές η οµιλία συνοδεύεται µε Ελληνικά µε Νοήµατα. ∆ίνεται ιδιαίτε-
ρη σηµασία στο να αντλούν τα παιδιά ευχαρίστηση από αυτήν την επικοινωνία 

 
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι τα παιδιά πρέπει κάθε φορά να γνωρίζουν ποια

θα είναι η γλώσσα επικοινωνίας και δεν µπορεί αυτή να αλλάζει τυχαία και µάλιστα µε τρόπο 
που δεν είναι εξίσου προσβάσιµος εκείνη την ώρα σε όλα τα παιδιά. Οι προφορικές δραστη-
ριότητες πρέπει να είναι οργανωµένες και αναµενόµενες. 

          
   

 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ αντιληπτικής προφορικής γλώσσας 
Ικανότητες που ε-
πιδιώκεται να ανα-

πτυχθούν 

Περιεχόµενο /Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Στο χώρο του νηπια-
γωγείου θα πρέπει να 
διαµορφώνονται συν-
θήκες αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας έτσι 
ώστε τα παιδιά να εν-
θαρρύνονται για: 

  

Να αναπτύξουν αρχικά 
οπτική επαφή µε 
την/τον εκπαιδευτικό 
και µε τους συµµαθη-
τές τους αντιλαµβα-
νόµενα ότι το πρόσω-
πο µεταφέρει σηµα-
ντικές πληροφορίες. 

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να κάθονται κοντά στον εκ-
παιδευτικό και σε θέσεις που επιτρέπουν την εύκολη ο-
πτική επαφή µε τον ίδιο αλλά και µε τους συµµαθητές 
τους. ∆ίνονται πλούσια και ενδιαφέροντα επικοινωνιακά 
ερεθίσµατα µέσα στο οπτικό πεδίο των παιδιών και όσο 
το δυνατόν κοντά στη περιοχή του προσώπου της νηπια-
γωγού έτσι ώστε αυτά να έχουν εύκολη πρόσβαση στις 
πληροφορίες που προσφέρει το πρόσωπο (Γλώσσα, Με-
λέτη περιβάλλοντος, Μαθηµατικά, Μουσική) 
 
Ο εκπαιδευτικός κρύβεται πίσω από µάσκες, πίσω από ένα 
ύφασµα, µια γαντόκουκλα και βγαίνει ξαφνικά τραβώντας 
την προσοχή των παιδιών. 
 
Ο εκπαιδευτικός φοράει παράξενα γυαλιά, και κάνει παρά-
ξενες και αστείες γκριµάτσες πριν πει κάτι ή πριν δείξει 
κάτι στα παιδιά . 

 Αλληλεπίδρα-
ση- επικοινω-
νία- ανταλλαγή 

Να παρακολουθούν το 
βλέµµα των άλλων 
αντλώντας πληροφο-
ρίες από αυτό. 

Τα παιδιά παροτρύνονται να παρακολουθούν το βλέµµα 
των άλλων για να πάρουν πληροφορίες σχετικά µε τις 
προθέσεις και τις επιδιώξεις τους. 
 
Παίζονται στην τάξη παιχνίδια του τύπου:  
"Μάντεψε τι βλέπω στην αίθουσα". Ο εκπαιδευτικός κα-
τευθύνει το βλέµµα του σε ένα αντικείµενο. Όποιο παιδί 
βρει τι κοιτάζει κερδίζει το αυτοκόλλητο που ο πρώτος 
έχει τοποθετήσει δίπλα στο αντικείµενο. Νικητής είναι αυ-
τός που έχει τα περισσότερα αυτοκόλλητα.  
Παραλλαγή του παιχνιδιού:  
α) στη θέση του εκπαιδευτικού µπορεί να µπει ένα παιδί  
β) όποιος παρατηρήσει σωστά να συνεχίζει το παιχνίδι, 
ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να βρουν τι κοιτάζει.  

Μεταβολή  
∆ιάσταση (χώ-
ρος) 
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"Κοίτα όπου κοιτάζω: όλοι προσπαθούµε να κατευθύνου-
µε το βλέµµα µας στο ίδιο αντικείµενο που κοιτάζει το 
παιδί που ορίζεται ως αρχηγός κ.λπ.  

Να παρακολουθούν 
αντικείµενα και εικό-
νες που δείχνουν οι 
άλλοι και να αντλούν 
πληροφορίες από την 
παρουσίαση. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρακολουθούν όταν οι άλ-
λοι δείχνουν κάποιο αντικείµενο και χρησιµοποιούν τις 
πληροφορίες που πήραν από αυτήν την παρουσίαση σε 
επόµενη δραστηριότητα.  
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει αντικείµενα µε εντυπωσιακό 
τρόπο ώστε να δηµιουργήσει έκπληξη στα παιδιά, πχ. 
κρύβοντας κάτι µέσα σε ένα παράξενο κουτί. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να µπουν σε διαδικασία «εξε-
ρεύνησης»: να µυρίσουν, να πιάσουν, να αισθανθούν, 
ακόµη και να ακούσουν, πριν την παρουσίαση ενός αντι-
κειµένου  
(Μελέτη περιβάλλοντος, Ακουστική). 

Επικοινωνία– 
πληροφορία 
Οµοιότητες- δι-
αφορές 
 

Να συµµετέχουν σε 
παιχνίδια αλλαγής ρό-
λων.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εµπλακούν σε συµβολικό και 
φανταστικό παιχνίδι παίρνοντας το ρόλο των γονέων 
τους, των δασκάλων τους, και άλλων ενηλίκων, αναπαρι-
στώντας πραγµατικές και φανταστικές καταστάσεις. 
 
Οργανώνεται στο νηπιαγωγείο µια συλλογή πραγµατικών 
αντικειµένων, άχρηστων υλικών, ρούχων, υφασµάτων, 
παιχνιδιών και δηµιουργούνται γωνιές στο χώρο ώστε να 
δοθούν ερεθίσµατα στα παιδιά να ξεκινήσουν φανταστικό 
παιχνίδι (παιχνίδι ρόλων). 
 
Τα παιδιά δραµατοποιούν ιστορίες σχετικές µε ένα θέµα 
ώστε να πάρουν περισσότερες και πιο ακριβείς πληροφο-
ρίες, να το επεξεργαστούν νοητικά και να το κατανοή-
σουν καλύτερα (δραµατική τέχνη). 
 
Τα παιδιά γίνονται αγάλµατα και αναπαριστούν εικόνες.  

Επικοινωνία– 
Αλληλεπίδραση 
Συνεργασία 
 
Πολιτισµός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεταβολή 

Να µιµούνται παιχνίδια 
και δραστηριότητες 
αναπτύσσοντας την 
παρατηρητικότητα 
τους. 
 
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε παιχνίδια 
µίµησης αναπτύσσοντας την παρατηρητικότητά τους και 
βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους σε όλους τους τοµείς 
(γλωσσικό, κινητικό κ.α). 
 
Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια καθρέφτη (οµαδικά ή σε ζευ-
γάρια). 
Ο εκπαιδευτικός ή ένα παιδί δραµατοποιεί µια σειρά πρά-
ξεων σαν παντοµίµα. Τα άλλα πρέπει να επαναλάβουν τις 
πράξεις του στη σωστή σειρά µετά από αυτό. 
Καθισµένα σε κύκλο παίζουν ένα παιχνίδι µνήµης και πα-
ρατηρητικότητας µε κινήσεις ή µε λέξεις. Το πρώτο κάνει 
µια κίνηση ή λέει µια λέξη. Το δεύτερο επαναλαµβάνει 
την κίνηση ή τη λέξη και προσθέτει µια δικιά του. Το τε-
λευταίο πρέπει να θυµάται όλες τις κινήσεις ή τις λέξεις 
των προηγούµενων στη σωστή σειρά και να προσθέσει 
και άλλη µια δικιά του. 
 
Τα παιδιά βρίσκουν ποιο αντικείµενο ή ποια εικόνα εξα-

Συνεργασία 
Μεταβολή 

 38 
 



 

φανίστηκε από µια σειρά αντικειµένων αφού πρώτα έχουν 
παρατηρήσει τη σειρά καλά. 
Βρίσκουν τι λείπει από µια εικόνα, παρατηρούν οµοιότη-
τες και διαφορές. 

Κατανοούν απλές ε-
ντολές που δίνονται 
προφορικά και που 
αφορούν την καθηµε-
ρινή ρουτίνα.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κατανοούν απλές οδηγίες 
που δίνονται προφορικά και αφορούν συµπεριφορές που 
επαναλαµβάνονται συχνά στην καθηµερινή ρουτίνα της 
τάξης (πχ να αρχίζουν και να σταµατούν µια δραστηριό-
τητα όταν το ζητά ο εκπαιδευτικός π.χ. «Κλείσε την πόρ-
τα», «Σταµάτησε», «Έλα εδώ» κ.λπ.).  

Αλληλεπίδραση 
Πολιτισµός 

Τα παιδιά βοηθιούνται 
να κατανοήσουν ότι οι 
άνθρωποι και τα αντι-
κείµενα έχουν ονόµα-
τα στην Ελληνική 
προφορική γλώσσα 
όπως ακριβώς και 
στην Ελληνική Νοη-
µατική Γλώσσα. 

Ο εκπαιδευτικός οργανώνει πολλές εναλλακτικές δραστη-
ριότητες και συγκρίνει την απεικόνιση ενός σηµείου της 
Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας µε τη γραπτή απεικόνιση 
µιας λέξης – όνοµα αντικειµένου – της Ελληνική προφορι-
κής γλώσσας (πρώτη γραφή και ανάγνωση) . 
 
Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα κολλάζ µε τα πρόσωπα της 
τάξης και τα ονόµατά τους.  
 
Τοποθετούνται παντού τα ονόµατα των παιδιών – απει-
κόνιση του ονόµατός τους στη νοηµατική γλώσσα και του 
βαφτιστικού τους ονόµατος σε γραπτή µορφή (πρώτη 
γραφή και ανάγνωση) – πχ στα ανθρωπάκια που χρησι-
µοποιούµε για το παρουσιολόγιο, σε αντικείµενα που τους 
ανήκουν όπως το συρτάρι τους, η τσάντα τους, το µπου-
φάν τους κ.λπ.  
 
Τα παιδιά µαζί µε τον εκπαιδευτικό κατασκευάζουν έναν 
κατάλογο εργαζοµένων στο σχολικό χώρο και καταγρά-
φουν τα ονόµατά τους, µαζί µε την ιδιότητά τους: κωφός 
– ακούων, γνωρίζει Νοηµατική Γλώσσα ή όχι, τι δουλειά 
κάνει κ.λπ. 
(µελέτη περιβάλλοντος) 
Φτιάχνουν ένα κατάλογο επισκεπτών όπως παραπάνω. 
Φτιάχνεται το οικογενειακό δέντρο κάθε παιδιού, όπου 
καταγράφονται τα ονόµατα των µελών της οικογένειάς 
του και η ιδιότητά τους ως προς τη σχέση συγγένειας που 
έχουν µε το παιδί. 
 
Τοποθετούνται παντού καρτέλες µε τα ονόµατα των αντι-
κειµένων (γραπτή µορφή και απεικόνιση του νοηµατικού 
σηµείου). Υποδεικνύεται στα παιδιά ότι οι µικρές ταµπέλες 
µε τα γράµµατα αναπαριστούν τα ονόµατα που έχουν τα 
αντικείµενα στην Ελληνική γλώσσα. 
Σε κάθε ευκαιρία διαβάζονται τα ονόµατα αυτά, εκθέτο-
ντας τα παιδιά σε προφορική γλώσσα  
(εκφραστική γλώσσα). 

 
Επικοινωνία  
(κώδικας) Ο-
µοιότητες-
διαφορές 
Ταξινόµηση 

Να κατανοούν και να 
εκτελούν απλές καθη-
µερινές οδηγίες.  

Τα παιδιά βοηθούνται να κατανοούν και να εκτελούν κα-
θηµερινές οδηγίες του τύπου «βάλε το µπουφάν σου, πέ-
ταξε τα σκουπίδια, φέρε το ψαλίδι» όταν αυτές τους δί-
νονται σε Ελληνική προφορική γλώσσα (χειλεαναγνωστι-
κά και ακουστικά). 
 
Καθισµένα σε κύκλο παίζουν παιχνίδια του τύπου «ο ελέ-

Επικοινωνία – 
κώδικας – πλη-
ροφορία  
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φαντας λέει:….» χρησιµοποιώντας µια γαντόκουκλα. ∆ί-
νονται εντολές που εκθέτουν τα παιδιά σε λεξιλόγιο κα-
θηµερινών αντικειµένων ή στοχεύουν στην κατανόηση 
λεξιλογίου σχετικού µε τα µέρη του σώµατος ή απλά ρή-
µατα (« Γιώργο πιάσε το αυτί σου», « Γιάννη πήγαινε στο 
τραπέζι» κ.λπ.). 
 
Ο εκπαιδευτικός ζητάει τη βοήθεια των παιδιών για την 
εκτέλεση µιας πράξης, ενθαρρύνοντάς τα να κατανοή-
σουν και να εκτελέσουν µικρές εντολές.  
 
Φτιάχνοντας ένα κολλάζ δίνονται συστηµατικά εντολές 
και οδηγίες στα παιδιά σε απλή προφορική Ελληνική 
γλώσσα και ενθαρρύνονται να εκτελέσουν σωστά. 
 
Τα παιδιά µαζί µε τον εκπαιδευτικό εκτελούν µια συνταγή. 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει πρώτα ζωγραφισµένη τη 
συνταγή σχηµατικά στα παιδιά και µετά δίνει προφορικές 
εντολές όπως «τώρα βάλε λάδι», «τώρα βάλε το καλα-
µπόκι» κ.λπ. για να εκτελέσουν τα παιδιά. 

Να ανταποκρίνονται 
στις κλήσεις της νηπι-
αγωγού παιδιού –  

Οργανώνονται παιχνίδια αφενός για να εκτεθούν τα παι-
διά στην επικοινωνιακή λειτουργία του καλέσµατος και 
στον τρόπο µε τον οποίο καλούµε στην Ελληνική προφο-
ρική γλώσσα και αφετέρου για να ασκηθούν ακουστικά. Ο 
εκπαιδευτικός φοράει τη µάσκα του κλόουν ώστε να κρύ-
βεται το στόµα του. Καλεί κάποιο παιδί. Το παιδί που θα 
διακρίνει το όνοµά του θα πρέπει να κερδίσει κάτι π.χ. 
ένα αυτοκόλλητο.  
 
Παίζονται παιχνίδια όπου προτρέπονται τα παιδιά να προ-
σέξουν τον τρόπο που καλεί ο ένας τον άλλον όταν συν-
διαλέγονται στην Ελληνική Νοηµατική γλώσσα. Κατόπιν 
τα παιδιά ενθαρρύνονται να προσέξουν την αντίστοιχη 
λειτουργία στην Ελληνική γλώσσα. 

Επικοινωνία  
Πολιτισµός 
Συνεργασία 

Να παρακολουθούν 
µια µικρή ιστορία µε 
εικόνες και να δεί-
χνουν κάποιες από τις 
εικόνες της ιστορίας 
όταν τους τις ονοµά-
ζουµε 
 
 
 
 
 
Να παρακολουθούν 
ιστορίες-παραµύθια ή 
διηγήσεις χωρίς ιδιαί-
τερα προβλήµατα 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρακολουθούν µικρές ή και 
µεγαλύτερες ιστορίες και παραµύθια σε απλή Ελληνική 
προφορική γλώσσα, διανθισµένη µε χειρονοµίες και έντο-
νες εκφράσεις ώστε να είναι προσβάσιµες σε όλα τα παι-
διά. 
 
Παρουσιάζεται µια ιστορία µε εικόνες, από ένα βιβλίο 
στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. Αφού τα παιδιά κατα-
νοήσουν την ιστορία, παρουσιάζεται µε απλές προτάσεις 
επαναληπτικά. Τα παιδιά µπορούν να µεταφέρουν την 
ήδη αποκτηµένη γνώση από την πρώτη γλώσσα στη δεύ-
τερη.  
Αν τα παιδιά έχουν ήδη κατακτήσει την Ελληνική προφο-
ρική γλώσσα σε µεγάλο βαθµό, µπορεί να τους παρουσι-
αστούν ιστορίες-παραµύθια ή άλλα θέµατα απευθείας σε 
αυτή τη γλώσσα. 
∆ιασφαλίζεται η κατανόηση της ιστορίας µε ερωτήσεις 
που θα παροτρύνουν τα παιδιά να δείξουν πχ τα πρόσω-
πα της ιστορίας όταν υπάρχουν στις εικόνες, κάποιον τό-
πο, ένα γεγονός, να δραµατοποιήσουν την ιστορία, να 
απαντήσουν σε λεπτοµέρειες κλπ. 

∆ιάσταση –
Χρόνος 
 
Μεταβολή –
εξέλιξη  
 
Πολιτισµός 
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4.2.2. Εκφραστική Προφορική Γλώσσα 
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εκφραστικής προφορικής γλώσσας γίνεται στο νηπιαγωγείο των 

κωφών και βαρήκοων παιδιών χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον πρωτεύοντα τρόπο επικοινωνί-
ας. Τα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά στην ελεύθερη επικοινωνία τους συνδιαλέγονται κύρια µε 
οπτικοκινητικό τρόπο, είτε αυτός είναι ήδη διαµορφωµένη Νοηµατική Γλώσσα είτε νοηµατική 
(επικοινωνία) στα αρχικά στάδια είτε -για την πλειοψηφία των παιδιών µε ακούοντες γονείς- 
χειρονοµίες, εκφράσεις κλπ. Στο σχολείο δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να καλλιεργήσουν την 
προφορική έκφραση της Ελληνικής, ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε παιδιού.  

Υιοθετείται το φυσικό µοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής προφορικής γλώσσας και δίνεται 
η ευκαιρία στα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά φυσικά και αβίαστα να περάσουν από τα στάδια 
που περνούν όλα τα παιδιά στην διαδικασία της ανάπτυξης οµιλίας. ∆εν ασκείται καµιά πίεση 
και κινείται το ενδιαφέρον των παιδιών µε ποικίλες, ευχάριστες δραστηριότητες. Ο εκπαιδευ-
τικός δεν "διορθώνει" ποτέ τα παιδιά. Όταν γίνονται λάθη, φροντίζει να δοθούν έµµεσα στο 
παιδί πολλές ευκαιρίες να έρθει σε επαφή µε το σωστό γλωσσικό σχήµα ή φώνηµα. Η προ-
φορική έκφραση µπορεί να υποβοηθείται από την Ελληνική µε Νοήµατα. 

 
Είναι γεγονός ότι όλα τα παιδιά δεν θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο προφορικής γλώσσας. 

Επειδή υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των παιδιών (παιδιά κωφά, βαρήκοα, χρήστες 
κοχλιακών εµφυτευµάτων) σε αυτόν τον τοµέα, απαιτείται αντίστοιχα διαφορετική αντιµετώ-
πιση έτσι ώστε να µη δηµιουργείται πρόβληµα. Θα µπορούσε να γίνεται χωρισµός σε υπο-
οµάδες ή εξατοµικευµένη δουλειά.  

 
Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο /Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Στο χώρο του νηπια-
γωγείου θα πρέπει να 
διαµορφώνονται συν-
θήκες αλληλεπίδρασης 
και επικοινωνίας έτσι 
ώστε τα παιδιά να εν-
θαρρύνονται για: 

  

Να παίρνουν την σει-
ρά τους στην επικοι-
νωνία αλλάζοντας ρό-
λους οµιλητή/ ακροα-
τή, (χειρονοµώντας, 
νοηµατίζοντας, παίρ-
νοντας το λόγο κ.λπ.). 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται σε κάθε τους προσπάθεια να 
χρησιµοποιούν την Ελληνική προφορική γλώσσα και ιδιαί-
τερα όταν βρίσκονται µέσα στον κύκλο που έχει οριοθε-
τηθεί ως χώρος της γλώσσας αυτής. Οργανώνονται κα-
θηµερινές οµαδικές συζητήσεις όπου τα παιδιά αλληλεπι-
δρούν µεταξύ τους αλλά και µε τον εκπαιδευτικό ο οποίος 
παίζει κυρίως συντονιστικό ρόλο.  
Τα παιδιά παρουσιάζουν τον εαυτό τους, το όνοµά τους, 
τους γονείς τους, το αγαπηµένο τους παιχνίδι, ζώο, ή α-
ντικείµενο παίρνοντας καθένα µε τη σειρά του τη θέση 
του οµιλητή και ακροατή.  
Νέα: Τα παιδιά ανακοινώνουν νέα από τη ζωή τους στο 
σπίτι που ο εκπαιδευτικός καταγράφει µε κάποιο απεικο-
νιστικό τρόπο (ζωγραφιές – φωτογραφίες - γραπτά σύµ-
βολα) σε ένα µεγάλο ηµερολόγιο τάξης  
(Γλώσσα, Ανάγνωση, Γραπτή έκφραση, Μελέτη περιβάλ-
λοντος) 
 
Τα παιδιά σε ζευγάρια παίζουν το παιχνίδι του καθρέφτη: 
ο ένας οδηγεί, ο άλλος ακολουθεί. Αλλάζουν ρόλους. 

Επικοινωνία  
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Παίζουν παιχνίδια – επιτραπέζια ή άλλα π.χ. µπάλα - όπου 
ο καθένας περιµένει τη σειρά του για να παίξει. 
 
Ο εκπαιδευτικός εξηγεί σε µια ανυπόµονη κούκλα ότι 
πρέπει να περιµένει τη σειρά της και να λέει «ευχαρι-
στώ», «παρακαλώ» κ.λπ. 

Να εκφράσουν τις ε-
πιθυµίες τους δείχνο-
ντας, χειρονοµώντας, 
ζωγραφίζοντας νοη-
µατίζοντας, µιλώντας.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν ρητά τις επιθυµί-
ες τους για τα πρόσωπα, τις δραστηριότητες και τα αντι-
κείµενα της επιλογής τους, χρησιµοποιώντας φράσεις ό-
πως «θέλω/ .. …», «µου αρέσει/ ….» στην Ελληνική προ-
φορική γλώσσα ή στην Ελληνική µε Νοήµατα. 
 
Παιχνίδια επιλογών: 
«∆ιαλέγω το φρούτο που µου αρέσει να τρώω» 
«∆ιαλέγω την καρτέλα που θα ζωγραφίσω» 
«∆ιαλέγω το χρώµα που µου αρέσει» για να χρωµατίσω 
µια επιφάνεια. 
«∆ιαλέγω τη φωτογραφία του συµµαθητή µου», που σή-
µερα θα είναι υπεύθυνος τάξης κ.α. 
«∆ιαλέγω τι θα κάνω τώρα».  
 
«Μάντεψε τι µου αρέσει …» 
Τα παιδιά παρουσιάζουν σε παντοµίµα το παιχνίδι που 
τους αρέσει. 
∆ραµατοποιούν το επάγγελµα που θέλουν να κάνουν ό-
ταν θα µεγαλώσουν κ.α. 
 
Ο δάσκαλος καθοδηγεί τα παιδιά για να φτιάξουν πίνακες 
ή κολλάζ επιλογών µε φωτογραφίες και λέξεις. 
Τα παιδιά λένε το όνοµα του αγαπηµένου τους θείου και 
κολλούν τη φωτογραφία του. 
Λένε το όνοµα του αγαπηµένου τους γλυκού και κολλούν 
τη φωτογραφία του. 
Λένε το όνοµα του αγαπηµένου τους ζώου, του αγαπηµέ-
νου τους ήρωα. Συνεργαζόµενα φτιάχνουν ένα κολλάζ 
των αγαπηµένων ζώων της τάξης. 
 
«Προσωπική καρτέλα επιλογών» 
Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά για να φτιάξουν µια 
προσωπική καρτέλα επιλογών για κάθε µαθητή που αφο-
ρά σε συγκεκριµένα αγαπηµένα πρόσωπα, πράγµατα, 
δραστηριότητες. 
  
«Ηµερήσιο πρόγραµµα επιλογών» 
Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά για να φτιάξουν ένα 
ηµερήσιο πρόγραµµα επιλογών µε φωτογραφίες, εικόνες, 
απλά σχέδια και λέξεις µε θέµα: 
«Τι θα ήθελες να κάνεις σήµερα;» 

Επικοινωνία  
Αλληλεπίδραση 
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Να αναφερθούν σε 
κάτι δείχνοντας, χει-
ρονοµώντας, ζωγρα-
φίζοντας, νοηµατίζο-
ντας, µιλώντας. 

Μέσα σε ένα πλούσιο περιβάλλον από πλευράς ερεθισµά-
των τα παιδιά ενθαρρύνονται να απευθύνονται στον εκ-
παιδευτικό ελεύθερα για να αναφερθούν σε πρόσωπα, 
αντικείµενα, καταστάσεις και γεγονότα που θεωρούν άξια 
προσοχής. 
 
Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί και αλληλεπιδρά γλωσσικά µε 
τα παιδιά σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους, δίνοντάς 
τους ευκαιρίες να εκφράσουν αυτό που σκέφτονται, επα-
ναλαµβάνοντας και επεκτείνοντας τη γλώσσα που χρησι-
µοποιούν. 
Ο εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι τα 
πράγµατα και οι άνθρωποι γύρω µας έχουν ονόµατα. 
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ευκαιριακά θέµατα επεκτεί-
νοντας αυτά που προκύπτουν από την αναφορά των παι-
διών, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους .  

Επικοινωνία- 
κώδικας 
 
Μεταβολή 
 
 
Αυτός ο στόχος 
έχει µπει εδώ 
για να καλλιερ-
γηθεί η λει-
τουργία της α-
ναφοράς 

Να τραβούν την προ-
σοχή σε πρόσωπα, 
αντικείµενα ή γεγονό-
τα χρησιµοποιώντας 
τη φωνή τους ή ένα 
σχετικό λεξιλόγιο.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τη φωνή 
τους, το όνοµα του εκπαιδευτικού ή κάποιο σχετικό λεξι-
λόγιο όπως «κοίτα», «µύρισε», ή να ονοµάζουν το αντι-
κείµενο ή κάποιο γεγονός όταν θέλουν να τραβήξουν την 
προσοχή των άλλων. 
 
Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια ρόλων και δραµατοποιούν 
διάφορες σκηνές, στις οποίες ο στόχος είναι να ασκηθούν 
στους τρόπους που χρησιµοποιούµε για να τραβήξουµε 
την προσοχή των άλλων: χρησιµοποιώντας τη φωνή 
τους, το όνοµα αυτού στον οποίον απευθύνονται ή κά-
ποιο σχετικό λεξιλόγιο όπως κύριε, κυρία, συγνώµη κ.α.. 
 
 Με γαντόκουκλες ή πάνινες κούκλες υποδεικνύονται στα 
παιδιά τρόποι για να τραβούν την προσοχή. 
 
Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι: «Ποιος άκουσε το όνοµα 
του;» (ακουστική) 
 
Ο εκπαιδευτικός αντιπαραβάλλει τους διαφορετικούς τρό-
πους που οι κωφοί τραβούν την προσοχή (καλούν κά-
ποιον κωφό στο σχολείο), µε αυτούς που χρησιµοποιούν 
οι ακούοντες (µελέτη περιβάλλοντος).  
 
Κάνουµε δραµατοποίηση. Γινόµαστε όλοι κωφοί, γινόµα-
στε όλοι ακούοντες, είµαστε κωφοί και ακούοντες, γίνεται 
µια Βαβυλωνία, αλλάζουµε ρόλους.  

Επικοινωνία- 
κώδικας 

Να χρησιµοποιούν λέ-
ξεις ή µικρές φράσεις 
συνδεόµενες µε καθη-
µερινές ρουτίνες µι-
µούµενα ή αυθόρµη-
τα. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν συγκεκριµέ-
νες φράσεις για διάφορες καθηµερινές ρουτίνες απευθυ-
νόµενα προς τον νηπιαγωγό αλλά και µεταξύ τους σε 
προφορική γλώσσα. 
 
Τα παιδιά παριστάνουν την νηπιαγωγό και ανταλλάσσουν 
χαιρετισµούς (πρωινό, µεσηµεριανό), ρωτούν για τον και-
ρό, διαλέγουν τον υπεύθυνο της τάξης, δίνουν εντολή για 

Επικοινωνία- 
κώδικας 
 
Μεταβολή 
 
Σύστηµα – 
ταξινόµηση  
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το µάζεµα των παιχνιδιών, για το άνοιγµα της πόρτας κ.α. 

Να αναφέρονται σε 
παρόντα ή απόντα α-
ντικείµενα ή πρόσωπα 
και να απαντούν σε 
απλές ερωτήσεις χρη-
σιµοποιώντας ένα βα-
σικό λεξιλόγιο.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ονοµατίζουν αντικείµενα, 
πρόσωπα, εικόνες αντικειµένων, φωτογραφίες και να α-
παντούν σε ερωτήσεις του τύπου: «Τι είναι αυτό; Που εί-
ναι; Ποιος είναι;» χρησιµοποιώντας ένα βασικό λεξιλόγιο 
για διάφορες κατηγορίες αντικειµένων στην οµιλούµενη 
γλώσσα. 
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει απλές, επαναληπτικές ιστο-
ρίες µε εικόνες στα παιδιά και χτίζει τις ιστορίες αυτές µε 
περιγραφή των εικόνων µέσα από την αναφορά στα αντι-
κείµενα που τα ίδια τα παιδιά κάνουν. 
 
Τα παιδιά κάνουν συλλογές αντικειµένων που ανήκουν 
στις ίδιες κατηγορίες τα ταξινοµούν –ταξινοµήσεις-, ονο-
µατίζουν τα αντικείµενα που συλλέγουν και φτιάχνουν για 
παράδειγµα το βιβλίο των φαγητών, των ζώων, των ρού-
χων κ.α.  
(αντιληπτική γλώσσα). 
 
Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια µνήµης. Τοποθετούνται έξι 
αντικείµενα στη σειρά. Ένα παιδί κλείνει τα µάτια του και 
πρέπει να βρει ποιο αντικείµενο λείπει ονοµάζοντας το 
καθένα. Ο εκπαιδευτικός αλλάζει ρόλους µε τα παιδιά. 
 
Τα παιδιά παίζουν παιχνίδια µαντέµατος όπου ο δάσκαλος 
βάζει ένα αντικείµενο ή την εικόνα ενός αντικειµένου µέ-
σα σε ένα κουτί και ζητάει από τα παιδιά να µαντέψουν τι 
είναι µέσα.  
Φτιάχνονται αινίγµατα όπως: είναι κίτρινο και πολύ ζεστό, 
τι είναι; «ο ήλιος» ή «είναι ο ήλιος». 
 
Φτιάχνεται το οικογενειακό δέντρο του κάθε παιδιού. Τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να ονοµατίζουν τα κοντινά συγγε-
νικά τους πρόσωπα, να πουν το βαφτιστικό τους όνοµα 
και να ορίζουν τις σχέσεις πρώτου βαθµού συγγένειας. 
 
Φτιάχνεται πίνακας των εργαζοµένων στο σχολικό περι-
βάλλον µε φωτογραφίες, απεικόνιση των ονοµάτων τους 
στη νοηµατική γλώσσα και των βαφτιστικών τους ονοµά-
των σε γραπτή µορφή (πρώτη γραφή και ανάγνωση). 
Καθένας έχει ένα όνοµα. (αντιληπτική γλώσσα, µελέτη 
περιβάλλοντος). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πουν το 
βαφτιστικό όνοµα των προσώπων. 
 
Φτιάχνεται πίνακας των µαθητών της τάξης. Ο κάθε µα-
θητής έχει τη φωτογραφία του, το νοηµατικό του σηµείο, 
το βαφτιστικό του όνοµα. Τα παιδιά βρίσκουν ποιος α-
πουσιάζει σήµερα. 
 
Τοποθετούνται καρτέλες µε τα ονόµατα των αντικειµένων 
στην τάξη, στο σχολείο, στην αυλή κλπ. Συνδυάζεται η 
γραπτή µορφή του ονόµατος του αντικειµένου και η α-
πεικόνιση του νοηµατικού του σηµείου. Τα παιδιά ενθαρ-
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ρύνονται να χρησιµοποιήσουν το προφορικό όνοµα του 
αντικειµένου. 

Να εκφράζουν άρνηση 
χρησιµοποιώντας ένα 
σχετικό λεξιλόγι-
ο/λέξεις ή αρνητικές 
φράσεις. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν αρνητικό λε-
ξιλόγιο ή αρνητικές φράσεις σε διάφορες επικοινωνιακές 
περιστάσεις για πράγµατα που δεν έκαναν, για πρόσωπα 
που δεν είναι παρόντα, για γεγονότα που δεν γνωρίζουν 
στην προφορική γλώσσα. 
Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι της παντοµίµας. Παροτρύ-
νονται να διαλέξουν έναν ρόλο συσχετιζόµενο πιθανά µε 
ένα θέµα που επεξεργάζεται ο εκπαιδευτικός. ∆ιαλέγουν 
δηλαδή να υποδυθούν έναν ήρωα, παριστάνουν ένα ζώο, 
ντύνονται µασκαράδες. Με τη σειρά του το κάθε παιδί θα 
πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις που του κάνουν οι 
συµµαθητές του µε αρνητικές φράσεις ελεύθερα ή µετά 
από υπόδειξη του εκπαιδευτικού µέχρι οι άλλοι να βρουν 
ποιον υποδύεται. 
 
Τα παιδία µαζί µε τον εκπαιδευτικό φτιάχνουν µια ιστορία 
για κάποιον κύριο που έλεγε όλο «όχι». Τι φράσεις έλεγε 
αυτός ο κύριος; Όλοι µαζί φτιάχνουν ένα βιβλίο µε εικό-
νες – ζωγραφιές των παιδιών - και πιθανές αρνητικές 
φράσεις που χρησιµοποιούσε ο κύριος «ΟΧΙ» σε διαφο-
ρετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, δηµιουργώντας ένα 
υλικό στο οποίο µπορούν να ανατρέχουν τα παιδιά και να 
θυµούνται διάφορους τρόπους άρνησης. 
Στον κύκλο της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας τα παιδιά 
ψάχνουν να βρουν τρόπους άρνησης στη νοηµατική 
γλώσσα, µε το κεφάλι , το πρόσωπο και τα χέρια. Τι θα 
έλεγε ο κύριος όχι αν θα ήξερε µόνο νοηµατική γλώσσα 
στις διάφορες περιστάσεις; Τον ζωγραφίζουν. 

Επικοινωνία- 
κώδικας 
 
Μεταβολή 

Να εκφράζουν απλές 
ερωτήσεις µε µικρές 
φράσεις χρησιµοποιώ-
ντας τα αντίστοιχα 
σχήµατα επιτονισµού.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να διατυπώνουν αυθόρµητα 
ερωτήσεις του τύπου «Τι είναι αυτό; Πού είναι; Ποιος εί-
ναι; Πώς σε λένε; Πού πας; Είναι δικό σου; Τι κάνει; » 
κ.α. χρησιµοποιώντας το σωστό σχήµα επιτονισµού κατά 
την παραγωγή της ερώτησης στην προφορική γλώσσα. 
 
Κάθε παιδί κάνει την νηπιαγωγό, διαλέγει µια εικόνα και 
την παρουσιάζει στα υπόλοιπα παιδιά διατυπώνοντας ε-
ρωτήσεις. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παίζουν µε κούκλες σώµατος 
ή γαντόκουκλες και να παράγουν διαλόγους µε απλές ε-
ρωτήσεις. 
 
Φτιάχνεται ένας πίνακας ζώων. Στην πρώτη στήλη του 
πίνακα ένα παιδί κολλάει µε χρατς την εικόνα ενός ζώου. 
Στη συνέχεια καλείται να κάνει στα άλλα παιδιά ερωτήσεις 
του τύπου «Ποιο είναι; Τι τρώει; Πού ζει; Τι χρώµα έχει;»  
Τα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις και κολλάνε την αντί-
στοιχη καρτέλα- όνοµα, εικόνα- τροφή, εικόνα-τόπο, 
χρώµα στη σωστή στήλη.  
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τον διάλογο µε-
ταξύ τους κάνοντας ερωτήσεις το ένα στο άλλο. 

Επικοινωνία- 
κώδικας 
Οµοιότητες– 
διαφορές 
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Αντιπαραβάλλονται οι τρόποι των ερωτήσεων στην Ελλη-
νική προφορική γλώσσα µε αυτούς που χρησιµοποιούµε 
στην Ελληνική Νοηµατική γλώσσα. 

Να χρησιµοποιούν ένα 
βασικό λεξιλόγιο/ λέ-
ξεις ή φράσεις για να 
περιγράψουν ενέργει-
ες, καταστάσεις και να 
απαντούν σε ερωτή-
σεις που αφορούν τη 
δράση των ιδίων ως 
υποκείµενα ή άλλων 
προσώπων και έµψυ-
χων όντων. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν προσωπικές 
τους εµπειρίες: επισκέψεις σε χώρους, γεγονότα που έγι-
ναν και να απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου « Τι κάνει; 
Τι έγινε; Πώς… ; Τι σου άρεσε; » κλπ. στην Ελληνική 
προφορική γλώσσα. 
 
Φτιάχνεται ένα ατοµικό βιβλιαράκι για το κάθε παιδί που 
έχει τον τίτλο π.χ. « Τι κάνει ο Νίκος» . Φωτογραφίζεται 
το παιδί να γελάει, να τρέχει, να τρώει, να πίνει, να κλαί-
ει, να χασµουριέται, να χορεύει κ.α.  
–παριστάνει ότι τα κάνει όλα αυτά- και οι φωτογραφίες 
τοποθετούνται στο ατοµικό βιβλιαράκι. Από κάτω γράφε-
ται µια απλή πρόταση του τύπου «ο Νίκος τρώει» ή «εγώ 
τρώω». 
Τα παιδιά διαβάζουν στους συµµαθητές τους ο καθένας 
το δικό του βιβλίο. Οι προσωπικές φωτογραφίες αποτε-
λούν ένα πολύ ενδιαφέρον και εύκολο για χρήση υλικό, 
πέρα από το γεγονός ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται ιδιαί-
τερα και µε την όλη διαδικασία της δραµατοποίησης των 
ενεργειών και της φωτογράφησής τους.  
 
Φτιάχνονται βιβλία εµπειριών µε φωτογραφίες των παι-
διών που συµµετείχαν σε επισκέψεις, ή σε γεγονότα που 
συνέβησαν, µε υλικά που πιθανά µαζεύτηκαν, εικόνες, 
ζωγραφιές των παιδιών σχετικές µε το θέµα και υποτιτλί-
ζονται µε µικρές προτάσεις. Φτιάχνονται συγκριτικά λεξι-
λόγια στο τέλος των βιβλίων όπου υπάρχουν απεικονίσεις 
των νοηµατικών σηµείων των ενεργειών-δράσεων και το 
όνοµα της ενέργειας σε γραπτή µορφή. 
Τα παιδιά καλούνται να κάνουν ανάγνωση εικόνων. 
(πρώτη ανάγνωση). 
 
Φτιάχνονται βιβλία δραστηριοτήτων στο σχολείο και στο 
σπίτι για το κάθε παιδί µε εικόνες ή φωτογραφίες και τα 
υποτιτλίζουµε. 

∆ιάσταση 
Μεταβολή 

Να χρησιµοποιούν ένα 
βασικό λεξιλόγιο / λέ-
ξεις ή φράσεις για να 
περιγράψουν τη µετα-
κίνηση προσώπων ή 
αντικειµένων που έ-
χουν αλλάξει θέση. 

 Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν την αλλαγή 
της θέσης προσώπων και αντικειµένων χρησιµοποιώντας 
ένα βασικό λεξιλόγιο, λέξεις, φράσεις ή απλές προτάσεις 
δύο ή τριών λέξεων στην προφορική γλώσσα. 
 
 Μπορούν να γίνουν δραστηριότητες όπως αυτές που α-
ναφέρθηκαν παραπάνω ή να παιχθούν παιχνίδια κρυµµέ-
νου θησαυρού και άλλα όπου τα παιδιά λένε πού βρίσκε-
ται κάποιος ή κάτι. 
 
Ένα οµαδικό παιχνίδι κρυµµένου θησαυρού θα µπορούσε 
να είναι το ακόλουθο: ∆ηµιουργούνται οµάδες παιδιών. 
Σε κάθε οµάδα ένα παιδί ξεκινάει πρώτο και κρύβει ένα 
αντικείµενο πάνω, κάτω, δίπλα µπροστά, µακριά κ.λπ. 
από ένα σηµείο αναφοράς στο χώρο. Στη συνέχεια ανα-
κοινώνει στον διπλανό του µε προφορική ή γραπτή 

Μεταβολή 
Οµοιότητα - ∆ι-
αφορά 
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γλώσσα πού βρίσκεται το αντικείµενο. Το δεύτερο παιδί 
αφού κατανοήσει την φράση του πρώτου κρύβει µε τη 
σειρά του το αντικείµενο σε κάποιο άλλο σηµείο και δίνει 
αυτήν την πληροφορία στον επόµενο. Στόχος είναι να µη 
σπάσει η αλυσίδα και το αντικείµενο να γυρίσει στον 
πρώτο µαθητή. Τα παιδιά δουλεύουν οµαδικά για να κερ-
δίσουν κάποιο κοινό έπαθλο ανταγωνιζόµενα µε µια δεύ-
τερη οµάδα σε σχέση µε το χρόνο. Ο εκπαιδευτικός συ-
ντονίζει και βοηθά τα παιδιά για την παραγωγή των σω-
στών φράσεων και την κατανόησή τους όταν χρειάζεται. 

Να χρησιµοποιούν ένα 
βασικό λεξιλόγιο / λέ-
ξεις ή φράσεις για να 
περιγράψουν ιδιότητες 
αντικειµένων. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράψουν τις ιδιότητες 
των αντικειµένων και τα χαρακτηριστικά των προσώπων 
χρησιµοποιώντας ένα βασικό λεξιλόγιο και φράσεις , προ-
τάσεις δυο ή τριών λέξεων ή ακόµη και µεγαλύτερων 
στην Ελληνική προφορική γλώσσα. 
 
Κάνουν ταξινοµήσεις υλικών µε βάση τις ιδιότητές τους 
και συζητάν για αυτές  
(µελέτη περιβάλλοντος, µαθηµατικά, γλώσσα). 
 
Κάνουν συγκρίσεις σε σχέση µε το µέγεθος, το βάρος, 
την γεύση, την αφή των αντικειµένων. 
 
Φτιάχνουν την εικόνα τους, µετριούνται, ζυγίζονται κ.λπ., 
περιγράφουν τον εαυτό τους στους άλλους. 
  
Περιγράφουν εικόνες , δηµιουργούν βιβλία εµπειριών από 
ένα πείραµα που πραγµατοποιήθηκε, για παράδειγµα σχε-
τικά µε την αλλαγή στη γεύση του νερού αν σε ένα πο-
τήρι µε νερό βάλουµε αλάτι ή ζάχαρη.  
 
Τα παιδιά µαζί µε τον εκπαιδευτικό εκτελούν συνταγές και 
φτιάχνουν γλυκά ή φαγητά ή άλλες συνθέσεις ή κατα-
σκευές. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναφερθούν στην 
Ελληνική προφορική γλώσσα στις ιδιότητες των αντικει-
µένων. 

Επικοινωνία – 
κώδικας 
 
Σύστηµα 

Να χρησιµοποιούν ένα 
βασικό λεξιλόγιο / λέ-
ξεις ή φράσεις για να 
περιγράψουν κτήσεις 
προσώπων και να α-
παντούν σε σχετικές 
ερωτήσεις.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν ένα βασικό 
λεξιλόγιο ή φράσεις που δηλώνουν κτήση και να απα-
ντούν σε ερωτήσεις του τύπου  
«Ποιανού είναι; Τίνος είναι;» στην προφορική γλώσσα. 
  
Κάθε παιδί ζωγραφίζει τα αντικείµενα που του ανήκουν 
και εξηγεί στους άλλους τι είναι δικό του. 
Ο εκπαιδευτικός συλλέγει σε µια τσάντα αντικείµενα που 
ανήκουν στα παιδιά και µετά κάθε παιδί τραβά ένα αντι-
κείµενο από την τσάντα. Ο ρόλος του παιδιού που τραβά 
το αντικείµενο µπορεί να είναι είτε να διατυπώσει µια ε-
ρώτηση σε σχέση µε τον κτήτορα «ποιανού είναι το …;» 
περιµένοντας κάποιο άλλο παιδί να απαντήσει ή απευθεί-
ας να δηλώσει τον κτήτορα του αντικειµένου. 
 
Ο εκπαιδευτικός κόβει µέλη σώµατος από ζωγραφιές δια-
φόρων ζώων, την ουρά της αλεπούς, την προβοσκίδα ε-
νός ελέφαντα, τα µάτια µιας γάτας, τα αυτιά ενός ποντι-

Επικοινωνία- 
κώδικας 
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κού. Τα βάζει µέσα σε ένα κουτί και ρωτάει τα παιδία «Τί-
νος είναι τα αυτιά;» Τα παιδιά πρέπει να βρουν το σωστό. 
 
Παίζουν πολλά τέτοιου είδους παιχνίδια.  

 
Να χρησιµοποιούν ένα 
βασικό λεξιλόγιο / λέ-
ξεις ή φράσεις για να 
περιγράψουν τη σειρά 
των γεγονότων και 
αλλαγές που σχετίζο-
νται µε το χρόνο, και 
ακόµη να απαντούν 
σε ερωτήσεις που 
σχετίζονται µε τη 
χρονική διαδοχή. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν, να αφηγούνται 
και να διηγούνται προσωπικές τους εµπειρίες: επισκέψεις 
σε χώρους, γεγονότα που συνέβησαν κλπ., χρησιµοποιώ-
ντας ένα βασικό λεξιλόγιο, λέξεις ή φράσεις, που περι-
γράφουν τη σειρά των γεγονότων ή αλλαγές που σχετί-
ζονται µε το χρόνο εξασκούνται επίσης να απαντούν σε 
ερωτήσεις του τύπου «Πότε …; Τι έγινε µετά;» στην Ελ-
ληνική προφορική γλώσσα. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν, να αφηγού-
νται, να διηγούνται µικρές γνωστές τους ιστορίες, ακο-
λουθώντας τη σειρά των γεγονότων και χρησιµοποιώντας 
ένα βασικό λεξιλόγιο, λέξεις ή φράσεις, για να δηλώσουν 
τη χρονική διαδοχή στην Ελληνική προφορική γλώσσα. 
Κάνουµε σειροθετήσεις εικόνων και φωτογραφιών µιας 
ιστορίας, µιας επίσκεψης. 
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει εξελίξεις συσχετιζόµενες µε 
διάφορα θέµατα όπως η γέννηση ενός µωρού, το µεγά-
λωµα ενός φυτού, η µεταµόρφωση µιας κάµπιας κ.α. και 
ζητάει από τα παιδιά να αναδιηγηθούν κάθε εξελικτική δι-
αδικασία µε απλή προφορική γλώσσα και να αναπλάσουν 
τη σειρά των γεγονότων. 

∆ιάσταση 
Μεταβολή 

Να χρησιµοποιούν ένα 
βασικό λεξιλόγιο / λέ-
ξεις ή φράσεις για να 
εξηγούν και να ερµη-
νεύουν απλές αιτιολο-
γικές σχέσεις και να 
απαντούν σε απλές 
ερωτήσεις που απαι-
τούν στοιχειώδη επι-
χειρηµατολογία. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξηγούν, να ερµηνεύουν τα 
γεγονότα και να διατυπώνουν µια στοιχειώδη επιχειρηµα-
τολογία χρησιµοποιώντας ένα βασικό σχετικό λεξιλόγιο ή 
απλές φράσεις για τη διατύπωση αιτιολογικών σχέσεων 
στην προφορική γλώσσα. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αιτιολογούν την συµπεριφο-
ρά τους και τη συµπεριφορά των συµµαθητών τους και 
άλλων προσώπων. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να επιχειρηµατολογούν για µελ-
λοντικές επιλογές τους και να διατυπώνουν πιθανές υπο-
θέσεις για τα αποτελέσµατα των πράξεών τους ή των 
πράξεων άλλων. 
 
Τα παιδιά µαντεύουν τι θα γίνει µετά ή τι έγινε πριν σε 
σχέση µε τους δικές τους εµπειρίες. ∆είχνουµε εικόνες 
στα παιδιά, π.χ. ένα αγόρι που κλαίει, και τα ρωτάµε γιατί 
κλαίει το αγόρι. Θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντή-
σουν κάνοντας κάποιες υποθέσεις. Ακόµη τα ρωτάµε τι 
θα γίνει µετά. 
 
Τα παιδιά αιτιολογούν τη συµπεριφορά του αγαπηµένου 
ήρωα τους σε µια ιστορία. 
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη σχέση αιτίας αποτελέσµατος 
που διέπουν µερικά απλά και οικεία για αυτά φυσικά φαι-

Μεταβολή  
∆ιάσταση 
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νόµενα (µελέτη περιβάλλοντος) και είναι σε θέση να την 
διατυπώσουν χρησιµοποιώντας απλή προφορική γλώσσα. 
Τα παιδιά παροτρύνονται να δίνουν εξηγήσεις για διάφο-
ρες επιλογές και προτιµήσεις τους και να αιτιολογούν τις 
απόψεις και τις πράξεις τους. 

Να συµµετέχουν σε 
συζητήσεις και να 
χρησιµοποιούν στοι-
χειώδη επιχειρηµατο-
λογία µε σωστές κύρι-
ες και δευτερεύουσες 
προτάσεις. 

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι σε 
κάθε συζήτηση οι συµµετέχοντες είναι διαδοχικά οµιλητές 
και ακροατές και εποµένως παίρνουν το λόγο εκ περιτρο-
πής. Ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη µιας στοιχειώδους ε-
πιχειρηµατολογίας ώστε να αιτιολογούν τις απόψεις τους 
και να µπορούν να πείθουν τους συνοµιλητές τους.  
Τα παιδιά µαθαίνουν να παρακολουθούν τους συνοµιλη-
τές τους, χωρίς να τους διακόπτουν, και να µιλούν την 
κατάλληλη στιγµή, αφού λάβουν υπόψη τους τι έχει προ-
ηγηθεί. 

 

Να βελτιώνουν και να 
εµπλουτίζουν τον 
προφορικό τους λόγο. 

Τα παιδιά αποµνηµονεύουν µικρούς ρόλους στην Ελληνι-
κή προφορική γλώσσα στο πλαίσιο των παραστάσεων 
που θα παρουσιάσουν µέσα στην τάξη.  
Τα παιδιά ασκούνται στο να κατανοούν απλές µορφές της 
µεταφορικής χρήσης των λέξεων στην Ελληνική προφο-
ρική γλώσσα (π.χ. να µπορούν να διακρίνουν την ουσια-
στική διαφορά ανάµεσα στις εκφράσεις «µε τρώει η µύτη 
µου» και «τρώω το φαγητό µου») συµµετέχοντας σε παι-
χνίδια. 

Οµοιότητα- ∆ι-
αφορά  

Να αποκτήσουν φω-
νολογική επίγνωση.  

Γλωσσικά παιχνίδια, απλές ρύµες που δηµιουργούµαι παί-
ζοντας µε τα παιδιά (π.χ. περπατάµε σαν γίγαντες χτυπώ-
ντας τα πόδια µας στο πάτωµα και λέµε: «χτυπώ, χτυπώ 
περπατώ») συµβάλλουν στην συνειδητοποίηση και διά-
κριση των φωνηµάτων στις λέξεις. 

 

 

4.2.3. Ανάγνωση 
Η επαφή και εξοικείωση του κωφού και του βαρήκοου παιδιού στα γραπτά ερεθίσµατα 

του περιβάλλοντος, µπορεί να γίνει αβίαστα σε ένα περιβάλλον µε γραπτά λεκτικά σύνολα 
που συνοδεύουν φωτογραφίες, εικόνες, ζωγραφιές, αυθεντικά αντικείµενα (κουτί από γάλα 
κτλ.), την ύπαρξη µίας γωνιάς βιβλιοθήκης, όπου τα παιδιά θα µπορούν να ξεφυλλίζουν βι-
βλία, καθώς και την ύπαρξη ενός χώρου µε χαρτιά, µολύβια και µαρκαδόρους όπου τα παιδιά 
θα µπορούν να ασχολούνται µε το γραπτό λόγο. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η διαµόρ-
φωση ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την κατάκτηση εµπειριών ανάγνωσης και γρα-
φής από το κωφό και το βαρήκοο παιδί.  

 
Μία ιδιαίτερα σηµαντική δραστηριότητα που φέρνει το κωφό παιδί σε επαφή µε το γρα-

πτό λόγο είναι η ανάγνωση ιστοριών, η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη σχηµάτων που αφο-
ρούν στο περιεχόµενο του κειµένου, καθώς και στην ανάπτυξη και στον εµπλουτισµό της 
γνώσης. Παράλληλα, δηµιουργεί ευκαιρίες για τη γλωσσική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. 
Τέλος, η ανάγνωση ιστοριών καλλιεργεί µία θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση και στη 
γραφή και παροτρύνει τα παιδιά να διαβάσουν και να γράψουν.  

Πολλά κωφά και βαρήκοα παιδιά φτάνουν στο σχολείο µε φτωχές προηγούµενες γλωσσι-
κές εµπειρίες και χαµηλό γλωσσικό υπόβαθρο, µε αποτέλεσµα να συναντούν σοβαρές ανα-
γνωστικές δυσκολίες. Για την αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών, ο ρόλος του νηπιαγωγείου 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς η εργασία που συνδέεται µε την ανάγνωση στο Νηπιαγω-
γείο έχει ως στόχο την κατάκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων µέσα από την έκθεση του παι-
διού σε ένα πλούσιο αναγνωστικά περιβάλλον. Εκεί θα δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες εξοικεί-
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ωσης µε το γραπτό λόγο και απόκτησης αναγνωστικών εµπειριών µέσα από ένα επικοινωνια-
κό τρόπο που θα αποσκοπεί στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξή τους µέσα από την ανά-
γνωση. Οι στόχοι της ανάγνωσης για τα κωφά και τα βαρήκοα νήπια παραµένουν στο µεγα-
λύτερο βαθµό ίδιοι µε εκείνους που αναφέρονται στα προγράµµατα των κοινών νηπιαγωγεί-
ων µε ελάχιστες τροποποιήσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, λαµβάνοντας υπόψη τις 
γλωσσικές ανάγκες των κωφών και βαρήκοων παιδιών. Επίσης, έχουν γίνει τροποποιήσεις 
στις ενδεικτικές δραστηριότητες, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσµατικά στο κωφό και 
βαρήκοο παιδί. Τέλος, πολλές από τις ακόλουθες δραστηριότητες µπορούν να εµπλουτιστούν 
και να συνδυαστούν µε άλλες δραστηριότητες στην ΕΝΓ, για τη διεξαγωγή των οποίων ο εκ-
παιδευτικός µπορεί να συµβουλευτεί το σχετικό µέρος στο αναλυτικό πρόγραµµα που αφορά 
στην ανάπτυξη της ΕΝΓ.  
 
Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο / Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Ειδικότερα, η εργασία 
που συνδέεται µε την 
ανάγνωση στο Νηπια-
γωγείο θα πρέπει να 
δίνει ευκαιρίες στα 
κωφά παιδιά ώστε να: 

  

Παρατηρούν και να 
περιγράφουν µία σειρά 
εικόνων, φωτογρα-
φιών. 
 
 

Αρχικά τα παιδιά παροτρύνονται να βάλουν σε σωστή 
χρονική σειρά τις εικόνες, ώστε να δηµιουργηθεί µία λογι-
κή ιστορία. Όταν οι εικόνες τοποθετηθούν σωστά, περι-
γράφουν την ιστορία που δηµιουργείται από τις εικόνες ή 
η εκπαιδευτικός κάνει την περιγραφή. Ανάλογα µε το 
γλωσσικό επίπεδο των παιδιών, η εκπαιδευτικός µπορεί να 
κάνει ερωτήσεις και να ζητήσει από τα παιδιά να απαντή-
σουν γλωσσικά ή να δείξουν. 
 
Τα παιδιά παρατηρούν µία σειρά από εικόνες και προσπα-
θούν να βρουν αν κάποιες εικόνες δεν συνδέονται λογικά 
µε άλλες εικόνες. Επίσης, µπορεί να λείπει η τελευταία ει-
κόνα και το παιδί να προσπαθήσει να µαντέψει ποια µπο-
ρεί να είναι η τελευταία εικόνα. Με αφορµή αυτή τη δρα-
στηριότητα, δίνονται ευκαιρίες περιγραφής των εικόνων 
και ολόκληρης της ιστορίας. 

 

Αναγνωρίζουν τις βασι-
κές εκδοχές του γρα-
πτού λόγου µε βάση τα 
εξωτερικά – τυπογρα-
φικά χαρακτηριστικά 
και το περιεχόµενο και 
να συνειδητοποιούν ότι 
οι διαφορετικές αυτές 
εκδοχές µεταφέρουν 
µηνύµατα. 

Παρατηρούν εικόνες από εικονογραφηµένα βιβλία, περιο-
δικά, αφίσες και συζητούν για το µήνυµα της εικόνας και 
δίνουν ένα τίτλο στην ΕΝΓ Στη συνέχεια µαζί µε τον εκ-
παιδευτικό βρίσκουν ένα αντίστοιχο γραπτό τίτλο. Ο εκ-
παιδευτικός κολλάει κάθε εικόνα σε ένα πίνακα και δίπλα 
γράφει τον τίτλο.  

 

Υιοθετούν βασικές 
συµβάσεις ανάγνωσης 
του αλφαβητικού συ-
στήµατος γραφής. 

Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει την ανάγνωση ενός βιβλίου και 
δείχνει πώς ανοίγουµε ένα βιβλίο. Μπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί ένα µεγεθυσµένο βιβλίο, το οποίο θα τοποθετηθεί σε 
ένα βιβλιοστάτη. Πριν ξεκινήσει να διαβάζει ο εκπαιδευτι-
κός εξηγεί στα παιδιά και δείχνει µε το δάχτυλό του από 
πού ξεκινάει η ανάγνωση του βιβλίου. Κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης σταµατάει σε διάφορα σηµεία του κειµέ-
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νου και δείχνει στα παιδιά πού βρίσκεται, ώστε να γίνει 
κατανοητό πως γίνεται ανάγνωση του κειµένου και όχι 
των εικόνων, καθώς επίσης και πως ανάγνωση του κειµέ-
νου γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω 
προς τα κάτω.  

Προσέχουν και κατα-
νοούν µία διήγηση, ένα 
κανόνα παιχνιδιού ή 
απλά κείµενα που κά-
ποιος τα διαβάζει. 
 

Με αφορµή την ανάγνωση µίας ιστορίας γίνεται συζήτηση 
για τα συναισθήµατα και τις πράξεις των ανθρώπων. Ανά-
λογα µε το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών, ο εκπαιδευτι-
κός µπορεί να σταµατάει σε κάποιο σηµείο και να παρο-
τρύνει το παιδιά να κάνουν προβλέψεις για το τι θα ακο-
λουθήσει και στη συνέχεια να ελέγξουν αν η συνέχεια ή-
ταν αυτή που προβλέψανε ή διαφορετική. Επίσης, ο εκ-
παιδευτικός µπορεί να σταµατήσει πριν το τέλος της ιστο-
ρίας και να ζητήσει από κάθε παιδί να δηµιουργήσει ένα 
φανταστικό τέλος. 

 

∆ιακρίνουν σε ένα κεί-
µενο τα διαλογικά από 
τα µη διαλογικά µέρη. 

Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µία οδηγία ή µία ιστορία και ζη-
τάει από τα παιδιά να εκτελέσουν την οδηγία, να απαντή-
σουν σε ερωτήσεις, να ζωγραφίσουν ή να παίξουν κάποιο 
παιχνίδι ρόλων. 
Στο τέλος της διήγησης ενός βιβλίου, γίνεται παιχνίδι ρό-
λων, όπου κάποιο παιδί είναι ο αφηγητής, ενώ όπου υ-
πάρχει διάλογος δύο ή περισσότερα παιδιά υποδύονται 
τους ρόλους.  

 

Αποµνηµονεύουν πολύ 
µικρά κείµενα. 

Ενθαρρύνονται να αναδιηγηθούν ή δίνουν µία µικρή περί-
ληψη του κειµένου. 

 

Αναγνωρίζουν οικείες 
λέξεις στο περιβάλλον 
και µέσα σε κείµενα. 
 

Στους τοίχους του νηπιαγωγείου υπάρχουν πίνακες ανα-
φοράς µε αναρτηµένες εικόνες που συνοδεύονται από 
γραπτά ερεθίσµατα (π.χ. τα ονόµατα των παιδιών είναι 
γραµµένα δίπλα στις φωτογραφίες, τα µέσα συγκοινωνίας 
δίπλα στην αντίστοιχη εικόνα κτλ). Ο εκπαιδευτικός και τα 
παιδιά παρατηρούν στην αρχή την εικόνα και βρίσκουν τη 
λέξη που αντιστοιχεί στην εικόνα στην ΕΝΓ. Στη συνέχεια 
ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να επικεντρώσουν 
την προσοχή τους στη γραπτή λέξη που είναι δίπλα στην 
εικόνα ενώ ο ίδιος δακτυλοσυλλαβίζει και προφέρει τη λέ-
ξη.  

 

Παίρνουν πληροφορίες 
από διάφορες πηγές 
όπως αφίσες ταινίες, 
σήµατα, έργα τέχνης, 
στις οποίες συνυπάρ-
χουν γραπτός λόγος 
και εικόνα. 
 

Για κάθε γραπτή λέξη στον πίνακα αναφοράς υπάρχουν 
αντίστοιχες καρτέλες µε την ίδια γραπτή λέξη. Στις καρτέ-
λες δεν υπάρχουν εικόνες και τα παιδιά αναζητούν το νό-
ηµα της λέξης της καρτέλας αναζητώντας την γραπτή λέ-
ξη που βρίσκεται δίπλα σε κάποια εικόνα στον πίνακα α-
ναφοράς. Αφού κάνουν τη σωστή αντιστοίχηση προσπα-
θούν να αποδώσουν τη σηµασία της λέξης γλωσσικά και 
επίσης ο εκπαιδευτικός δακτυλοσυλλαβίζει τη λέξη. 
Κατά τη διάρκεια των περιπάτων και εκδροµών τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν τα ονόµατα δρόµων ή 
ορισµένες από τις επιγραφές των καταστηµάτων και συ-
ζητούν για το νόηµα διαφόρων επιγραφών. Επίσης, µπο-
ρούν να τραβηχτούν φωτογραφίες, οι οποίες θα αποτελέ-
σουν στην πορεία το υλικό για ένα καινούργιο πίνακα α-
ναφοράς και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων µε καρτέλες. 

 

Χρησιµοποιούν τη βι-
βλιοθήκη και κάνουν 
συγκεκριµένες επιλογές 
βιβλίων, ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντά τους ή 

Ο εκπαιδευτικός αναθέτει στα παιδιά να αναζητούν, να ε-
πιλέγουν και να ξεφυλλίζουν βιβλία ανάλογα µε τα ενδια-
φέροντά τους, είτε γιατί κάποιος του έχει διαβάσει το βι-
βλίο και του αρέσει η ιστορία, είτε γιατί του αρέσει το ε-
ξώφυλλο και η εικονογράφηση. Με αφορµή τις επιλογές 
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το θέµα µε το οποίο 
απασχολούνται κάθε 
φορά. 
 

των παιδιών ο εκπαιδευτικός µπορεί να διαβάσει ένα βι-
βλίο και να επισηµάνει τα σηµαντικά στοιχεία ενός εξώ-
φυλλου (π.χ. ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο 
εκδοτικός οίκος κ.α.). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανα-
γνωρίσουν τις θέσεις αυτών των στοιχείων στο κάθε βι-
βλίο.  

Εντοπίζουν τον τίτλο, 
το συγγραφέα και άλλα 
στοιχεία του βιβλίου. 

Αφού τα παιδιά έχουν επιλέξει από τη βιβλιοθήκη τα βι-
βλία που τους ενδιαφέρουν, ο εκπαιδευτικός γράφει στον 
πίνακα ένα τίτλο τον αποδίδει στην ΕΝΓ και τα παιδιά ψά-
χνουν να βρουν το βιβλίο µε τον αντίστοιχο τίτλο. 

 

Κατανοούν γενικά 
στοιχεία από τη σχέση 
προφορικού-γραπτού 
λόγου. 
 
Συνειδητοποιούν στα-
διακά τη σχέση ανάµε-
σα στα φωνήµατα της 
οµιλούµενης γλώσσας, 
τα γράµµατα και το 
δακτυλοσυλλαβισµό. 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός κάνει διάφο-
ρες δραστηριότητες µέσα από τις οποίες τα παιδιά παρο-
τρύνονται να αναγνωρίσουν γραπτές λέξεις, να αποδώ-
σουν το νόηµα των λέξεων. Επίσης, ο εκπαιδευτικός δα-
κτυλοσυλλαβίζει µε διάφορες αφορµές µεµονωµένες γρα-
πτές λέξεις και τις προφέρει, ώστε τα παιδιά να αποκτή-
σουν σταδιακά φωνολογική επίγνωση και να κατανοήσουν 
πως στο δακτυλικό αλφάβητο και στα φωνήµατα αντι-
στοιχούν τα γράµµατα των οικείων λέξεων που υπάρχουν 
στο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου. 

 
 
 

 

4.2.4. Γραφή και γραπτή έκφραση 
Η ανάπτυξη του γραπτού λόγου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τα κωφά παιδιά, γιατί η 

έκφραση µέσα από το γραπτό λόγο απεικονίζει πληρέστερα από κάθε άλλο µέσο τις γλωσσι-
κές δεξιότητες του παιδιού στην ελληνική γλώσσα. Οι κωφοί µαθητές αντιµετωπίζουν επιπλέ-
ον δυσκολίες σε σχέση µε τους ακούοντες στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου, γιατί η γλώσ-
σα στην οποία πρέπει να εκφραστούν γραπτά δεν τους είναι προσβάσιµη δια µέσου της α-
κοής, οπότε χρειάζεται διαφοροποιηµένη προσέγγιση και περισσότερη ενασχόληση. Για το 
λόγο αυτό η γραπτή γλώσσα και οι στόχοι που αφορούν δεξιότητες γραφής πρέπει να αποτε-
λούν ένα σηµαντικό µέρος της διαθεµατικής προσέγγισης. Η εργασία που συνδέεται µε το 
γραπτό λόγο στο Νηπιαγωγείο δίνει στα κωφά παιδιά ευκαιρίες να αντιληφθούν τη λειτουργία 
του γραπτού λόγου ως µέσου έκφρασης στην ελληνική γλώσσα και να αρχίσουν να συνειδη-
τοποιούν τις πολλαπλές διαστάσεις της γραφής στην ανθρώπινη επικοινωνία. 

Τα κωφά παιδιά στο νηπιαγωγείο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνωστικές αλ-
λά και τις κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται 
στο πρόγραµµα των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης καθώς και µέσα από τους ακόλου-
θους επιπρόσθετους στόχους που λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του κωφού παι-
διού:  

 
Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

 

Περιεχόµενο / Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης

Ειδικότερα, η εργασία 
που συνδέεται µε το 
γραπτό λόγο στο Νη-
πιαγωγείο θα πρέπει να 
δίνει ευκαιρίες στα 
κωφά παιδιά ώστε: 

  

να κατανοήσουν την 
δυνατότητα έκφρασής 
τους δια µέσου γραφι-

Μετά από µια εκδροµή, επίσκεψη κλπ. τα παιδιά ενθαρρύ-
νονται να ζωγραφίσουν πώς πέρασαν και τι τους έκανε ε-
ντύπωση. 

∆ιάσταση (χώ-
ρος – χρόνος) 
Επικοινωνία 

 52 
 



 

κών συµβόλων.  Ενθαρρύνονται να "διηγηθούν" µια µικρή ιστορία ή µια 
άµεση εµπειρία ζωγραφίζοντας 2-3 εικόνες που θα απεικο-
νίζουν τις διαφορετικές φάσεις του γεγονότος. Αυτό µπο-
ρεί να γίνει και οµαδικά, όπου τα παιδιά χωρίζονται σε µι-
κρές οµάδες και κάθε ένα αναλαµβάνει να ζωγραφίσει την 
αρχή, την µέση ή το τέλος της εµπειρίας.  

να ενθαρρύνονται να 
δακτυλοσυλλαβίζουν 
απλές λέξεις και σταδι-
ακά να αντιληφθούν 
την σχέση του δακτυ-
λικού αλφάβητου µε 
τα γράµµατα. 

Σε ένα παιχνίδι γνωριµίας ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα 
ονόµατα των παιδιών στο δακτυλικό αλφάβητο. Επίσης, 
σε κάθε ευκαιρία παρουσιάζει στα παιδιά µικρές λέξεις στο 
δακτυλικό αλφάβητο που σχετίζονται λειτουργικά µε το 
θέµα που επεξεργάζονται και τα ενθαρρύνει να τις επανα-
λαµβάνουν. 
Στο χώρο του Νηπιαγωγείου, υπάρχει αφίσα µε το δακτυ-
λικό αλφάβητο, ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται οπτικά 
και πιθανά να το αξιοποιούν κατά τη χρήση του.  

 Επικοινωνία 
(Κώδικας) 

να αντιληφθούν ότι η 
γραπτή γλώσσα και ο 
δακτυλοσυλλαβισµός 
είναι µια δυνατότητα 
έκφρασης µε την οποία 
µπορούµε να εκφρά-
σουµε ότι και µε την 
νοηµατική γλώσσα.  

Στο τέλος µιας δραστηριότητας ή θεµατικής δίνεται στα 
παιδιά η ευκαιρία παίζουν µε ένα σύνολο λέξεων που σχε-
τίζονται µε την πρόσφατη εµπειρία τους. Τους δίνεται η 
ευκαιρία 
να συσχετίσουν το νόηµα µε την εικόνα της λέξης 
να σχηµατίσουν τη λέξη γραπτά µε έτοιµα κοµµένα γράµ-
µατα 
να τη δακτυλοσυλλαβίσουν 
να τη γράψουν.  

Κώδικας 

να χρησιµοποιούν την 
γραφή λειτουργικά κα-
τά την διάρκεια του 
καθηµερινού τους 
προγράµµατος.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται: 
να επικοινωνούν µεταξύ τους µε "σηµειώµατα" που θα 
αποτελούνται από λέξεις, εικόνες κλπ., 
µε τον ίδιο τρόπο να "γράφουν" το πρόγραµµα της µέρας 
τους  
ή την σειρά των δραστηριοτήτων/καθηκόντων, που πρέ-
πει να ολοκληρώσουν µέσα στην επόµενη ώρα.  

Επικοινωνία 
(κώδικας, πλη-
ροφορία) 

να ενθαρρύνονται να 
γράφουν όπως µπο-
ρούν.  

Ο εκπαιδευτικός προκαλεί και ενθαρρύνει τα παιδιά σε κά-
θε ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν γραπτό λόγο. ∆εν πα-
ρεµβαίνει ποτέ επικριτικά ή διορθωτικά, αποδέχεται τα τυ-
χόν λάθη που κάνουν τα παιδιά επιχειρώντας να γράψουν 
και συνδέει συνέχεια τον γραπτό λόγο µε την νοηµατική 
(ή και την προφορική, όσο είναι σκόπιµο) γλώσσα.  

Επικοινωνία 
(κώδικας, πλη-
ροφορία) 

 

4.2.5. Ακουστική εκπαίδευση  
Οι εξελίξεις στην τεχνολογία (ψηφιακά ακουστικά, κοχλιακά εµφυτεύµατα) οδηγούν στην 

αναγκαιότητα να δοθεί περισσότερη έµφαση στον τοµέα της ακουστικής εκπαίδευσης για τα 
κωφά/βαρήκοα νήπια. Η ακουστική εκπαίδευση στοχεύει στην καλλιέργεια της χρήσης της 
υπολειµµατικής ακοής και την καλλίτερη αξιοποίηση των ακουστικών ή του εµφυτεύµατος. 

Στην διαδικασία της ακουστικής εκπαίδευσης το παιδί ενθαρρύνεται να εντείνει την (α-
κουστική) προσοχή του για να προσέξει διάφορους ήχους, να µάθει να τους διακρίνει µεταξύ 
τους, να αναγνωρίζει τις πηγές τους, να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να κατανοεί 
από το ακουστικό κανάλι λέξεις, εντολές, φράσεις κτλ. Η ακουστική εκπαίδευση συνήθως γί-
νεται µε καλυµµένη την πηγή του ήχου. Ο/η εκπαιδευτικός όµως πρέπει να έχει υπόψη 
του/της τα εξής: 

• Στην πρώτη φάση και όταν εξηγεί στο παιδί τι πρέπει να κάνει, η πηγή του ήχου πρέ-
πει να είναι ορατή. Την κρύβει αργότερα, όταν είναι σίγουρο ότι το παιδί έχει κατα-
κτήσει τους κανόνες του παιχνιδιού. 
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• Όταν ο εκπαιδευτικός είναι πίσω από το παιδί για να παράγει τον ήχο, πρέπει οπωσ-
δήποτε να υπάρχει άλλο άτοµο απέναντι από το παιδί που θα του επιστήσει την προ-
σοχή και θα το βοηθά αν χρειαστεί. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, είναι καλλίτερο ο εκ-
παιδευτικός να κάθεται απέναντι από το παιδί και να καλύπτει την πηγή του ήχου µε 
άλλον τρόπο (παραβάν, χαρτί κλπ). 

• Όταν στόχος είναι η ανίχνευση του ήχου και ο εκπαιδευτικός που εφαρµόζει το πρό-
γραµµα καλύπτει το στόµα του, είναι καλό να χρησιµοποιείται χαρτόνι και όχι χαρτί 
και να τοποθετείται στην κορυφή της µύτης κάτω από τα µάτια και όχι ακριβώς πάνω 
από το στόµα.  

• Οι στόχοι είναι στα πρώτα στάδια οι ίδιοι για όλα τα παιδιά αλλά δεν επιδιώκεται για 
όλα το ίδιο τελικό στάδιο. Το πόσο θα προχωρήσει το πρόγραµµα για κάθε παιδί ε-
ξαρτάται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι µόνον, από την υπολειµµατική του ακοή (ή το ε-
πίπεδο χρήσης του εµφυτεύµατος).  

 

• Η ακουστική εκπαίδευση γίνεται συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) ατοµικά. 
• -Τα παιδιά προειδοποιούνται όταν πρόκειται να αρχίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα 

µε µειωµένο οπτικό ερέθισµα που θα στοχεύει στην εξάσκηση της ακοής τους. Αυτές 
οι δραστηριότητες δεν "µπερδεύονται" ποτέ απροειδοποίητα µέσα στο καθηµερινό 
πρόγραµµα, όπου τα οπτικά ερεθίσµατα πρέπει να παραµένουν σταθερά ορατά.  

 
Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώ-
κεται να αναπτυ-

χθούν 

 
Περιεχόµενο / Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Στο χώρο του Νηπια
γωγείου θα πρέπει να
οργανώνονται δρα
στηριότητες που θα
έχουν ως στόχο την
εξάσκηση της υπο
λειµµατικής ακοής
των παιδιών και την
όσο γίνεται καλλίτερη
χρήση των ακουστι-
κών κοχλιακού εµφυ
τεύµατος, που πιθανά
χρησιµοποιούν.  

   -
    

 -
   

   
 -

  
    
   

  
/ -

  

 -Έτσι τα παιδιά ενθαρ
ρύνονται: 

  

Να αντιληφθούν την 
έννοια του ήχου κα-
θώς και το ότι τα α-
κουστικά ερεθίσµατα 
µπορούν να µας δώ-
σουν χρήσιµες πλη-
ροφορίες για το περι-
βάλλον  
 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να προσέχουν τους ήχους του 
περιβάλλοντος και να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες 
που αυτοί παρέχουν (ένα αεροπλάνο περνάει έξω, κά-
ποιος χτυπά την πόρτα για να µας επισκεφτεί κτλ). 
∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να εξασκήσουν την ακου-
στική τους προσοχή σε σχέση µε ένα αναµενόµενο ηχη-
τικό σήµα (το ταµπουρίνο σηµαίνει το τέλος της δρα-
στηριότητας, ο Γιώργος πήγε να φέρει κάτι και θα χτυ-
πήσει την πόρτα πριν µπει κτλ). 

 Επικοινωνία 
(κώδικας) 

Να µπορούν να δεί-
ξουν πότε ακούν έναν 
συγκεκριµένο ήχο (α-
νίχνευση ήχου). 

Το παιδί κάνει µια συγκεκριµένη ενέργεια, όπως πχ. 
προσθέτει ένα κοµµάτι στην κατασκευή που φτιάχνει, 
µόλις ακούσει έναν ήχο (όργανο, ανθρώπινη φωνή 
κ.λπ.).  

 

Να µπορούν να δια-
κρίνουν διάφορους 
ήχους του οικείου πε-

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να δεί-
χνουν πως κατάλαβαν από ποια πηγή προήλθε γνωστός 
ήχος. (Κάποιος που καρφώνει κάτι στη διπλανή αίθουσα, 

Οµοιότητα - ∆ι-
αφορά 
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ριβάλλοντος και να 
αναγνωρίζουν την πη-
γή τους. 

κάποιοι που φωνάζουν ή χορεύουν σε γειτονικό χώρο, 
αν δουλεύει η ηλεκτρική σκούπα, ποιο ζώο φώναξε κτλ).  

Να διακρίνουν την 
ανθρώπινη φωνή από 
τους υπόλοιπους πε-
ριβαλλοντικούς ήχους  

Οι µαθητές ενθαρρύνονται µέσα στις διάφορες δραστη-
ριότητες της ηµέρας να ξεχωρίζουν την ανθρώπινη φω-
νή από τους άλλους ήχους και να αρχίσουν να δίνουν 
σηµασία στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα. 

Επικοινωνία 
(κώδικας) 

Να αναγνωρίζουν α-
κουστικά το όνοµά 
τους και να το διακρί-
νουν από άλλα ονό-
µατα. 

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να ακούσουν το όνοµά 
τους σε διάφορες καταστάσεις.  
Σε ολιγοµελή οµάδα παιδιών (2,3) µε όχι πολύ διαφορε-
τικό βαθµό βαρηκοΐας, καλείται κάθε ένα παιδί από τον 
εκπαιδευτικό µε το όνοµά του για να του ανατεθεί µια 
δουλειά. Αναµένεται το παιδί να διακρίνει το όνοµά του 
από τα ονόµατα των άλλων παιδιών. 

Αλληλεπίδραση 

Να αντιληφθούν τα 
χαρακτηριστικά των 
ήχων (ένταση – συ-
χνότητα – διάρκεια).  

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι οι 
ήχοι διαφέρουν µεταξύ τους σε βασικά χαρακτηριστικά 
και σε κάθε προσφερόµενη ευκαιρία συζητούνται αυτά 
τα χαρακτηριστικά (ο ήχος της βροντής είναι δυνατός, ο 
λύκος στα «επτά κατσικάκια» έχει χοντρή φωνή κτλ).  
Γίνονται ασκήσεις στα παιδιά µε ήχους δυνατούς ή σιγα-
νούς, υψηλής, χαµηλής ή µέτριας συχνότητας, µεγάλης 
ή µικρής διάρκειας και τα παιδιά καλούνται να τους ανα-
γνωρίσουν ακουστικά. 

Οµοιότητα– ∆ι-
αφορά – Μετα-
βολή 

Να διακρίνουν την 
γυναικεία από την αν-
δρική φωνή 

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά κατά την διάρκεια της µέ-
ρας να αλληλεπιδράσουν µε µια γυναίκα και έναν άνδρα 
και παροτρύνονται να αναγνωρίσουν ποιος από τους δύο 
τα φωνάζει. 
∆ίνονται στο παιδί φωτογραφίες άνδρα-γυναίκας ώστε 
να δείχνει κάθε φορά από ποιον νοµίζει πως προέρχεται 
η φωνή ή η φράση που άκουσε.  

Αλληλεπίδραση 
– Επικοινωνία 

Να αναγνωρίζουν τα 
βασικά ηχητικά σχή-
µατα που υπάρχουν 
στις καθηµερινές αλ-
ληλεπιδράσεις (θυµω-
µένη οµιλία, λυπηµέ-
νη, χαρούµενη, τρο-
µαγµένη, «απλή»)  

Τα παιδιά ασκούνται στο να δίνουν προσοχή στις ηχητι-
κές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν κάθε επικοινωνιακή 
κατάσταση.  
Προσέχουν πχ και αναγνωρίζουν σε ένα παραµύθι µε ει-
κόνες ποια είναι η εικόνα όπου η µαµά µιλά θυµωµένη, 
το παιδί κλαίει κτλ.  
Σε αυτήν την περίπτωση ο εκπαιδευτικός µιµείται το "η-
χόχρωµα" θυµωµένης, λυπηµένης, γελαστής κλπ. οµιλί-
ας και το παιδί δείχνει την αντίστοιχη εικόνα. 

Επικοινωνία– 
Πολιτισµός 

Να προσέχουν ότι οι 
λέξεις διαφέρουν σε 
µέγεθος και σε φωνή-
µατα.  
 
Να αρχίσουν να επι-
χειρούν να διακρίνουν 
λέξεις από τα στοιχεία 
που µπορούν να α-
κούσουν, ακόµα κι 
όταν όλες οι λεπτοµέ-
ρειες δεν τους είναι 
ακουστικά αντιληπτές. 

∆ίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να διακρίνουν µεταξύ τους  
Ι) λέξεις που διαφέρουν πολύ σε µέγεθος και σε φωνή-
µατα (µπάλα – αυτοκίνητο), 
ΙΙ) λέξεις που διαφέρουν µεταξύ τους σε µέγεθος αλλά 
έχουν παρόµοια φωνήµατα (τοίχος – τηλεόραση), 
ΙΙΙ) λέξεις παρόµοιες σε µέγεθος και σε φωνήµατα (κου-
τάλι – κεφάλι). 

Οµοιότητα- ∆ι-
αφορά- (κώδι-
κας) 

Να αντιλαµβάνονται 
ότι οι φράσεις µπορεί 
να γίνουν αναγνωρί-

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να προσπαθούν να διακρίνουν 
φράσεις (πρώτα ανά ζεύγη και µετά ανά τρεις, τέσσερις 
κ.λπ.), οι οποίες διαφέρουν  

Επικοινωνία 
(πληροφορία)  
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σιµες από λογικό συν-
δυασµό µέρους των 
στοιχείων τους που 
µπορούν να προσεγ-
γίσουν ακουστικά. 
 

α) ως προς το υποκείµενο και το αντικείµενο (η Μαρία 
τρώει κουλούρι – ο Γιώργος τρώει παγωτό)  
β) ως προς το υποκείµενο (η Μαρία τρώει παγωτό – ο 
Γιώργος τρώει παγωτό) και  
γ) ως προς το αντικείµενο (η Μαρία τρώει κουλούρι - η 
Μαρία τρώει παγωτό).  
Ενθαρρύνονται για τέτοια «µαντέµατα» µε κάθε ευκαι-
ρία που παρουσιάζεται, όπως παραµύθι, δραµατοποίηση, 
ιστορία µε εικόνες κτλ. 

Να ξεχωρίζουν βασι-
κούς ρυθµούς σε 
γνωστά παιδικά τρα-
γούδια.  

Μέσα από τα τραγούδια, που λέγονται στην τάξη επι-
διώκεται να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά σταδιακά την 
έννοια του ρυθµού και όσο γίνεται της µουσικής και να 
διακρίνουν τα τραγούδια µεταξύ τους σε σχέση µε αυτά 
τα χαρακτηριστικά.  
Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά την εικόνα ενός κου-
νελιού και διδάσκει το τραγούδι "αχ, κουνελάκι" τρα-
γουδώντας το στην ελληνική, παρουσιάζοντάς το ρυθµι-
κά στην ΕΝΓ, χτυπώντας το ρυθµό στο ταµπουρίνο και 
µε άλλους πρόσφορους τρόπους.  
Γίνεται το ίδιο µε την εικόνα ενός παιδιού που κοιµάται 
και ο εκπαιδευτικός διδάσκει ένα νανούρισµα.  
Αφού τα παιδιά εκτεθούν αρκετά και στα δύο τραγούδι-
α, ο εκπαιδευτικός τραγουδάει ένα από τα δύο και τα 
παιδιά καλούνται να δείξουν την ανάλογη εικόνα.  

Πολιτισµός 

 

4.2.6. Οµιλία 
Τα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου 

λόγω των περιορισµένων ακουστικών γλωσσικών ερεθισµάτων. Η κατάσταση αυτή διαφορο-
ποιείται από παιδί σε παιδί και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: Τα ακουστικά υπολείµµα-
τα, τον χρόνο διάγνωσης και εφαρµογής ακουστικών, το είδος των ακουστικών, από το αν 
είναι χρήστης κοχλιακού εµφυτεύµατος, από το χρόνο ένταξης σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
ανάπτυξης οµιλίας κλπ.  

 
Το νηπιαγωγείο κωφών/βαρηκόων υποστηρίζει την ανάπτυξη της οµιλίας χωρίς όµως αυ-

τό να είναι προτεραιότητα. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που 
στοχεύουν στην σωστή παραγωγή φωνής, στον έλεγχο της αναπνοής και γενικότερα στην 
απόκτηση δεξιοτήτων προφορικού λόγου. 

Οι στόχοι είναι στα πρώτα στάδια οι ίδιοι για όλα τα παιδιά αλλά δεν επιδιώκεται για όλα 
το ίδιο τελικό στάδιο. Το πόσο θα προχωρήσει το πρόγραµµα για κάθε παιδί εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο αλλά όχι µόνον από την υπολειµµατική του ακοή (ή το επίπεδο χρήσης του εµφυ-
τεύµατος). 

  
Οι δραστηριότητες για την ανάπτυξη οµιλίας γίνονται συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) 

ατοµικά. 
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Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο/Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Στο χώρο του Νηπια
γωγείου θα πρέπει να 
οργανώνονται δρα
στηριότητες που θα 
έχουν σαν στόχο την 
εξάσκηση της οµιλίας 

   -
   

-
 

  
  

  

Να αποκτήσουν έλεγχο 
της αναπνοής τους µέ-
σα από παιχνίδια και 
καθηµερινές ρουτίνες  

Τα παιδιά παροτρύνονται να φυσάνε έτσι ώστε να απο-
κτήσουν έλεγχο της αναπνοής τους σε διάφορες καταστά-
σεις και µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας. 
 
Παίζουν παιχνίδια αναπνοής µικρού βαθµού δυσκολίας: 
Φυσάν σαπουνόφουσκες, χαρτάκια, αλεύρι, κεριά, φτερά, 
βαρκούλες µέσα σε νερό, αφρό. 
Παίζουν παιχνίδια αναπνοής µεγαλύτερου βαθµού δυσκο-
λίας:  
Φυσάν µπαλάκι πλαστελίνης, µπάλες πινκ – πονκ , κάνουν 
µπουρµπουλήθρες, δοκιµάζουν µύλους, σφυρίχτρες, κα-
ραµούζες , φυσάν µε καλαµάκι ή όχι ρευστή µπογιά, φου-
σκώνουν µπαλόνια, κατευθύνουν µικρά αντικείµενα – 
µπαλάκια , βαµβάκι, χαρτί – σε συγκεκριµένες διαδροµές. 
 
Οργανώνονται αγώνες φυσήµατος. 
 
Παίζουν «ποδόσφαιρο» φυσώντας µια χάρτινη µικρή µπά-
λα µε καλαµάκι. 
 
Τα παιδιά ασκούνται σε µεγάλης και µικρής διάρκειας ανα-
πνοές ακολουθώντας διάφορες διαδροµές. 

 

Να συµµετέχουν σε 
παιχνίδι µε τη γλώσσα 
και τα χείλια. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παίξουν παιχνίδια µε τη 
γλώσσα: έξω, πάνω , κάτω, δεξιά , αριστερά , µακριά πιο 
µακριά, ακουµπά τη µύτη µου, το σαγόνι µου, κάνει κύκλο 
κ.α. 
 
Παίζουν όλοι µαζί "κάνε ό,τι κάνω" µε τη γλώσσα:  
«Τραβώ το λαιµό µου-η γλώσσα βγαίνει έξω, τραβώ το 
δεξί µου µάγουλο-η γλώσσα πάει δεξιά, τραβώ το αριστε-
ρό µου µάγουλο-η γλώσσα πάει αριστερά, τραβώ το λαιµό 
µου-η γλώσσα στο κέντρο, χτυπώ το µέτωπο µου και κα-
ταπίνω τη γλώσσα µου». 
 
Παίζουν το ίδιο παιχνίδι σε ζευγάρια, ο ένας οδηγεί ο άλ-
λος ακολουθεί, αλλάζουν ρόλους. 
 
Γλύφουν παγωτά και γλειφιτζούρια. 
 
Παίζουν παιχνίδι µε τα χείλη: «τα τεντώνω, τα σουρώνω, 
τα ανοίγω πολύ, κάνω ου, α, ι, παχύ σ και λεπτό σ κλπ.» 

Επικοινωνία 
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Παίζουν καθρέφτη µε τα χείλη οµαδικά ή σε ζευγάρια ό-
πως προηγουµένως. 
 
Παίζουν µπροστά σε καθρέφτη το παιχνίδι µε τα χείλη. 
 
Βάφουν τα χείλη µε κραγιόν και κάνουν διάφορα αποτυ-
πώµατα σε χαρτί. 

Να χρησιµοποιούν τη 
φωνή τους και να πα-
ράγουν ήχους επανα-
λαµβάνοντας την ίδια 
συλλαβή ή συνδέοντας 
διαφορετικές συλλαβές 
σε φωνητικό παιχνίδι 
µε µίµηση ή αυθόρµη-
τα 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παράγουν ήχους.  
 
Κάνουν φωνητικό παιχνίδι παράγοντας διάφορους ήχους, 
όταν παίζουν µε διάφορα αντικείµενα. 
 
∆ραµατοποιούν διάφορες καταστάσεις που συνδέονται µε 
την παραγωγή ήχων. 
 
"Παίζουν" πως µιλάνε στο τηλέφωνο, πως τραγουδάνε, 
"παίζουν" τους µεγάλους που µιλάνε.  
 
Κάνουν τα ζώα και πώς φωνάζουν. Γίνονται όλοι µαζί ή 
ένας-ένας στη σειρά σκύλοι, γάτες, λιοντάρια κλπ. 
 
Κάνουν τα αεροπλάνα που πετάν στον αέρα “βββ….”, τις 
µηχανές, τα αυτοκίνητα που τρέχουν στο δρόµο. 
 
Γίνονται µουσικά όργανα. 
 
Κάνουν πως πονάνε «άου, άου, άου», πως κλαίνε κ.α. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται ενώ παίζουν µε πάνινες κούκλες 
να παράγουν ήχους και να κάνουν φωνητικό παιχνίδι. 
 
Όταν τα παιδιά παράγουν ήχους ο εκπαιδευτικός τα επι-
βραβεύει µε την προσοχή του και δείχνει ότι τα άκουσε. 

Επικοινωνία- 
κώδικας 

Να αποκτήσουν φωνη-
τικές δεξιότητες απα-
ραίτητες για την ανά-
πτυξη οµιλίας. 
 

- Ο εκπαιδευτικός κρατά ένα αντικείµενο για “µικρόφωνο” 
(π.χ. ένα κουτάλι) µε τρόπο που τα παιδιά να βλέπουν το 
στόµα του και λέει πολλές φορές ρυθµικά µερικά φωνήε-
ντα: “ΑΑ-ΑΑ-ΑΑ” ή “ΟΟ-ΟΟ-ΟΟ”. Ενθαρρύνονται τα παιδιά 
να κάνουν το ίδιο και επαινούνται για οποιαδήποτε προ-
σπάθεια.  
 
Για τα παιδιά που θα το κατορθώνουν επαναλαµβάνεται το 
ίδιο παιχνίδι µε έµφαση στον αριθµό των συλλαβών. Π.χ. 
ο νηπιαγωγός λέει “ΑΑ-ΑΑ” και το παιδί ενθαρρύνεται να 
πει “__ __”, όπου δίνεται σηµασία στην πιστότητα του α-
ριθµού των συλλαβών και όχι του φωνήεντος. 
 
Το παιχνίδι συνεχίζεται µε προοδευτική αύξηση της δυ-
σκολίας, που επιτυγχάνεται µε εναλλαγές φωνηέντων µέ-
σα στην ίδια επανάληψη, µε εισαγωγή απλών συµφώνων 
(“ΛΑ-ΛΑ-ΛΑ”), µε αύξηση των συλλαβών κλπ. 
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Να αρχίσουν να µιµού-
νται φωνητικούς ήχους 
µεγάλης και µικρής 
διάρκειας. 

Τα παιδιά σπρώχνουν ένα αυτοκινητάκι σε ένα "µικρό" 
δρόµο φτιαγµένο από λουρίδα χαρτιού περίπου 20 εκατ. 
και µετά σε ένα "µεγάλο" 40-50 εκατ. και συνοδεύουν την 
κίνησή τους µε συνεχή φωνή "ΑΑΑΑΑ". Γίνεται συζήτηση 
για το "µικρό" δρόµο που βγάζει "µικρή" φωνή και αντίθε-
τα. 
 
Σχηµατίζονται στο πάτωµα ή στην αυλή ένας µεγάλος και 
ένας µικρός δρόµος (γραµµές) και ένα-ένα τα παιδιά ζη-
τούν από τον εκπαιδευτικό να περπατήσει στον ένα ή τον 
άλλο δρόµο. Όση ώρα ο νηπιαγωγός περπατάει, το παιδί 
τον συνοδεύει µε συνεχή φωνή. 
 
Παρουσιάζεται στα παιδιά ένα σακουλάκι µε µεγάλες και 
µικρές λουρίδες χαρτιού. Κάθε παιδί τραβάει µια λουρίδα 
και ανάλογα µε το µήκος της πρέπει να βγάλει "µεγάλη" ή 
"µικρή" φωνή. Όση ώρα το παιδί φωνάζει, ο εκπαιδευτικός 
περπατάει γύρω στην τάξη ή γύρω από το τραπέζι και συ-
νεχίζει όσο το παιδί εξακολουθεί να φωνάζει. Αν το παιδί 
σταµατήσει, ακόµα και για να πάρει ανάσα, σταµατάει και 
το βάδισµα. Αν ξαναρχίσει, το βάδισµα ξαναρχίζει. 

 

Να αρχίσουν να απο-
κτούν επίγνωση της 
έντασης της φωνής 
τους και να προσπα-
θούν να την διαφορο-
ποιούν συνειδητά. 
 
Να αποκτήσουν καλλί-
τερο έλεγχο της ανα-
πνοής τους και να µά-
θουν να παράγουν ή-
χους ψιθυρίζοντας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να χρησιµοποιούν α-
πλές φράσεις/ προτά-
σεις. 

Τοποθετούνται µπροστά στα παιδιά ένα µικρό και ένα µε-
γάλο κουτί µε αντίστοιχες σχισµές σαν κουµπαράδες κα-
θώς και µικρά και µεγάλα κουµπιά. Με µια δυνατή φωνή 
το κάθε παιδί τοποθετεί ένα µεγάλο κουµπί στο κουτί του 
και µε µια σιγανή ένα µικρό. Το ίδιο γίνεται µε µπαλάκια, 
αυτοκινητάκια κλπ. 
 
Μια κούκλα (ένα ζωάκι κ.λπ.) κοιµούνται. Υποδεικνύεται 
στα παιδιά πως πρέπει να ψιθυρίζουν. Αν ένα παιδί φωνά-
ξει, η κούκλα ξυπνάει (αυτή η δραστηριότητα είναι καλλί-
τερο να γίνεται ατοµικά). 

    
 

 
Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά εικόνες µε καταστάσεις 
όπου απαιτείται η χρήση δυνατής φωνής (κάποιος καλεί σε 
βοήθεια, κάποιος φωνάζει τον φίλο του από µακριά, ο πα-
τέρας θυµωµένος µαλώνει ένα παιδί κλπ.), κανονικής (δυο 
φίλοι συζητάν, κάποιος µιλά στο τηλέφωνο) και ψιθυρι-
στής (δυο παιδιά λεν µυστικά, ένα δωµάτιο νοσοκοµείου, 
ένα µωρό κοιµάται). Καλύπτονται οι κάρτες και κάθε παιδί 
παίρνει στην τύχη µια. Την βλέπει και µιµείται οµιλία στην 
ένταση που ταιριάζει στην εικόνα που του έτυχε. 
 
∆ίνουµε εικόνες µε γνωστό λεξιλόγιο στα παιδιά. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να επεκταθεί 
στη φωνολογία, 
συλλαβές, ή-
χους, λέξεις, 
φράσεις, προτά-
σεις 
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4.3. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Η απόκτηση προµαθηµατικών και µαθηµατικών εννοιών είναι σηµαντικό στοιχείο των 

γνώσεων που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα του νηπιαγωγείου. Στον τοµέα αυτόν δεν 
υπάρχει καµία σοβαρή διαφοροποίηση που πρέπει να γίνει για τα αναλυτικά προγράµµατα 
προσχολικής αγωγής των κωφών και βαρήκοων παιδιών. Η αρίθµηση στην Ελληνική Νοηµα-
τική Γλώσσα (βλέπε προγράµµατα Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας) προσφέρεται για ποιήµα-
τα και «δακτυλοπαιχνίδια» µε αριθµούς, που θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα τραγούδια 
και ποιήµατα στην Ελληνική προφορική γλώσσα που περιλαµβάνονται στις δραστηριότητες 
για τα κοινά νηπιαγωγεία. Ιδιαίτερη προσοχή και έµφαση θα πρέπει να δοθούν από τον εκ-
παιδευτικό στους στόχους και τις δραστηριότητες που σχετίζονται και µε την γλώσσα, όπως η 
διαδικασία «επίλυσης προβληµάτων» όπου απαιτείται υποθετικός λόγος (και σκέψη) / (η 
σκέψη και η διατύπωση της υπόθεσης): «Τι θα συµβεί αν…». Τα γλωσσικά αυτά σχήµατα 
(και η ανάλογη διαδικασία σκέψης) συχνά λείπουν από τα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά που 
µπορεί να φθάνουν στο νηπιαγωγείο µε γλώσσα λιγότερο αναπτυγµένη από αυτήν των α-
κουόντων συνοµηλίκων τους. Θα πρέπει ο νηπιαγωγός να επιµείνει σε αυτό το σηµείο µέχρι 
να βεβαιωθεί πως τα παιδιά έχουν κατακτήσει τα λίγο σύνθετα γλωσσικά αυτά σχήµατα – 
καθώς και τους µηχανισµούς σκέψης που απαιτούνται για να απαντηθούν τα ερωτήµατα που 
εκφράζουν.  

  

4.4. ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

4.4.1. Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση  
Η πλειοψηφία των κωφών και βαρήκοων παιδιών προέρχονται από οικογένειες που δεν 

έχουν άλλα κωφά ή βαρήκοα µέλη. Το γεγονός αυτό επηρεάζει µε πολλούς τρόπους την σχέ-
ση τους µε το ανθρωπογενές περιβάλλον, µια και η µοναδικότητά τους είναι δεδοµένη και η 
οικογένεια δεν καταφέρνει πάντοτε να λειτουργήσει σαν προστατευτικό κέλυφος µε τον ίδιο 
τρόπο που λειτουργεί για τα ακούοντα παιδιά. Συνήθως το κωφό παιδί έρχεται στην προσχο-
λική εκπαίδευση χωρίς να έχει αποκτήσει συνείδηση της ταυτότητάς του και να έχει κάνει τις 
απαραίτητες για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη ταυτίσεις που κάνουν όλα τα παιδιά σε 
αυτές τις ηλικίες.  

 
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση αυτής της διαφορετικότητας και να είναι 

σε θέση να πραγµατοποιήσει για τα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά τους στόχους που θέτει το 
αναλυτικό πρόγραµµα για όλα τα νηπιαγωγεία αλλά και να εκτιµήσει σωστά τις επιπλέον ανά-
γκες που έχουν σε αυτόν τον τοµέα ώστε να υπηρετήσει µε την ίδια αποτελεσµατικότητα 
τους επιπλέον στόχους που προκύπτουν. 

 
Από την άλλη πλευρά, επειδή η οικογένεια παίζει ακόµα πρωτεύοντα ρόλο για την ανά-

πτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και εφόσον η οικογέ-
νειες του 90% των κωφών και βαρήκοων µαθητών δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για να λειτουργήσουν µε την ίδια αποτελεσµατικότητα που επιτυγχάνουν για τα 
ακούοντα παιδιά τους, η προσχολική αγωγή για τα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά θα πρέπει, 
για να πετύχει τους στόχους της, να επιφορτιστεί µε το επιπλέον καθήκον να λειτουργήσει 
πιο "οικολογικά" (οικοσυστηµικά) και να απευθυνθεί όχι µόνον στα ίδια τα παιδιά αλλά και 
στο άµεσο περιβάλλον τους.  
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Ικανότητες 
που επιδιώκεται 
να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο / Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Μέσα σε ένα περιβάλ-
λον όπου η κώφωση 
δεν αποτελεί ελάττωµα 
αλλά απλό χαρακτηρι-
στικό, καθώς και στο 
ευρύτερο περιβάλλον 
της πλειοψηφίας των 
ακουόντων που ισχύει 
έξω από την τάξη, δί-
νονται πολλές ευκαιρί-
ες στα παιδιά ώστε:  

  

Να γνωρίσουν τον ε-
αυτό τους και να µπο-
ρούν να αυτοκαθορί-
ζονται σε σχέση µε την 
κώφωσή τους. 

Τα παιδιά φέρνουν φωτογραφίες δικές τους και των άλ-
λων µελών της οικογένειάς τους και τις τοποθετούν σε 
δύο ταµπλό, ένα για τους κωφούς και ένα για τους ακούο-
ντες. Το ίδιο γίνεται και µε τις φωτογραφίες του εκπαιδευ-
τικού και άλλων παιδιών και ενηλίκων που φοιτούν ή ερ-
γάζονται στο σχολικό συγκρότηµα. 
Κάθε φορά που ένα νέο πρόσωπο συνδιαλέγεται µε τα 
παιδιά, γίνεται συζήτηση για την κατηγορία (κω-
φοί/ακούοντες) στην οποία ανήκει. 

Ταυτότητα – 
Οµοιότητα – ∆ι-
αφορά 
Αλληλεπίδραση 

Να αναπτύξουν την 
αυτοεκτίµησή τους και 
να αποκτήσουν θετική 
εικόνα για τον εαυτό 
τους συµπεριλαµβανο-
µένης και της κώφω-
σής τους. 

Ο εκπαιδευτικός διηγείται στα παιδιά κλασσικά ή άλλα πα-
ραµύθια ελαφρά παραλλαγµένα ώστε ο ήρωας να είναι 
κωφός. (Κωφή Χιονάτη, Κωφός πρίγκιπας, Κωφός παπου-
τσωµένος γάτος κ.λπ.). 
Λέγονται στα παιδιά ιστορίες που αφηγούνται γεγονότα 
και εµπειρίες που συµβαίνουν στην καθηµερινότητα του 
κωφού παιδιού και αφορούν τη σχέση του µε την κοινω-
νία των ακουόντων.  

Ταυτότητα 

Να γνωρίζουν ότι υ-
πάρχουν Κωφοί σε όλη 
τη χώρα και σε όλη τη 
γη.  

Στις δραστηριότητες της γνωριµίας µε την πόλη πρωτεύ-
ουσα σηµασία έχει η επίσκεψη σε σωµατείο κωφών αν 
υπάρχει. 
Επίσκεψη σε άλλα σχολικά πλαίσια µε κωφά παιδιά. 
Αλληλογραφία (απλή και ηλεκτρονική) ανταλλαγής από-
ψεων και εµπειριών για οποιοδήποτε θέµα εξετάζουν στην 
τάξη µε κωφά παιδιά (και ενήλικες) σε άλλες πόλεις ή και 
χώρες. 

Επικοινωνία Ο-
µοιότητα- ∆ια-
φορά 
Χώρος – Χρόνος 

Να γνωρίσουν ότι υ-
πάρχει ιστορία της κοι-
νότητας των Κωφών 
καθώς και διάσηµοι 
Κωφοί στην ιστορία 
της ανθρωπότητας.  

Με κάθε αφορµή γίνεται αναφορά στην ιστορία των κω-
φών και αναπτύσσονται δραστηριότητες (κολλάζ, δραµα-
τοποίηση ζωγραφική κ.α.) που κάνουν πιο οικεία αυτήν 
την ιστορία. 
Οργανώνεται οµαδική κατασκευή εφηµεριδούλας, τριπτύ-
χου κλπ. ώστε να γνωστοποιήσουν τα παιδιά και στο έξω 
από την τάξη περιβάλλον σηµαντικά γεγονότα που αφο-
ρούν τους κωφούς ή βιογραφίες διάσηµων κωφών. 

 

Να γνωριστούν αµοι-
βαία µε το εγγύς αν-
θρωπογενές περιβάλ-
λον 

Κατά την οργάνωση επισκέψεων στη γειτονιά αλλά και σε 
άλλα µέρη της πόλης τα παιδιά είναι προετοιµασµένα να 
παρουσιάσουν τους εαυτούς τους και το σχολείο τους. 
Κατασκευάζουν υλικό (χειροτεχνίες, φράσεις, κ.λπ.) για να 
µοιράσουν στους χώρους που επισκέπτονται. 
∆ιοργανώνουν θεµατικές γιορτές ή απλά πάρτι όπου κα-
λούν άλλες τάξεις, παιδιά ή και ενήλικες. ∆ιδάσκουν νοή-

Αλληλεπίδραση 
– συνεργασία, 
Ταυτότητα 
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µατα στους ακούοντες που προσκαλούν. 

Να αρχίσουν να ανα-
γνωρίζουν την σχέση 
της επιστήµης µε την 
καθηµερινή ζωή, να 
αναγνωρίζουν τη χρη-
σιµότητα των µηχανών 
και των επινοήσεων 
που στοχεύουν στο να 
κάνουν την πληροφό-
ρηση από το περιβάλ-
λον προσιτή στους 
κωφούς. 

Τα παιδιά επισκέπτονται ένα κατάστηµα ή µια εταιρεία ό-
που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτές τις συ-
σκευές και τη χρήση τους. 
Με κολλάζ από καταλόγους τέτοιων εταιρειών, ζωγραφική 
κλπ. τα παιδιά κατασκευάζουν ταµπλό που πληροφορούν 
γι αυτά τα θέµατα. 
Οργανώνονται εκδηλώσεις (παζάρια, λαχνοί κ.λπ.) για τη 
συλλογή χρηµάτων για την αγορά τέτοιων συσκευών. 
Γράφεται από όλα τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό γράµµα 
προς τον ∆ιευθυντή του σχολείου, τον σύλλογο Γονέων, 
τον ∆ήµαρχο κλπ. όπου αιτιολογείται η αναγκαιότητα µιας 
τέτοιας συσκευής και ζητείται η προµήθειά της για το σχο-
λείο.  

Συνειδητοποίη-
ση αναγκών, 
Οµοιότητα–
∆ιαφορά 

Να µάθουν βασικούς 
κανόνες σχετικά µε την 
σωστή χρήση και συ-
ντήρηση των ακουστι-
κών τους.  

 Στα παιδιά δίνονται καθηµερινά ευκαιρίες να αντιλαµβά-
νονται τη σηµασία της σωστής χρήσης των ακουστικών 
τους. Η περιποίηση του ακουστικού (αλλαγή µπαταριών, 
καθαρισµός, αφύγρανση, τοποθέτηση κ.λπ.) γίνεται µέρος 
της καθηµερινής ρουτίνας της τάξης. 

 

 

4.4.2. Παρέµβαση στο οικογενειακό περιβάλλον - οικογενειοκεντρική συνι-
στώσα του νηπιαγωγείου κωφών/βαρηκόων  

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παραγράφου τα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά τις πε-
ρισσότερες φορές δεν έχουν αρκετή επικοινωνία µε το οικογενειακό τους περιβάλλον µε απο-
τέλεσµα να µην έχουν πάρει τις γνώσεις και δεξιότητες που σε όλες τις κοινωνίες µεταβιβάζο-
νται φυσιολογικά από γενιά σε γενιά. Το νηπιαγωγείο δεν µπορεί και δεν πρέπει να υποκατα-
στήσει την οικογένεια που είναι απαραίτητη για την σωστή ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών. ∆εν µπορεί όµως να κατακτήσει τους στόχους του στους περισσότερους τοµείς αν 
τα παιδιά επιστρέφουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν είναι κατάλληλα πληροφορη-
µένο και διαµορφωµένο για να παίξει τον ρόλο που φυσικά του ανήκει. Γι αυτό ένα µέρος του 
προγράµµατος της προσχολικής αγωγής των κωφών/βαρηκόων πρέπει να σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να απευθύνεται στην ανάγκη των παιδιών για ένα οικογενειακό περιβάλλον που τους 
εξασφαλίζει παραδοχή, και είναι προσβάσιµο επικοινωνιακά και προσαρµοσµένο στις ανάγκες 
του κωφού/βαρήκοου µέλους της οικογένειας. 

 
Για τον λόγο αυτό προβλέπονται στόχοι και δραστηριότητες που αφορούν όχι µόνον τα 

παιδιά αλλά και τα ενήλικα µέλη της οικογένειας που έχουν την ευθύνη της καθηµερινής 
φροντίδας τους. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (πχ την πρώτη εργάσιµη Παρασκευή κάθε µή-
να) τα παιδιά έρχονται µαζί µε έναν τουλάχιστον γονέα (ή και παππού, γιαγιά κ.λπ.) και σχε-
διάζονται δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχει όλο το φάσµα των γενεών που παρίσταται. 
Αν υπάρχει δυνατότητα µπορεί ένα µέρος κάθε συνάντησης να αφιερώνεται σε µαθήµατα Ελ-
ληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. 

 
Παρακάτω προτείνονται µερικές ενδεικτικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους κυ-

ριότερους οικογενειοκεντρικούς στόχους που πρέπει να κατακτηθούν. Ωστόσο θα πρέπει να 
αποτελεί µια ευέλικτη διαδικασία που θα απευθύνεται σε ανάγκες που εξελίσσονται και µετα-
βάλλονται. Ο εκπαιδευτικός, σε συνεργασία µε τους γονείς, το Κ∆ΑΥ και τον Σύµβουλο Ειδι-
κής Αγωγής, θα µπορεί να διαµορφώνει το πρόγραµµα αυτών των συναντήσεων έτσι ώστε 
να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσµατικά οι ανάγκες που εµφανίζονται κάθε σχολική χρονιά. 
Όταν το πρόγραµµα µιας συνάντησης δεν απευθύνεται τόσο στα παιδιά, οι ενήλικες εναλλάξ 
αναλαµβάνουν την απασχόλησή τους.  
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Κατά τις συναντήσεις αυτές είναι αναµενόµενο ότι κάποια ζευγάρια ενήλικα-παιδιού θα εί-

ναι πιο λειτουργικά από άλλα. Ο εκπαιδευτικός εστιάζεται περισσότερο στα θετικά παρά στα 
αδύναµα σηµεία που παρατηρεί και ενθαρρύνει τους υπόλοιπους να δοκιµάσουν τις επιτυχη-
µένες τακτικές µε στόχο να λειτουργήσουν και γι αυτούς. Αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο όταν 
τύχει να υπάρχουν κωφοί γονείς που επικοινωνούν αµφίδροµα και αποτελεσµατικά µε τα παι-
διά τους.  

 
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων ποικίλλει. Μπορεί σε µία µέρα να ολοκληρωθούν δύο 

δραστηριότητες ή µια δραστηριότητα να διαρκέσει δυο συναντήσεις. 
 

Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο / Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
προσέγγισης 

Γνωριµία και διασφάλι-
ση φιλικού κλίµατος 
όπου ενήλικες και παι-
διά θα νοιώθουν άνετα 
και θα λειτουργούν α-
βίαστα. 

Γίνεται γιορτή γνωριµίας όπου κάθε ενήλικας συνεισφέρει 
υλικά: Φαγητό, αναψυκτικά κλπ. Μπορεί να γίνει µέσα 
στην τάξη ή πικ-νικ στην αυλή ή κοντινό πάρκο.  
Κάθε ενήλικας παρουσιάζει µε λίγα λόγια τον εαυτό του 
και το παιδί που συνοδεύει και απαντάει σε τρεις ερωτή-
σεις που δίνονται από τον εκπαιδευτικό και που αφορούν 
συλλογή χρήσιµων πληροφοριών για το προφίλ και τις α-
νάγκες της οικογένειας, πχ:  
α) Ποια είναι η βασική ανάγκη που θα ήθελε να καλυφθεί 
από αυτές τις συναντήσεις,  
β) Ποια δραστηριότητα τον ευχαριστεί περισσότερο να 
µοιράζεται µαζί µε το παιδί που συνοδεύει και  
γ) Ποια δραστηριότητα µαζί µε το παιδί θεωρεί πιο δυσά-
ρεστη/δύσκολη. 
∆ίνονται στους ενήλικες για συµπλήρωση ερωτηµατολόγια 
που απευθύνονται στα θετικά στοιχεία κάθε οικογένειας 
και τις κυριότερες ανάγκες που υπάρχουν.  

 

Ενήλικες: Να αποκτή-
σουν µια µακροπρόθε-
σµη προοπτική για την 
κώφωση σε όλο το 
φάσµα των ηλικιών. 
Παιδιά: Να αρχίσουν 
να αναπτύσσουν ταυ-
τότητα.  

Προσκαλούνται στο σχολείο κωφοί ενήλικες -νέοι, µεσήλι-
κες και ηλικιωµένοι. Ο καθένας µιλάει για τον εαυτό του, 
την οικογένειά του και τις εµπειρίες από τα σχολεία που 
παρακολούθησε. Μπορεί να προσκληθούν επίσης άτοµα 
βαρήκοα ή χρήστες κοχλιακού εµφυτεύµατος ανάλογα µε 
τα παιδιά που έχουµε στην τάξη.  
Ο καθένας αναφέρει τι τον βοήθησε και τι τον δυσκόλεψε 
περισσότερο στην πορεία του στην ζωή (σε σχέση µε την 
κώφωσή του). 
Απαντούν σε ερωτήσεις ενηλίκων, παιδιών και εκπαιδευτι-
κού. 
Γίνεται συζήτηση. 

 

Ενήλικες και παιδιά 
να βελτιώσουν την 
αµφίδροµη επικοινωνία 
µέσα από την ενασχό-
ληση µε κοινό στόχο. 

Κατασκευή κολλάζ. Σε κεντρικό τραπέζι τοποθετούνται 
διάφορα υλικά: χαρτιά χρωµατιστά, περιοδικά, ψαλίδια, 
κουµπιά κλπ. ∆ίνεται σε κάθε δυάδα ενήλικα-παιδιού ένα 
κοµµάτι χαρτί επάνω στο οποίο πρέπει να ζωγραφίσουν, 
να κολλήσουν κ.λπ. έτσι ώστε το αποτέλεσµα να αρέσει 
και στους δυο. Τονίζεται ότι πρέπει να απασχοληθούν ισό-
τιµα και ζητάµε από τους ενήλικες να αποφύγουν το ρόλο 
του καθοδηγητή. Γράφουν σε κάθε χαρτί τα ονόµατά τους 
και οι τελικές κατασκευές αναρτώνται σε ένα µεγάλο κοµ-
µάτι χαρτί του µέτρου που στολίζει την τάξη.  
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Ενήλικες: να ενδυνα-
µωθούν, να αποκτή-
σουν γνώσεις, να α-
νταλλάξουν εµπειρίες 
Παιδιά: να αναπτύξουν 
τις κοινωνικές τους δε-
ξιότητες. 
Κοινός στόχος: να 
γνωρίσουν µεγαλύτερα 
κωφά παιδιά. 

Γνωριµία µε "παλιότερους" γονείς. Προσκαλούνται γονείς 
(ή παππούδες κ.λπ., ανάλογα µε τους ενήλικες που έχουµε 
στο τµήµα) από οικογένειες µε µεγαλύτερα παιδιά. Αν εί-
ναι δυνατόν φέρνουν µαζί τους και τα παιδιά τους. Η πρό-
σκληση γίνεται γραπτά (ταχυδροµείο, φαξ, ηλ. ταχυδρο-
µείο κ.λπ.). Και το κείµενό της ετοιµάζεται από την προη-
γούµενη συνάντηση. Προετοιµάζουν όλοι µαζί την υποδο-
χή.  
Γίνονται αµοιβαίες συστάσεις και οι επισκέπτες παρουσιά-
ζουν τους εαυτούς τους και µοιράζονται τις εµπειρίες τους. 
∆ίνεται έµφαση στις θετικές εµπειρίες, στον τρόπο που 
ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες, στις πηγές από όπου αντλή-
θηκε δύναµη. 
Μιλούν για τα παιδιά τους και µοιράζονται τις ελπίδες και 
τους φόβους τους.  

 

Ενήλικες: να µάθουν 
πώς να διαβάζουν ένα 
βιβλίο στα κωφά παι-
διά. 
Παιδιά: Καλλιέργεια 
γλώσσας, ανάγνωση. 
 

Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη. Κάθε δυάδα διαλέγει και δανεί-
ζεται ένα βιβλίο.  
Στο σχολείο κάθε γονιός διαβάζει στο παιδί του το βιβλίο 
που διάλεξαν. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί και σηµειώ-
νει τις σωστές πρακτικές και τις αδυναµίες που διαφαίνο-
νται. 
Στο τέλος γίνεται συζήτηση για τον τρόπο ανάγνωσης βι-
βλίων στα παιδιά, ποια βιβλία είναι κατάλληλα κλπ. 

 

Ενήλικες και παιδιά: να 
βελτιώσουν το επίπεδο 
της επικοινωνίας τους. 
Παιδιά: να γνωρίσουν 
την λογοτεχνία, καλ-
λιέργεια γλώσσας, α-
νάγνωση. 

Συλλογική ανάγνωση: Κάθε δυάδα ενήλικα-παιδιού ανα-
λαµβάνουν να προετοιµάσουν ένα βιβλίο και να το διαβά-
σουν στους άλλους. Στο τέλος γίνεται συζήτηση για τον 
τρόπο ανάγνωσης, την ανταπόκριση των παιδιών κλπ. 

 

Ενήλικες και παιδιά: 
καλλιέργεια επικοινω-
νιακών δεξιοτήτων 
Παιδιά: Να αντιληφ-
θούν τις έννοιες αρχή-
µέση - τέλος, να µπο-
ρούν να αναφέρονται 
σε παρελθοντικές ε-
µπειρίες, να εµπεδώ-
σουν νέο λεξιλόγιο.  

Βιβλία εµπειριών: Μετά από µια προσυµφωνηµένη δρα-
στηριότητα ο εκπαιδευτικός δείχνει στους ενήλικες πώς να 
κάνουν ένα βιβλίο εµπειριών. Στην κατασκευή συµµετέ-
χουν ενεργητικά τα παιδιά. Αφού όλη η διαδικασία και οι 
στόχοι της γίνουν κατανοητοί, οι γονείς ενθαρρύνονται να 
κάνουν στο σπίτι βιβλία εµπειριών για τα παιδιά όταν µοι-
ραστούν µια ιδιαίτερη εµπειρία.  
Τα παιδιά θα φέρνουν αυτά τα βιβλία και θα τα µοιράζο-
νται µε όλη την τάξη. 

  

Ενήλικες και παιδιά: Να 
βελτιώσουν τις δεξιό-
τητες τους στην Ελλη-
νική Νοηµατική Γλώσ-
σα, να γνωρίσουν κά-
ποιες µορφές της λο-
γοτεχνίας της ΕΝΓ  

Τεχνική διήγησης ιστοριών στην ΕΝΓ: Αν είναι δυνατόν 
προσκαλείται ένας ενήλικας Κωφός που µπορεί να διηγηθεί 
ιστορίες στην ΕΝΓ. Γίνεται συζήτηση για τον τρόπο διήγη-
σης ιστοριών σε κωφά παιδιά.  
Ετοιµάζονται χαρτιά µε σχετικές αρχές-οδηγίες σε απλή 
και ευχάριστη γλώσσα. Τα παιδιά διακοσµούν τα χαρτιά 
που µετά πλαστικοποιούνται και δίνονται στους γονείς.  

 

Ενήλικες: Ενδυνάµωση 
Παιδιά: να µάθουν κα-
νόνες συµπεριφοράς 
σε δηµόσια µέρη. 

Επίσκεψη σε παιδότοπο, παιδική χαρά, Goodies κλπ. 
Συχνά οι γονείς των κωφών παιδιών αποφεύγουν να τα 
πηγαίνουν σε µέρη όπου συχνάζουν πολλά παιδιά επειδή 
δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν την αντίδραση των α-
κουόντων παιδιών και των γονιών τους στην διαφορετικό-
τητα του δικού τους παιδιού. Έτσι οι οικογένειες κλείνο-
νται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους και τα κωφά 
παιδιά χάνουν τις κοινωνικές εµπειρίες που έχουν όλα τα 
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άλλα παιδιά στην ηλικία τους. Οι δραστηριότητες αυτές 
έχουν στόχο την ενδυνάµωση των γονέων είτε µέσα από 
την δυναµική που δηµιουργείται µέσα στην οµάδα είτε µε 
την επαφή τους µε τους γονείς εκείνους που αυτή η κατά-
σταση δεν τους ήταν από την αρχή τόσο δύσκολη (κυρίως 
οι κωφοί γονείς κωφών παιδιών).  

Ενήλικες: Ενδυνάµω-
ση.  
Παιδιά: Να αναπτύξουν 
τις αναγνωστικές τους 
δεξιότητες, να µάθουν 
κανόνες συµπεριφοράς 
στο σουπερµάρκετ και 
στο τραπέζι, να εµπε-
δώσουν καθηµερινό 
λεξιλόγιο που σχετίζε-
ται µε τις τροφές και 
τα γεύµατα. 

Όλοι µαζί µαγειρεύουν και τρώνε. 
Η δραστηριότητα αυτή είναι βέβαιο ότι θα επαναληφθεί σε
περισσότερες από µια συνάντηση. 

      
  

 

Η δραστηριότητα αφορά όλα τα στάδια της προετοιµασίας 
ενός γεύµατος: 
Ο εκπαιδευτικός ετοιµάζει την συνταγή (µε λέξεις και εικό-
νες) και την διαβάζουν όλοι µαζί. Γράφεται λίστα µε ψώνια 
και κάθε δυάδα γονιού-παιδιού είναι υπεύθυνη για ένα µέ-
ρος τους.  
Πηγαίνουν στο σουπερµάρκετ. Το σουπερµάρκετ είναι ένα 
άλλο µέρος που προξενεί άγχος σε πολλούς γονείς κωφών 
παιδιών και αποφεύγουν να πηγαίνουν µαζί µε τα παιδιά 
τους. ∆ίνει όµως και πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη των 
γλωσσικών δεξιοτήτων, µέσα από ένα καθηµερινό λεξιλό-
γιο που είναι µέρος της ζωής της οικογένειας και επανα-
λαµβάνεται συχνά.  
Πριν από την µετάβαση στο σουπερµάρκετ συζητιούνται 
οι κανόνες συµπεριφοράς που πρέπει να τηρηθούν (δεν 
τρέχουµε, δεν κάνουµε φασαρία, δεν ζητάµε από την µα-
µά να µας πάρει πάνω από ένα αντικείµενο κλπ.). 
Προετοιµάζουν όλοι µαζί το φαγητό. 
Στρώνεται το τραπέζι. 
Κατά την ώρα του φαγητού συζητείται η σωστή συµπερι-
φορά στο τραπέζι. 

 

Ενήλικες και παιδιά: Να 
βελτιώσουν την επι-
κοινωνία τους σε κα-
θηµερινές δραστηριό-
τητες της ρουτίνας του 
σπιτιού. 
Παιδιά: Να µάθουν κα-
νόνες καθαριότητας 
του χώρου τους. 
Να αναλάβουν υπευ-
θυνότητες σε σχέση µε 
την συντήρηση του 
χώρου που χρησιµο-
ποιούν. 
Να εξασκήσουν τις α-
ναγνωστικές τους δε-
ξιότητες σε τυποποιη-
µένη γλώσσα που συ-
ναντούν στο περιβάλ-
λον. 

Καθαρίζεται η τάξη.  
Χωρίζεται η τάξη σε ζώνες και τις µοιράζονται τα ζευγάρια 
ενηλίκων/παιδιών. Κάθε ζευγάρι ψάχνει να βρει τα καθα-
ριστικά που θα χρησιµοποιήσει. Τα παιδιά µαντεύουν από 
τα µπουκάλια σε τι χρησιµεύει κάθε υλικό. Η δουλειά και 
οι υπευθυνότητες µοιράζονται.  
∆ίνεται βάρος στην διασφάλιση της αποτελεσµατικής επι-
κοινωνίας ώστε να συντονίζεται η οµαδική δουλειά. 

 

Ενήλικες: Ενδυνάµω-
ση. 
Παιδιά: Να αρχίσουν 
να αναπτύσσουν συ-
νείδηση του ότι αποτε-

Παιδιά και ενήλικες καθαρίζουν το πάρκο της γειτονιάς. 
Παίρνουν µεγάλες σακούλες, φοράνε όλοι γάντια µιας χρή-
σης και καθαρίζουν το πάρκο της γειτονιάς.  
Πριν ξεκινήσουν ετοιµάζουν µικρά προσωπικά σηµειώµατα 
που θα µοιράζουν τα παιδιά στους περαστικούς και θα ε-
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λούν µέρος της κοινό-
τητας όπου ζουν. 
Να είναι ικανά να πα-
ρουσιάσουν τον εαυτό 
τους σε ξένους. 
Να αναπτύξουν την 
αυτοεκτίµησή τους.  
να αποκτήσουν ενδια-
φέρον για το περιβάλ-
λον τους. 

ξηγούν ποιοι είναι, τι κάνουν κλπ.  
Επιδιώκεται η επικοινωνία των παιδιών µε τους περαστι-
κούς αλλά, αν ο γονιός δεν νοιώθει άνετα να κάνει τον 
µεσάζοντα και να διευκολύνει αυτήν την επικοινωνία, ανα-
λαµβάνει αυτόν τον ρόλο ο εκπαιδευτικός. 

Ενήλικες: Ενδυνάµω-
ση, 
να δείξουν στα κωφά 
παιδιά τους χαρακτη-
ριστικά µέρη του τό-
που όπου ζουν 
Παιδιά:  
Να γνωρίσουν καλλί-
τερα την πόλη τους 
µαζί µε τους γονείς 
τους. 

Οργανώνονται διάφορες επισκέψεις στην πόλη, σε µέρη 
που µπορεί να έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά και που οι 
"συνηθισµένες" οικογένειες πηγαίνουν τα παιδιά τους: 
Πλατείες, πάρκα, εκκλησία, κοινοτικό κέντρο κλπ.  
Στην επιστροφή κάθε δυάδα τοποθετεί επάνω σε ένα τα-
µπλό κάτι που κατά την γνώµη τους παραπέµπει στην ε-
µπειρία που είχαν: Μια ζωγραφιά, µια κάρτα, ένα βότσαλο 
κλπ. 

 

Να γίνει στήριξη και 
ενηµέρωση όλης της 
οικογένειας. 
Να στηριχτεί η αποκα-
τάσταση της δυναµι-
κής των σχέσεων των 
µελών της οικογένειας. 
Για τα παιδιά: να επι-
κοινωνήσουν και να 
παίξουν κοινά παιχνίδια 
µε τα ακούοντα αδέλ-
φια τους. 

Οργανώνεται γιορτή για τα ακούοντα αδέλφια. Για τα µο-
ναχοπαίδια µπορεί να είναι ξαδέλφια, ένας ακούων φίλος 
κλπ.  
Γίνεται συζήτηση για το ότι οι καλεσµένοι θα είναι ακούο-
ντες και αποφασίζουν όλοι µαζί για τον χαρακτήρα και το 
περιεχόµενο της γιορτής.  
Προετοιµάζονται τα κεράσµατα και στολίζεται ο χώρος. 
Παραγγέλλονται µπλουζάκια για όλα τα παιδιά µε µια εικό-
να ή λογότυπο που θα σχετίζεται µε την δραστηριότητα 
και που έχουν επιλέξει από κοινού ενήλικες και παιδιά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.3. Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση 
Στον τοµέα αυτόν τα προγράµµατα για τα κωφά/βαρήκοα παιδιά δεν διαφοροποιούνται 

καθόλου από εκείνα των γενικών νηπιαγωγείων. Τα κωφά/βαρήκοα παιδιά έχουν την ίδια α-
νάγκη να ανακαλύψουν τον κόσµο και το ίδιο δυναµικό για κίνηση, εξερεύνηση και αλληλεπί-
δραση. Μέσα σε ένα περιβάλλον προσβάσιµο επικοινωνιακά που θα ενθαρρύνει την πρωτο-
βουλία για έρευνα, την χρήση εργαλείων και το παιχνίδι γνωριµίας και δηµιουργίας µε κάθε 
είδους υλικό, τα κωφά/βαρήκοα παιδιά θα αναπτύξουν δεξιότητες σε όλους τους τοµείς της 
ανάπτυξής τους και θα αποκτήσουν νέες γνώσεις αντίστοιχες ποσοτικά και ποιοτικά µε εκεί-
νες των ακουόντων συνοµηλίκων τους. 
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4.5. ΠΑΙ∆Ι ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

 
Τα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων εικαστικών για τα κω-

φά/βαρήκοα παιδιά δεν διαφέρουν καθόλου από εκείνα των γενικών νηπιαγωγείων. Τα κω-
φά/βαρήκοα νήπια, για τα οποία η όραση είναι η αίσθηση µε την οποία κατεξοχήν αντιλαµβά-
νονται τον κόσµο, µέσα σε ένα περιβάλλον αισθητικά όµορφο και πλούσιο σε υλικά και ερε-
θίσµατα µαθαίνουν να εκφράζονται και να επικοινωνούν δια µέσου των εικαστικών τεχνών. Ο 
εκπαιδευτικός φροντίζει εκτός των άλλων να εκθέτει τα παιδιά σε έργα Κωφών καλλιτεχνών 
και να συζητά µαζί τους για το έργο και για τον καλλιτέχνη.  

 

4.6. ΠΑΙ∆Ι ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

 
Η δραµατική τέχνη παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στο πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου για 

τα κωφά και βαρήκοα παιδιά, επειδή συµβάλλει αφενός στην συνειδητοποίηση της ταυτότη-
τάς τους και αφετέρου στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της ιδιαίτερης γλώσσας τους, δη-
λαδή της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. 

 
Κατά την εφαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

δραµατικής τέχνης τα κωφά και βαρήκοα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν 
εµπειρικά:  

α) τις διαφορές που υπάρχουν/προκύπτουν κατά την επικοινωνία ανάµεσα σε ανθρώπους 
που χρησιµοποιούν µια οπτικο-κινητική γλώσσα, όπως είναι η Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, 
και σε αυτούς που χρησιµοποιούν µια ακουστικο–φωνητική γλώσσα όπως είναι η Ελληνική 
οµιλούµενη γλώσσα  

β) τις πολιτισµικές διαφορές που προκύπτουν εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου επικοι-
νωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους που χρησιµοποιούν κύρια το οπτικό τους κανάλι για να 
αντιληφθούν τον κόσµο και σε αυτούς που χρησιµοποιούν κύρια το ακουστικό τους κανάλι. 

Με τη χρήση του θεατρικού παιχνιδιού, της δραµατοποίησης και της δραµατικής τέχνης 
γενικότερα τα κωφά και βαρήκοα παιδιά θα πρέπει να βοηθηθούν για να αποκτήσουν θετική 
στάση απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους, αναγνωρίζοντας τη διαφορά αλλά και την 
οµοιότητα ως δυο φυσικές εκδοχές της ζωής. Το θέατρο Κωφών αποτελεί παγκοσµίως κύριο 
εκφραστικό µέσο για την κοινότητα των Κωφών, µέσα από το οποίο εκφράζονται οι αντιλή-
ψεις των µελών της κοινότητας για τον κόσµο.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και γιατί µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την 
καλλιέργεια της οµιλούµενης γλώσσας, η δραµατική τέχνη είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο δια-
θεµατικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου για κωφά και βαρήκοα παιδιά. 

Το πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων δραµατικής τέχνης των σχο-
λείων γενικής αγωγής είναι στο µεγαλύτερο µέρος του εφαρµόσιµο για τα κωφά παιδιά, αρκεί 
να µην ξεχνάµε ότι η κύρια γλώσσα έκφρασης του δραµατικού/θεατρικού παιχνιδιού στην 
περίπτωση αυτή θα είναι η Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. Πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει υ-
πόψη πως µια θεατρική παράσταση για να είναι προσβάσιµη στα κωφά παιδιά, πρέπει να γί-
νεται στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα ή να έχει κατάλληλη διερµηνεία. Επίσης ότι κάποιες 
από τις θεατρικές δραστηριότητες που απευθύνονται στα ακούοντα παιδιά δεν είναι κατάλλη-
λες για κωφά παιδιά. Τέτοιες είναι το κουκλοθέατρο (εκτός από γαντόκουκλες και κούκλες 
σώµατος), το θέατρο σκιών κλπ. 
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Ειδικότερα για τα κωφά παιδιά και εκτός των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο αναλυ-
τικό πρόγραµµα των νηπιαγωγείων γενικής αγωγής:  

 
Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο / Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
Προσέγγισης 

Μέσα σε χώρο όπου τα
παιδιά νοιώθουν ελεύ-
θερα να εκφραστούν
και όπου κάθε επικοι-
νωνιακή πράξη τους
είναι προσβάσιµη, τα
παιδιά ενθαρρύνονται
ώστε:  

    
  

 
   

   
  

  

  

Να καλλιεργούν δεξιό-
τητες σύγκρισης των 
δύο γλωσσών (Ελληνι-
κής Νοηµατικής γλώσ-
σας και Ελληνικής οµι-
λούµενης γλώσσας)  

Αναπτύσσουν γλωσσικές και εκφραστικές δεξιότητες στην 
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα καθώς και δεξιότητες σύ-
γκρισης των δύο γλωσσών, µε τον αυτοσχεδιασµό, το 
διάλογο, τη δηµιουργία, την επεξεργασία και τη δραµατο-
ποίηση αφηγήσεων.  
Ενθαρρύνονται να «διασκευάζουν» σε Ελληνική Νοηµατι-
κή Γλώσσα τους διαλόγους ενός σεναρίου δοσµένου σε 
ελληνική προφορική γλώσσα και να συγκρίνουν εµπειρικά 
τις δύο γλώσσες µέσα από το θεατρικό παιχνίδι. 
Ενθαρρύνονται να «παίζουν» και να «διασκευάζουν» σε 
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα µικρά τραγούδια, ανέκδοτα, 
µύθους από την Ελληνική παράδοση. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων τους και µε ασφάλεια την τεχνολογία 
(βίντεο, τηλεόραση, κάµερα, φωτογραφική µηχανή κ.ά.).  

Μεταβολή  
(εξέλιξη)  

Να εκφράζονται µε τον 
αυτοσχεδιασµό και τη 
µίµηση.  

Χρησιµοποιούν το πρόσωπό τους και τα χέρια τους για να 
εκφραστούν. ∆οκιµάζουν να παράγουν πρωτότυπες εκ-
φράσεις και ρόλους, να παράγουν µορφές και εικόνες (πχ. 
πειραµατίζονται µε υλικά για να αποδώσουν την εικόνα 
της βροχής, του αέρα, της θάλασσας κ.α.).  
Παροτρύνονται να παίζουν µε τις σκιές και τις κινήσεις των 
χεριών. Βλέπουν βιντεοσκοπηµένες παραστάσεις από θέα-
τρα κωφών ή παντοµίµες και εµπνέονται για να παίζουν 
ρόλους. 

Αλληλεπίδραση  
(ενέργεια)  

Ν’ αποκτούν θεατρική 
παιδεία.  

∆ίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να παρακολουθούν παρα-
στάσεις του θεάτρου κωφών ή παραστάσεις κουκλοθέα-
τρου µε κούκλες σώµατος ειδικά φτιαγµένες ώστε να επι-
τρέπουν τη χρήση νοηµατικής γλώσσας,  

 

 

4.7. ΠΑΙ∆Ι, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
Τα προγράµµατα για τα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά που αφορούν την Φυσική Αγωγή εί-

ναι τα ίδια µε εκείνα των γενικών νηπιαγωγείων. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει πως ο 
αθλητισµός έχει ιδιαίτερη θέση στην κοινωνία των Κωφών. Φροντίζει να µάθουν τα παιδιά 
την γλώσσα – ορολογία της Ελληνικής Νοηµατικής και ανάλογα µε την περίπτωση της Ελλη-
νικής γλώσσας (ανάγνωση–κατανόηση), που χρησιµοποιείται στα δηµοφιλή παιχνίδια αλλά 
και στα σπορ. Αν είναι εφικτό συνοδεύει τα παιδιά και παρακολουθούν αθλητικούς αγώνες 
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στους οποίους συµµετέχει οµάδα κωφών. Αν ο χρόνος διεξαγωγής αυτών των αγώνων είναι 
εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου, ειδοποιεί σχετικά τις οικογένειες των παιδιών (οι-
κογενειοκεντρική συνιστώσα του νηπιαγωγείου κωφών) ώστε να συνοδέψουν εκείνοι τα παι-
διά τους. 

 

4.8. ΠΑΙ∆Ι, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

 
Επειδή η µουσική γίνεται αντιληπτή αποκλειστικά σχεδόν µέσω της ακοής, είναι εύλογο 

πως δεν µπορεί να παίζει στο πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου για τα κωφά/βαρήκοα παιδιά τον 
ίδιο ρόλο που παίζει στο πρόγραµµα για τα ακούοντα. Παρόλα αυτά την συναντάµε σε πολλά 
προγράµµατα για κωφά παιδιά, είτε σαν µέρος της ακουστικής εκπαίδευσης, είτε σαν ρυθµό-
κίνηση κτλ. Εξάλλου η µουσική δεν λείπει από τις κοινωνικές εκδηλώσεις της κοινότητας των 
κωφών, πολλά µέλη της οποίας αναφέρουν ότι έχουν µια ιδιαίτερη σχέση µε συγκεκριµένα 
µουσικά κοµµάτια. Επίσης υπάρχουν παγκόσµια γνωστά σχήµατα επαγγελµατικού χορού µε 
Κωφούς χορευτές. Υπάρχουν επίσης γνωστοί κωφοί δηµιουργοί που έχουν αναπτύξει µια ι-
διαίτερη Μουσική Τέχνη Κωφών, που εκφράζει το µουσικό πολιτισµικό βίωµα των κωφών. Ως 
εκ τούτου, η µουσική έχει την θέση της στο διαθεµατικό πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου για 
κωφά/βαρήκοα παιδιά. 

 
Οι ικανότητες που επιδιώκονται και οι στόχοι δεν αλλάζουν δραµατικά, αλλά µάλλον δια-

φοροποιούνται ποσοτικά. Για τα παιδιά που είναι χρήστες κοχλιακού εµφυτεύµατος η µουσι-
κή έχει µεγάλη σηµασία και οι διαφοροποιήσεις από το γενικό πρόγραµµα µπορεί να είναι ε-
λάχιστες.  

 
Όσον αφορά το τραγούδι, τα κωφά παιδιά συµµετέχουν µε τον δικό τους τρόπο, νοηµα-

τίζοντας τα λόγια του τραγουδιού «µε οπτικοχωροκινητική αρµονία» που αντιστοιχεί στη 
µουσική. Μπορεί λοιπόν ο εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει το πρόγραµµα µουσικής για την 
γενική εκπαίδευση, προσαρµόζοντάς το στο κάθε παιδί κυρίως ανάλογα µε τον βαθµό βαρη-
κοΐας του. Εκτός από αυτό, παρακάτω παραθέτουµε ικανότητες που αφορούν εξειδικευµένα 
τα κωφά/βαρήκοα παιδιά και µερικές ενδεικτικές δραστηριότητες. 

 
1ος ΑΞΟΝΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο-Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

∆ιαθεµατικής 
Προσέγγισης 

Τα παιδιά θα πρέπει να
ασκούνται µε κατάλ-
ληλες δραστηριότητες
ώστε: 

    
 

  

   

Ν’ αναπτύσσουν τις 
δεξιότητες και τις ικα-
νότητες που απαιτού-
νται για να γνωρίσουν 
την έννοια του τρα-
γουδιού και της µουσι-
κής.  

Νοηµατίζουν τα τραγούδια του νηπιαγωγείου και συγχρο-
νίζονται µε τον ρυθµό του τραγουδιού. Σε καταστάσεις 
ένταξης συµµετέχουν νοηµατίζοντας στο οµαδικό τρα-
γούδι. (Μουσική, Γλώσσα, ∆ράµα).  
Ασκούνται ώστε να µπορούν να ακολουθούν σε βασικούς 
ρυθµούς µε κίνηση ή και µε κρουστό όργανο. 

  
Αλληλεπίδραση  
(συνεργασία)  
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Ν’ αναγνωρίζουν και 
να αναπαράγουν µε 
διάφορους τρόπους 
ποικίλους απλούς ρυθ-
µούς  

Συµµετέχουν σε δραστηριότητες, όπου ασκούνται να κι-
νούνται ανάλογα µε ρυθµό που µεταβάλλεται, να συνδέ-
ουν εύθυµες καταστάσεις µε ζωηρούς – γρήγορους ρυθ-
µούς και το αντίστροφο 
(Μουσική, Γλώσσα, ∆ράµα, Φυσική Αγωγή).  

Επικοινωνία  
(κώδικας)  

Ν’ αντιληφθούν την 
θέση της µουσικής και 
του τραγουδιού στις 
κοινωνικές εκδηλώ-
σεις.  

Αναπαριστούν ή/και συµµετέχουν σε διάφορες κοινωνικές 
καταστάσεις που συνδέονται άµεσα µε µουσική, τραγούδι 
και χορό: Γιορτές, γάµοι, κάλαντα κτλ (Μουσική, ∆ράµα, 
Παιδί και ανθρωπογενές περιβάλλον).  

Αλληλεπίδραση 

 

2ος ΑΞΟΝΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Ικανότητες/ δεξιό-
τητες που επιδιώκε-
ται να αναπτυχθούν 

Περιεχόµενο-Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες 

Θεµελιώδεις 
Έννοιες 

διαθεµατικής 
προσέγγισης 

Να µπορούν να εκφρά-
ζονται παράγοντας 
ρυθµικά σχήµατα µε 
αρµονική ακολουθία.  

Παίζουν ανά δύο επικοινωνιακό παιχνίδι χτυπώντας το 
τραπέζι µε εναλλασσόµενο ρυθµό (διάλογος µε ταµ-ταµ) 
(Μουσική, Γλώσσα, ∆ράµα). 
  

Επικοινωνία  
(κώδικας)  

 

4.9. ΠΑΙ∆Ι, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 
Στον τοµέα της πληροφορικής στα κωφά και στα βαρήκοα νήπια εφαρµόζονται τα ίδια 

προγράµµατα µε εκείνα των γενικών νηπιαγωγείων. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να εγκατα-
στήσει στον υπολογιστή του σχολείου γραµµατοσειρά µε το δακτυλικό αλφάβητο και να 
προµηθευτεί για το σχολείο ό,τι λογισµικό υπάρχει που θα βοηθήσει την καλλιέργεια της ΕΝΓ 
στα παιδιά (λεξικά ΕΝΓ κλπ.). 
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