
 

 
 
 

5. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΩΦΩΝ –
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

 

5.1.  ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

 

5.1.1.  Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος 
Ο σκοπός του µαθήµατος παραµένει ίδιος όπως στα ∆ΕΠΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. Ω-

στόσο, η γλώσσα δε νοείται αποκλειστικά ως σύστηµα επικοινωνίας µε βάση τον αρθρωµένο 
λόγο, αλλά δίνεται έµφαση στην επικοινωνία µέσα από την Ε.Ν.Γ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
τις αρχές της ∆ιγλωσσίας και αναλόγως µε τις προηγούµενες γλωσσικές εµπειρίες του κωφού 
παιδιού, η γλωσσική ανάπτυξη περιλαµβάνει τη χρήση και αξιοποίηση της Ε.Ν.Γ. ως κύριας 
γλώσσας για την επικοινωνία και τη διδασκαλία του γραπτού λόγου ή/και τη χρήση της οµι-
λούµενης γλώσσας, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο και ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανά-
γκες των κωφών παιδιών της τάξης. Μέσα από αυτό το πρίσµα αναγνωρίζονται οι διαφορετι-
κές γλωσσικές ανάγκες των κωφών παιδιών και η σηµαντικότητα του ρόλου της Ε.Ν.Γ. στη 
γλωσσική ανάπτυξη του κωφού παιδιού. 

 

5.1.2.  Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγι-
σης 

Οι άξονες, οι γενικοί στόχοι και οι θεµελιώδεις έννοιες της ∆ιαθεµατικής προσέγγισης πα-
ραµένουν ίδιοι όπως στα ∆ΕΠΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, αναφορικά µε τους γενι-
κούς στόχους σε θέµατα ανάπτυξης της οµιλούµενης γλώσσας, υπάρχουν οι ακόλουθες δια-
φοροποιήσεις: 

 
Η ανάπτυξη της οµιλούµενης γλώσσας (προφορικής) όπως αυτή καλλιεργείται στα προ-

γράµµατα των γενικών σχολείων δεν µπορεί να ισχύσει στην εκπαίδευση των κωφών και των 
βαρήκοων παιδιών, εξαιτίας της ύπαρξης αντικειµενικών δυσκολιών στην ανάπτυξη ολοκλη-
ρωµένης και άνετης αµφίδροµης προφορικής επικοινωνίας. Επίσης, στο πλαίσιο της δίγλωσ-
σης προσέγγισης, η Ε.Ν.Γ. θεωρείται ως η κύρια γλώσσα επικοινωνίας και διδασκαλίας, προ-
κειµένου το παιδί να αποκτήσει πρόσβαση στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα µέσα από το 
γραπτό λόγο κυρίως. Συνεπώς, όλοι οι στόχοι που τα αναλυτικά προγράµµατα των γενικών 
σχολείων θέτουν για τον προφορικό λόγο µπορούν να κατακτηθούν από τα κωφά παιδιά 
στην Ε.Ν.Γ. Έτσι, τα κωφά παιδιά θα αποκτήσουν γλωσσική επάρκεια στην πρώτη τους 
γλώσσα, επάνω στην οποία θα στηριχτούν για να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα στην 
γραπτή της µορφή, ώστε να έχουν πλήρη και ισότιµη πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη 
µόρφωση. 

 
Ωστόσο, ο πληθυσµός των κωφών παιδιών που έχουµε σήµερα στα σχολεία µας είναι ι-

διαίτερα ανοµοιογενής και τα αναλυτικά προγράµµατα πρέπει να ανταποκρίνονται στις δια-
φοροποιηµένες ανάγκες τους. Η έγκαιρη διάγνωση, οι δυνατότητες εισαγωγής σε προγράµ-
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µατα παρέµβασης από την προγλωσσική περίοδο του παιδιού, η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
(ψηφιακά ακουστικά-κοχλιακά εµφυτεύµατα) δίνουν στα κωφά και τα βαρήκοα παιδιά περισ-
σότερες δυνατότητες ανάπτυξης του προφορικού λόγου, τόσο αντιληπτικά όσο και εκφρα-
στικά. Κάποια παιδιά που έχουν πολλά ακουστικά υπολείµµατα ή είναι χρήστες κοχλιακών 
εµφυτευµάτων θα έχουν αρκετά προχωρηµένο προφορικό λόγο, θα υπολείπονται όµως των 
ακουόντων συνοµηλίκων τους. Γι’ αυτά τα παιδιά ο εκπαιδευτικός µπορεί να κάνει ποσοτικές 
προσαρµογές του προγράµµατος προφορικού λόγου των γενικών σχολείων ή να καταφεύγει 
στα Αναλυτικά Προγράµµατα του Νηπιαγωγείου για τα κωφά παιδιά, όπου υπάρχει ειδική ε-
νότητα αφιερωµένη στον τοµέα «οµιλία-ακουστική εκπαίδευση». Βέβαια, για την περαιτέρω 
καλλιέργεια του προφορικού λόγου είναι αναγκαία η συµβολή του ειδικού λογοπεδικού για 
τον οποίο ο νόµος προβλέπει οργανική θέση στα σχολεία κωφών. Ο εκπαιδευτικός µπορεί 
ανά περίπτωση να συνεργάζεται µε τον λογοπεδικό, ώστε να στηρίζουν εκατέρωθεν το έργο 
τους -αλλά και πάλι ο προφορικός λόγος δεν θα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στην εκ-
παίδευση των κωφών παιδιών. Το βασικό µέληµα της εκπαίδευσης είναι η αρµονική ανάπτυξη 
όλων των γνωστικών τοµέων και δεξιοτήτων και η υποστήριξη ολοκληρωµένων στόχων µέσα 
από τις δυνατότητες και όχι µέσα από τις δυσκολίες του παιδιού. Η έρευνα στο χώρο της εκ-
παίδευσης των κωφών έχει αποδείξει ότι οι µαθητές που κατέχουν τη σηµασία, τη δοµή και 
τη χρήση της (γραπτής) ελληνικής είναι πολύ καλύτεροι χρήστες και της προφορικής επικοι-
νωνίας σε σύγκριση µε όσους εκπαιδεύονται σε προγράµµατα που εστιάζονται στην λογοθε-
ραπεία. 

 

5.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

5.2.1. Ειδικοί σκοποί 
Οι ειδικοί σκοποί παραµένουν ίδιοι µε τους ειδικούς σκοπούς των ΑΠΣ της γενικής εκπαί-

δευσης. Ωστόσο, λαµβάνονται υπόψη οι διαφοροποιηµένες ανάγκες των κωφών παιδιών ό-
σον αφορά στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, όπως αυτές έχουν ήδη διασαφηνιστεί 
στους γενικούς στόχους των ∆ΕΠΠΣ. Επίσης, ακολουθούνται οι αρχές της ∆ιγλωσσίας σχετικά 
µε την κατάκτηση της Ε.Ν.Γ. ως πρώτης γλώσσας και της ελληνικής ως δεύτερης. Ειδικότερα, 
ο µαθητής µαθαίνει την Ε.Ν.Γ. ως πρώτη του γλώσσα και την αξιοποιεί προκειµένου να απο-
κτήσει πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή να την καταλαβαίνει, να τη διαβάζει, να τη 
γράφει µε άνεση, µε απώτερο στόχο να αποκτήσει τις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες 
που θα του επιτρέψουν να συµµετέχει ενεργά στη σχολική κοινωνία, στην κοινότητα των 
κωφών και στην ευρύτερη κοινωνία.  

 

5.2.2. ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ) 
Για την ανάπτυξη της οµιλούµενης γλώσσας (προφορικού λόγου) ανατρέξτε στο σχετικό 

κοµµάτι των γενικών στόχων των ∆ΕΠΠΣ, όπου δίνονται οι σχετικές πληροφορίες.  
 

5.2.3. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Ανάγνωση 
Η διδασκαλία της ανάγνωσης ενθαρρύνει την καλλιέργεια των αναγνωστικών δεξιοτήτων 

µέσα από δραστηριότητες µε νόηµα, ώστε το παιδί να συνειδητοποιήσει πως η ανάγνωση 
αποτελεί ένα µέσο για την άντληση πληροφοριών και γνώσεων, αλλά επιπλέον και εµπειρίας 
ενδιαφέρουσας και πλούσιας. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ Α΄-Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Η λογική οργάνωση της γλώσσας µέσα από την οποία ο µαθητής επικοινωνεί και 

η ορθή χρήση απλών δοµών και απλού λεξιλογίου. 
 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης 
µε κάποιες διαφορο-
ποιήσεις προσαρµο-
σµένες στις ανάγκες 
των κωφών παιδιών.  
 
 
Ο µαθητής ασκείται 
βαθµιαία ώστε να: 
 
 
Συνειδητοποιεί τη σύνδε-
ση ελληνικής οµιλούµε-
νης, νοηµατικής και γρα-
πτής γλώσσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιλαµβάνεται ότι η 
γραφή χρησιµοποιείται, 
για να µεταφέρει ένα µή-
νυµα. 
 
Αποκτά φωνολογική επί-
γνωση και κατανοεί το 
βασικό µηχανισµό της α-
νάγνωσης που στηρίζεται 
στη σχέση φωνηµάτων-

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παραµέ-
νουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
 
Για αρχάριους αναγνώστες ο εκπαιδευ-
τικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδέες 
για δραστηριότητες από αυτές του νη-
πιαγωγείου. 
 
Τα παιδιά παροτρύνονται να αναγνωρίσουν 
γραπτές λέξεις σε «ερεθίσµατα» του περι-
βάλλοντος χώρου (αφίσες, πινακίδες, συ-
σκευασίες κ.τ.λ.) και να σκεφτούν ποιες γρα-
πτές λέξεις συναντούν καθηµερινά στο περι-
βάλλον τους (σπίτι, στο δρόµο για το σχολείο 
κτλ.). Αφού έχει γίνει κατανοητή η σηµασία 
της γραπτής λέξη µέσα από συζήτηση στην 
Ε.Ν.Γ., ο εκπαιδευτικός δακτυλοσυλλαβίζει 
και προφέρει τη λέξη. Τα παιδιά ενθαρρύνο-
νται να δακτυλοσυλλαβίσουν τη λέξη. 
 
Τα παιδιά παρατηρούν εικόνες µε αντικείµενα 
και καλούνται να αποδώσουν το νόηµά τους 
στην Ε.Ν.Γ. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός 
δίνει τη γραπτή εκδοχή της λέξης, την προ-
φέρει και τη δακτυλοσυλλαβίζει. 
 
Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιµάσει καρτέλες 
µε τα ονόµατα των παιδιών και τις µοιράζει 
στα παιδιά. Ο κάθε µαθητής παροτρύνεται να 
αναγνωρίζει τη γραπτή µορφή του ονόµατός 
του και των άλλων µαθητών και να το δα-
κτυλοσυλλαβίσει. 
 
Ο εκπαιδευτικός διαβάζει µία γραπτή οδηγία, 
την εξηγεί στα παιδιά στην Ε.Ν.Γ. και στη 
συνέχεια τα παιδιά ενθαρρύνονται να την ε-
κτελέσουν. 
 
Ο εκπαιδευτικός γράφει µία λέξη και µαζί µε 
τα παιδιά προσπαθούν να την αποδώσουν 
στην Ε.Ν.Γ. Αφού έχει αποδοθεί το νόηµα της 
γραπτής λέξης στην Ε.Ν.Γ., τα παιδιά ενθαρ-
ρύνονται να κάνουν χειλεανάγνωση της λέξης 
και να την δακτυλοσυλλαβίσουν καθώς και να 
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γραµµάτων, καθώς επίσης 
και στη σχέση δακτυλικού 
αλφαβήτου και γραµµά-
των. 
 
 
 
 
 
∆ιαβάζει και κατανοεί µι-
κρά λεκτικά σύνολα και 
µεµονωµένες λέξεις.  
 
 
 
 
 
 
∆ιαβάζει και κατανοεί µι-
κρό κείµενο για να αντλή-
σει πληροφορίες ή να ε-
κτελέσει ορισµένες ενέρ-
γειες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποδίδει γλωσσικά µικρά 
κείµενα, µικρούς ρόλους 
για δραµατοποίηση και 
µικρά λεκτικά σύνολα που 
διευκολύνουν τη µάθηση. 

προσπαθήσουν να την αρθρώσουν ή απλά να 
τη σχηµατίσουν στα χείλη τους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η προσοχή δεν επικεντρώνεται στη 
σωστή άρθρωση αλλά στην προσπάθεια άρ-
θρωσης. Επίσης, γίνονται αντιπαραθέσεις 
στην Ε.Ν.Γ., ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν 
πώς ένα νόηµα στην Ε.Ν.Γ. αποτελείται από 
τα δικά του «φωνολογικά» συστατικά (χειρο-
µορφή, θέση, κίνηση). 
 
Σε όλη την πορεία εκµάθησης των γραµµά-
των γίνονται δραστηριότητες παρατήρησης 
των οπτικών χαρακτηριστικών των γραµµά-
των (π.χ. σχήµα και κατεύθυνση των γραµ-
µάτων), αντιστοίχησης µε το δακτυλικό αλ-
φάβητο και στο τέλος χειλεανάγνωσης και 
ακουστικής προσοχής του φωνήµατος του 
αντίστοιχου γράµµατος και άρθρωσής του ή 
απλά σχηµατισµού στα χείλη. 
 
Η εκπαιδευτικός γράφει µία λέξη στον πίνακα 
και εξηγεί το νόηµά της στην Ε.Ν.Γ. Στη συ-
νέχεια την αναλύει µέσα από διάφορες τεχνι-
κές, επικεντρώνοντας την προσοχή των παι-
διών στις γραφο-φωνηµικές, οπτικές πληρο-
φορίες της λέξης (ορθογραφία, προθέµατα, 
γραµµατικές καταλήξεις κ.τ.λ.), το δακτυλο-
συλλαβισµό της λέξη, τη χειλεανάγνωση και 
την άρθρωσή της. Ακολουθούν διάφορα παι-
χνίδια, όπου τα παιδιά καλούνται να αποδώ-
σουν το νόηµα µίας λέξης και να την αναλύ-
σουν αξιοποιώντας τις παραπάνω τεχνικές. 
 
Τα παιδιά διαβάζουν µία πρόταση ή ένα µικρό 
κείµενο και δείχνουν πως το κατανοούν µέσα 
από: α) την εκτέλεση µίας οδηγίας, β) τη µί-
µηση και τη δραµατοποίηση, γ) την αντιστοί-
χηση εικόνων µε το κείµενο ή µέρους του 
κειµένου, δ) τις απαντήσεις σε ανοιχτές ερω-
τήσεις ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και 
γ) την αναδιήγηση στην Ε.Ν.Γ. 
 
Μετά την ανάγνωση του κειµένου, ο εκπαι-
δευτικός καλεί τους µαθητές να εντοπίσουν 
τους διάφορους χαρακτήρες στα κείµενα. Γί-
νεται συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των 
χαρακτήρων. Οι µαθητές συζητούν στην 
Ε.Ν.Γ. για τα συναισθήµατα που τους προκα-
λεί το κείµενο, καθώς και για τις περιστάσεις 
κάτω από τις οποίες αισθάνονται παρόµοια. 
 
Μετά την ανάγνωση και την κατανόηση ενός 
κειµένου το παιδί παροτρύνεται να αποδώσει 
ένα κείµενο στην Ε.Ν.Γ. ή µέσα από τη δρα-
µατοποίηση.  
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∆ιαπιστώνει αν ένα κείµε-
νο είναι έµµετρο ή πεζό, 
διαλογικό ή περιγραφικό 
κτλ. 
 
∆ιαπιστώνει αν ένα κείµε-
νο έχει ανακρίβειες ή ανα-
κολουθίες. 
 
 
 
 
 
Εισάγεται στη χρήση αλ-
φαβητικών λεξιλογίων, 
απλών λεξικών και παιδι-
κών εγκυκλοπαιδειών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασκείται στη χρήση του 
πίνακα περιεχοµένων. 
 
 
 
 
 
Επισηµαίνει το συγγραφέα 
και τον τίτλο των βιβλίων. 
 

Ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά διαφορετικά 
κείµενα και τα κατατάσσουν σε κατηγορίες 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.  
 
Κατά την ανάγνωση ενός κειµένου ο εκπαι-
δευτικός διαβάζει το κείµενο και σταµατάει σε 
κάποια σηµεία για να παροτρύνει τα παιδιά να 
κάνουν προβλέψεις για το περιεχόµενο που 
ακολουθεί ή για το τέλος της ιστορίας. Επί-
σης, στην πορεία, κάνει διάφορες ερωτήσεις 
για να ωθήσει τα παιδιά να σκεφτούν αν µία 
ιστορία είναι λογική, αν υπάρχει κάτι παράξε-
νο κτλ. 
 
Τα παιδιά παροτρύνονται να διαβάσουν ένα 
κείµενο σιωπηρά. Ο εκπαιδευτικός επισηµαί-
νει πως όταν τα παιδιά συναντούν άγνωστες 
λέξεις θα αναζητούν στο λεξικό τη σηµασία 
τους. Ο εκπαιδευτικός κάνει µία συζήτηση 
στην Ε.Ν.Γ. για τη χρήση του λεξικού και το 
ρόλο του στην κατανόηση του κειµένου και 
δείχνει τη χρήση του µε αφορµή 1-2 άγνω-
στες λέξεις που τα παιδιά διακρίνουν στην 
αρχή του κειµένου. Η χρήση του λεξικού 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν είναι 
πολύπλοκη µπορεί να µπερδέψει το παιδί. 
Ενδείκνυται η χρήση δίγλωσσων ηλεκτρονι-
κών λεξικών (Ε.Ν.Γ.- γραπτός λόγος), καθώς 
και γενικά έντυπων ή ηλεκτρονικών λεξικών 
που περιλαµβάνουν πολλές οπτικές πληρο-
φορίες και δίνουν παραδείγµατα χρήσης της 
λέξης.  
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα βιβλίο µε το 
οποίο τα παιδιά είναι οικεία και παρουσιάζει 
τη λειτουργία του πίνακα περιεχοµένων. 
Γράφει στον πίνακα κάποιους τίτλους περιε-
χοµένων και ζητάει από τα παιδιά να βρουν 
τις σελίδες που καλύπτουν το συγκεκριµένο 
περιεχόµενο. 
 
Πριν την ανάγνωση ενός κειµένου, ο εκπαι-
δευτικός δείχνει στα παιδιά τον τίτλο και τον 
συγγραφέα µίας ιστορίας και ζητάει από τα 
παιδιά να σκεφτούν ποιο µπορεί να είναι το 
πιθανό περιεχόµενο του κειµένου. Επίσης, τα 
παιδιά εξασκούνται στον εντοπισµό του τίτ-
λου και του συγγραφέα σε διάφορα βιβλία 
που τα ίδια επιλέγουν.  
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ Γ΄- ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν ίδιοι 
όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες δι-
αφοροποιήσεις προσαρµο-
σµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία ώστε να: 
 
∆ιαβάζει, κατανοώντας συγ-
χρόνως το περιεχόµενο κάθε 
είδους λόγου κατάλληλου για 
την ηλικία του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συγκρίνει κείµενα µε το ίδιο 
θέµα που όµως ανήκουν σε 
διαφορετικό είδος λόγου. 
 
 
 
 
 
∆ιαβάζει το κείµενο, είτε ως 
σύνολο για την απόκτηση 
µιας γενικής εικόνας, είτε 
λεπτοµερειακά, είτε επιλε-
κτικά για την ανεύρεση συ-
γκεκριµένων στοιχείων. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
 
 
Τα παιδιά παροτρύνονται να διαβάσουν δι-
αφορετικά κείµενα, όπως παραµύθια, ιστο-
ρίες, επιστολές, ηµερολόγια κ.α. . Ακολουθεί 
συζήτηση στην ΕΝΓ σχετικά µε τα διαφορε-
τικά είδη του γραπτού λόγου και τα χαρα-
κτηριστικά που τα διαφοροποιούν. Τα παιδιά 
καλούνται να κατατάξουν τα διαφορετικά 
είδη του γραπτού λόγου στις κατηγορίες 
τους και σχηµατίζουν σχετικό πίνακα όπου 
τα κατατάσσουν. Επίσης, στο πλαίσιο των 
άλλων µαθηµάτων (π χ. Ερευνώ το φυσικό 
µου κόσµο) τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε 
διαφορετικά είδη γραπτού λόγου. 

  
.   

     
   

 

  
   -

  . -
  

∆ίνονται δυο κείµενα µε το ίδιο θέµα αλλά 
διαφορετικό είδος λόγου π.χ. διάλογος- α-
φήγηση και οι µαθητές αναγνωρίζουν τα 
χαρακτηριστικά του κάθε είδους λόγου. Α-
κολουθεί συζήτηση σχετικά µε τις περιστά-
σεις κάτω από τις οποίες χρησιµοποιείται 
κάθε είδος λόγου.  
 
Τα παιδιά διαβάζουν ένα κείµενο και δίνουν 
µία γενική εικόνα του βιβλίου µέσα από: α) 
τη δραµατοποίηση και β) την αναδιήγηση 
στην Ε.Ν.Γ. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός 
κάνει συγκεκριµένες ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου , π.χ. Τι κάνει; Γιατί…; ή κλειστού 
τύπου, π.χ. Πέρασε καλά; Είχε κρύο;. Οι 
απαντήσεις των ερωτήσεων θα πρέπει να 
βρίσκονται σε συγκεκριµένο σηµείο µέσα 
στο κείµενο. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί 
να γίνει σε ποικίλα κείµενα όχι µόνο γλωσσι
κών αλλά και άλλων µαθηµάτων (π χ. Ερευ
νώ το φυσικό µου κόσµο). 
 
Τα παιδιά διαβάζουν ένα κείµενο και προ-
σπαθούν να διαχωρίσουν τα πραγµατικά 
από τα φανταστικά γεγονότα, τα γεγονότα 
του παρελθόντος από τα γεγονότα που α-
ναφέρονται στο παρόν κτλ.  
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Αναπτύσσει την ικανότητα 
να διαβάζει κείµενα µε τα 
οποία δεν είναι εξοικειωµέ-
νος. 
 
 
∆ιαβάζει σιωπηρά, είτε για 
προσωπική ευχαρίστηση, 
είτε για να ανακοινώσει το 
κείµενο σε άλλους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνειδητοποιεί τις λειτουρ-
γικές διαφορές µεταξύ της 
Ε.Ν.Γ. και της ελληνικής 
γλώσσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πραγµατοποιείται µία επίσκεψη στη βιβλιο-
θήκη του σχολείου. Με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού τα παιδιά επιλέγουν βιβλία 
της αρεσκείας τους (αλλά και του γλωσσι-
κού τους επιπέδου).  
 
Ανατίθεται στα παιδιά η ανάγνωσή τους στο 
σπίτι. Στην τάξη αποδίδουν το περιεχόµενο 
του βιβλίου στην Ε.Ν.Γ. και απαντούν σε 
σχετικές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και 
των παιδιών (π.χ. ποιος είναι ο πρωταγωνι-
στής, κ.α.). 
 
Πραγµατοποιείται επίσκεψη στο σούπερ-
µάρκετ. Σε κάθε µαθητή δίνεται ένας κατά-
λογος προϊόντων. Ο µαθητής συλλέγει πλη-
ροφοριακό σχετικά µε τα είδη των προϊό-
ντων, τις τιµές τους κ.α. και ενηµερώνει την 
τάξη. 
 
Με αφορµή επισκέψεις σε µουσεία, µνηµεία 
ή άλλους χώρους συγκεντρώνεται σχετικό 
γραπτό πληροφοριακό υλικό, το οποίο δια-
βάζεται από τα παιδιά και παρουσιάζεται 
στην τάξη στην Ε.Ν.Γ. Σχολιάζεται στην 
Ε.Ν.Γ. το περιεχόµενο αυτού του εκπαιδευ-
τικού υλικού και συζητείται ο σκοπός αυτών 
των φυλλαδίων (πληροφοριακό υλικό). 
 
Μετά την ανάγνωση µίας ιστορίας τα παιδιά 
εκφράζουν τις εντυπώσεις και τα συναισθή-
µατα που προκάλεσε το κείµενο. Επίσης, 
παροτρύνονται να εκφράσουν προσωπικές 
εµπειρίες.  
 
Τα παιδιά παρακολουθούν µία ιστορία ή την 
περιγραφή ενός γεγονότος στην Ε.Ν.Γ., η 
οποία γίνεται από τον εκπαιδευτικό ή µέσα 
από µία βιντεοταινία. Μετά τη συνολική πα-
ρουσίαση της ιστορίας ο εκπαιδευτικός δίνει 
στα παιδιά τη γραπτή απόδοση της ιστορίας 
και ενθαρρύνει τα παιδιά να τη διαβάσουν 
σιωπηρά. Αφού ολοκληρωθεί η ανάγνωση ο 
εκπαιδευτικός χωρίζει το κείµενο σε µικρό-
τερα κοµµάτια και επαναλαµβάνει τη διήγη-
ση της ιστορίας χωρισµένη σε κοµµάτια 
σύµφωνα µε τα κοµµάτια του γραπτού κει-
µένου. Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχί-
σουν τα κοµµάτια της διήγησης µε τα γρα-
πτά κοµµάτια που έχουν το ίδιο νόηµα. Επί-
σης, ο εκπαιδευτικός επιλέγει µεµονωµένες 
εκφράσεις της Ε.Ν.Γ. µέσα από τη διήγηση 
της ιστορίας και παροτρύνει τα παιδιά να 
βρουν εκφράσεις µε το ίδιο ή παρόµοιο νό-
ηµα στο γραπτό λόγο. Η ίδια δραστηριότητα 
µπορεί να γίνει και αντίστροφα από το γρα-
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Εξοικειώνεται µε τον ιδιω-
µατικό λόγο και επισηµαίνει 
τις δοµικές διαφορές από 
τον διδασκόµενο κανόνα 
της κοινής νεοελληνικής 
γλώσσας και της Ε.Ν.Γ. 

πτό λόγο στην Ε.Ν.Γ.  
 
Γίνονται διάφορα παιχνίδια µετατροπής εκ-
φράσεων από την Ε.Ν.Γ. στο γραπτό λόγο. 
Μία οµάδα παιδιών λέει προτάσεις στην 
Ε.Ν.Γ. (καταφατικές, ερωτηµατικές, αρνητι-
κές) και µία άλλη οµάδα παιδιών προσπαθεί 
να αποδώσει το νόηµα στο γραπτό λόγο. Σε 
κάθε δραστηριότητα µετατροπής γίνεται συ-
ζήτηση για τις σηµασιολογικές και συντακτι-
κές διαφορές ανάµεσα στις δύο γλώσσες. 
 
Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα ιδιωµα-
τικές λέξεις και εκφράσεις και µοιράζει στα 
παιδιά καρτέλες µε γραπτά παραδείγµατα 
χρήσης των ιδιωµατικών λέξεων και εκφρά-
σεων. Για κάθε ιδιωµατική έκφραση στον 
πίνακα τα παιδιά αναζητούν την καρτέλα µε 
το αντίστοιχο παράδειγµα. Ακολουθεί συζή-
τηση στην Ε.Ν.Γ. για το νόηµα των ιδιωµα-
τικών εκφράσεων. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε΄-ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης των Γ’-∆’ 
και Ε-Στ’ τάξεων έχουν 
πολλές οµοιότητες. Για αυ-
τό, ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να συµβουλευτεί τους προ-
αναφερθέντες στόχους των 
Γ’-∆’ τάξεων. Επίσης, οι α-
κόλουθοι στόχοι συνοδεύο-
νται από επιπρόσθετες 
δραστηριότητες για τα παι-
διά των Ε-Στ’ τάξεων.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία ώστε να: 
 
Συγκρίνει κείµενα µε το ίδιο 
θέµα που όµως ανήκουν σε 
διαφορετικό είδος λόγου. 
 
 
 
 
∆ιαβάζει το κείµενο, είτε ως 
σύνολο για την απόκτηση 
µιας γενικής εικόνας, είτε 
λεπτοµερειακά, είτε επιλε-
κτικά για την ανεύρεση συ-
γκεκριµένων στοιχείων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαβάζει σιωπηρά, είτε για 
προσωπική ευχαρίστηση, 
είτε για να ανακοινώσει το 
κείµενο σε άλλους. 
 
 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των 
ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης των Γ’-∆’ 
και Ε-Στ’ τάξεων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Γι αυτό, ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να συµβουλευτεί τις προαναφερθείσες 
ενδεικτικές δραστηριότητες των Γ’-∆’ 
τάξεων και να τις αξιοποιήσει για τις 
ανάγκες των µαθητών των Ε’-Στ’ τάξε-
ων. Επίσης, οι ακόλουθες δραστηριό-
τητες προστίθενται για τα παιδιά των 
Ε-Στ’ τάξεων. 
 
 
 
Ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά ένα γραπτό 
κείµενο που αποδίδεται µε διάλογο και ένα 
γραπτό κείµενο µε το ίδιο νόηµα που αποδί-
δεται µε αφήγηση. Τα παιδιά διαβάζουν το 
κείµενο σιωπηρά και συγκρίνουν τα δύο 
κοµµάτια. Στη συνέχεια µπορούν τα παιδιά 
να διαβάσουν ένα κείµενο που είναι αφηγη-
µατικό και να το µετατρέψουν σε διαλογικό 
ή το αντίθετο. 
 
Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να 
διαβάσουν ένα κείµενο σιωπηρά. Πριν την 
ανάγνωση ενηµερώνει τα παιδιά πως στο 
τέλος της ανάγνωσης θα αναδιηγηθούν το 
κείµενο και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. 
Συµβουλεύει τα παιδιά να εντοπίσουν τα 
σηµαντικά για την αναδιήγηση σηµεία και να 
τα υπογραµµίσουν. Στο τέλος της ανάγνω-
σης κάθε παιδί δείχνει στους υπόλοιπους 
ποια σηµεία θεώρησε σηµαντικά για την α-
ναδιήγηση και αναδιηγείται το κείµενο στην 
Ε.Ν.Γ. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός κάνει 
ερωτήσεις ώστε κάθε παιδί να ανατρέξει και 
να διαβάσει επανειληµµένα το κείµενο προ-
κειµένου να δώσει απαντήσεις. Το είδος των 
ερωτήσεων θα ποικίλει και θα περιλαµβάνει 
απλές αλλά και πιο σύνθετες ερωτήσεις, 
ώστε να γίνεται πλήρης κατανόηση ενός 
κειµένου. 
 
Τα παιδιά σε οµάδες των 2-3 ατόµων διαβά-
ζουν ένα κείµενο και µε τη βοήθεια του εκ-
παιδευτικού εντοπίζουν τα σηµαντικά στοι-
χεία της ιστορίας. Στη συνέχεια, αναλαµβά-
νουν να αναδιηγηθούν διαφορετικά κοµµά-
τια της ιστορίας (αρχή, µέση, τέλος).  
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Επιλέγει και διαβάζει κείµε-
να µε τα οποία δεν είναι ε-
ξοικειωµένος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξοικειώνεται µε τον ιδιω-
µατικό λόγο και επισηµαίνει 
τις δοµικές διαφορές από 
τον διδασκόµενο κανόνα 
της κοινής νεοελληνικής 
γλώσσας και της Ε.Ν.Γ. 

Τα παιδιά αναζητούν πληροφορίες από εφη-
µερίδες: α) για το χρόνο έναρξης και το εί-
δος των έργων που παίζονται στους κινηµα-
τογράφους της περιοχής τους, β) για το 
πρόγραµµα της τηλεόρασης. Επίσης, αναζη-
τούν πληροφορίες για εκποµπές που τους 
ενδιαφέρουν (κανάλι, ηµέρα, ώρα). 
 
Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά τη χρήση 
των βιβλιογραφικών πηγών για την αναζή-
τηση και συλλογή πληροφοριών και συζητά-
ει µαζί τους τον σκοπό της χρήσης κάθε βι-
βλιογραφικής πηγής. Για παράδειγµα, ο εκ-
παιδευτικός θέτει ένα ερώτηµα και στη συ-
νέχεια δείχνει στα παιδιά πώς θα αποφασί-
σουν ποιες πηγές (εφηµερίδα, εγκυκλοπαί-
δεια) είναι σηµαντικές σε σχέση µε αυτό 
ερώτηµα και πώς µπορούν να αναζητηθούν 
οι αναγκαίες πληροφορίες.  
 
Ο εκπαιδευτικός θέτει διάφορα ερωτήµατα ή 
στο πλαίσιο ενός διαθεµατικού σχεδίου ερ-
γασίας αναθέτει σε διαφορετικές οµάδες 
παιδιών να αναζητήσουν πληροφορίες σε 
εφηµερίδες, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, 
Χρυσούς Οδηγούς, προκειµένου να βρουν 
απαντήσεις ή να παρουσιάσουν ένα θέµα 
µέσα στην τάξη. Τα παιδιά παρουσιάζουν τις 
πληροφορίες, δείχνουν στα υπόλοιπα παιδιά 
σε ποια πηγή εντόπισαν τις πληροφορίες και 
σε ποιο σηµείο αυτής της πηγής βρήκαν τις 
χρήσιµες πληροφορίες. 
 
Τα παιδιά διαβάζουν και αναζητούν σε ένα 
κείµενο τις ιδιωµατικές εκφράσεις. Στη συ-
νέχεια προσπαθούν να µαντέψουν µέσα από 
τα συµφραζόµενα τη σηµασία των ιδιωµατι-
κών εκφράσεων και να τις αποδώσουν µέσα 
από δραµατοποίηση ή στην Ε.Ν.Γ. 
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5.2.4. ΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Η διδασκαλία της γραφής ενθαρρύνει το κωφό παιδί να γράψει µέσα από δραστηριότητες 

που έχουν νόηµα και εστιάζει στη συνολική διαδικασία της δηµιουργίας ενός γραπτού κειµέ-
νου, δηλαδή στον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζεται ένα γραπτό κείµενο, πώς γίνονται οι από-
πειρες γραφής του, ο έλεγχος και η αναθεώρησή του, ώστε τελικά να παραχθεί το τελικό 
γραπτό κείµενο.  

 
ΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α’-Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να παράγει γραπτά λεκτικά σύνολα µε 
νόηµα. 

 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε 
κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες των κω-
φών παιδιών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία ώστε να είναι σε θέση 
να: 
 
Αντιλαµβάνεται ότι οι άν-
θρωποι διατυπώνουν τις 
σκέψεις τους όχι µόνο µέσα 
από την οµιλούµενη γλώσ-
σα ή την Ε.Ν.Γ. αλλά και 
γραπτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
 
 
 
 
Τα παιδιά παρατηρούν εικόνες µε διάφορα 
αντικείµενα και αποδίδουν τη σηµασία τους 
στην Ε.Ν.Γ. Στη συνέχεια, ψάχνουν να 
βρουν τις αντίστοιχες γραπτές λέξεις. Ο εκ-
παιδευτικός µπορεί να δώσει στα παιδιά κά-
ποιες γραπτές λέξεις και τα παιδιά να επιλέ-
ξουν τη σωστή και να την τοποθετήσουν 
στο σωστό σηµείο (δίπλα σε διάφορα αντι-
κείµενα, δίπλα σε εικόνες, φωτογραφίες). 
Επίσης, τα παιδιά µπορούν να παράγουν τις 
γραπτές λέξεις µε τη βοήθεια του εκπαιδευ-
τικού. 
 
Τα παιδιά περιγράφουν τα πρόσωπα ή τα 
ζώα µίας εικόνας στην Ε.Ν.Γ. Κατά τη διάρ-
κεια της περιγραφής ο εκπαιδευτικός γράφει 
στον πίνακα χρήσιµες λέξεις και στο τέλος 
τα παιδιά µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
δηµιουργούν γραπτές προτάσεις για την πε-
ριγραφή της εικόνας. 
 
Γίνεται η περιγραφή µίας εικόνας στην 
Ε.Ν.Γ. και στη συνέχεια τα παιδιά µε τη βο-
ήθεια του εκπαιδευτικού βρίσκουν ένα γρα-
πτό τίτλο για την εικόνα ή κάποιες γραπτές 
προτάσεις για να περιγράψουν την εικόνα. 
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Αντιλαµβάνεται τη στενή 
σχέση ακρόασης, χειλεανά-
γνωσης, οµιλίας, ανάγνω-
σης, γραφής. Επίσης, αντι-
λαµβάνεται το ρόλο του 
δακτυλικού αλφαβήτου στη 
γραφή. 
 
Αντιγράφει πιστά και γράφει 
σωστά µε σχετική ταχύτητα 
και µε αποδεκτά γράµµατα, 
λέξεις, φράσεις και προτά-
σεις τηρώντας τις σωστές 
αποστάσεις ανάµεσα στα 
γράµµατα και τις λέξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφει προτάσεις µε τελεία 
και ερωτηµατικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφει µε υπαγόρευση λέ-
ξεις. 
 
 
 
 
 

 
Ο εκπαιδευτικός γράφει λέξεις στον πίνακα 
και παροτρύνει τα παιδιά να τις διαβάσουν 
σιωπηρά και να προσπαθήσουν να τις απο-
δώσουν στην Ε.Ν.Γ. Στη συνέχεια, ο εκπαι-
δευτικός δείχνει µία λέξη, τη δακτυλοσυλ-
λαβίζει και την προφέρει. Στο τέλος ενθαρ-
ρύνει τα παιδιά να κάνουν το ίδιο.  
 
Γίνεται η περιγραφή µίας εικόνας/µίας σει-
ράς εικόνων που αποδίδουν µία ιστορία. Ο 
εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα κάποιες 
γραπτές προτάσεις που περιγράφουν την/τις 
εικόνα/ες. Στο τέλος, τα παιδιά παροτρύνο-
νται να αντιγράψουν αυτές τις προτάσεις και 
να τις τοποθετήσουν κάτω από την/τις εικό-
να/ες. 
 
Με αφορµή ένα θέµα συζήτησης ή µία εικό-
να ο εκπαιδευτικός γράφει µία λέξη ή µία 
πρόταση και συζητάει το νόηµά τους στην 
Ε.Ν.Γ. Ο εκπαιδευτικός επικεντρώνει την 
προσοχή των παιδιών στα κενά ανάµεσα 
στις λέξεις και ρωτάει τα παιδιά στην Ε.Ν.Γ. 
γιατί υπάρχουν τα κενά. Μάλιστα, τα κενά 
µπορούν να χρωµατιστούν για να ενισχυθεί 
η οπτική προσοχή των παιδιών. Στη συνέ-
χεια τα παιδιά ενθαρρύνονται να διαβάσουν 
προτάσεις στις οποίες τα κενά δεν είναι κα-
τάλληλα και τους ζητείται να ξαναγράψουν 
τις προτάσεις µε σωστά κενά ανάµεσα στις 
λέξεις, ώστε οι προτάσεις να είναι πιο ευα-
νάγνωστες. Επίσης, ενθαρρύνονται να δηµι-
ουργήσουν δικές τους προτάσεις. 
 
Μετά την ανάγνωση µίας ιστορίας, η εκπαι-
δευτικός επισηµαίνει τα σηµεία στίξης και το 
ρόλο τους στο κείµενο. Στη συνέχεια γράφει 
στον πίνακα κάποιες προτάσεις, τις εξηγεί 
στην Ε.Ν.Γ. και ενθαρρύνει τα παιδιά να 
βρουν αν στο τέλος της πρότασης χρειάζε-
ται τελεία ή ερωτηµατικό. Στη συνέχεια το 
παιδί παροτρύνεται να βάλει τελείες ή ερω-
τηµατικά σε προτάσεις µε περιεχόµενο που 
το ενδιαφέρουν ή δηµιουργεί µία πρόταση 
µε τελεία ή ερωτηµατικό. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να γράψουν διά-
φορες λέξεις που ο εκπαιδευτικός δακτυλο-
συλλαβίζει ή τους υπαγορεύει στην Ελληνι-
κή µε Νοήµατα. Επίσης, κατά περίπτωση, ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τα 
παιδιά να γράψουν µία λέξη που υπαγορεύ-
εται προφορικά αξιοποιώντας τα ακουστικά 
υπολείµµατα των παιδιών και τις δυνατότη-
τες χειλεανάγνωσης. 
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Γράφει προτάσεις για να 
σχολιάσει µία εικόνα 
 
Γράφει ένα µικρό κείµενο 
για να σχολιάσει µία εικόνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξιστορεί γραπτά µε χρονο-
λογική σειρά µία προσωπική 
του εµπειρία. Περιγράφει 
την εµπειρία (σχολική ή οι-
κογενειακή) του. 

Τα παιδιά δηµιουργούν το δικό τους ατοµικό 
λεξικό µε λέξεις που µαθαίνουν καθηµερινά. 
Χρησιµοποιούν το λεξικό τους κάθε φορά 
που θέλουν να περιγράψουν µία εικόνα, να 
γράψουν κάποια ιστορία, κλπ. 
 
Με αφορµή ένα θέµα (π.χ. γενέθλια, µία ε-
πίσκεψη) συλλέγονται εικόνες και φωτο-
γραφίες και τίθεται ο στόχος της παραγωγής 
ενός γραπτού κειµένου. Αρχικά γίνεται συ-
ζήτηση στην Ε.Ν.Γ. όπου περιγράφονται οι 
εικόνες και οι εµπειρίες των παιδιών. Μ’ αυ-
τό τον τρόπο συλλέγονται διάφορες πληρο-
φορίες και ενεργοποιείται η προϋπάρχουσα 
γνώση των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός γράφει 
στον πίνακα κάποιες χρήσιµες λέξεις ή εκ-
φράσεις. 
Σε αρχικό στάδιο τα παιδιά γράφουν προτά-
σεις (µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτι-
κού) κάτω από τις φωτογραφίες, εικόνες και 
σταδιακά παράγεται ένα µεγαλύτερο κείµε-
νο.  
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ανακατεµένες 
εικόνες (προτιµότερο µέσα από τις εµπειρίες 
των παιδιών, π.χ. πρωινό ξύπνηµα). Ζητείται 
από τα παιδιά να βάλουν τις εικόνες σε λο-
γική σειρά. Στη συνέχεια γίνεται η περιγρα-
φή των εικόνων µέσα από συζήτηση στην 
Ε.Ν.Γ. και τα παιδιά ενθαρρύνονται να γρά-
ψουν κάποιες προτάσεις για να τις περιγρά-
ψουν. Ο τελικός στόχος είναι η παραγωγή 
ενός µικρού ολοκληρωµένου κειµένου. 
 
Τα παιδιά βάζουν τα µπερδεµένα κοµµάτια 
µίας γραπτής ιστορίας σε σωστή χρονολογι-
κή και λογική σειρά, ώστε να υπάρχει µία 
χρονική ακολουθία και αλληλουχία. Τα κεί
µενα αυτής της δραστηριότητας επιλέγονται 
από διαφορετικές θεµατικές ενότητες. 

 -
   

   
 
Συµπληρώνουν την αρχή ή το τέλος µία ι-
στορίας. 
 
Περιγράφουν στην Ε.Ν.Γ. µία προσωπική 
τους ιστορία βάζοντας τα γεγονότα σε σω-
στή χρονολογική σειρά. Στη συνέχεια µπορεί 
να σχεδιαστεί η δοµή της ιστορίας στην 
Ε.Ν.Γ. και γραπτώς, και στο τέλος να παρα-
χθεί το γραπτό κείµενο.  
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ΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γ΄-∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε 
κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες των κω-
φών παιδιών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 
 
Κρίνει ο ίδιος, αν χρειάζεται 
να ξαναγράψει για να βελ-
τιώσει ένα δύσκολα ανα-
γνώσιµο κείµενο. 
 
Συµβουλεύεται λεξικά για 
να ελέγχει και διορθώνει τα 
ορθογραφικά του λάθη 
 
 
Μετασχηµατίζει κείµενα σε 
διαφορετικό είδος λόγου, 
για διαφορετικό σκοπό. 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιµοποιεί διάφορα είδη 
λόγου και συντάσσει διά-
φορους τύπους κειµένων 
για διάφορους σκοπούς και 
για διάφορους αποδέκτες. 
 
 
 
 
 
Γράφει µικρά κείµενα µε 
βάση τον κόσµο της εµπει-
ρίας του. 
 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι µαθητές χωρίζονται κατά ζεύγη και ελέγ-
χουν τα γραπτά τους κείµενα, ώστε να τα 
αλληλοδιορθώσουν. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί 
και σηµειώνει στον πίνακα τι χρειάζεται να 
ελεγχθεί.  
 
Ο εκπαιδευτικός εκµεταλλεύεται κάθε ευκαι
ρία, στην οποία τα παιδιά χρησιµοποιούν τη 
γραφή στο πλαίσιο διαφορετικών θεµατικών 
ενοτήτων και µαθηµάτων (π χ. Ερευνώ το 
φυσικό µου κόσµο, Ιστορία), ώστε να πα-
ροτρύνει τα παιδιά να ψάξουν σε έντυπα ή 
ηλεκτρονικά λεξικά για να βρουν πληροφο-
ρίες σχετικά µε την ορθογραφία των λέξε-
ων. Τα παιδιά διορθώνουν µόνοι τα λάθη 
τους αφού κοιτάξουν τις σχετικές λέξεις στα 
λεξικά.  

  -
    

  
.  

 

 
Τα παιδιά παρακολουθούν α) µία ιστορία 
που προβάλλεται στο βίντεο στην Ε.Ν.Γ. ή 
β) ένα διάλογο ανάµεσα σε δύο µαθητές και 
µετά προσπαθούν να το µετατρέψουν σε 
αφηγηµατικό κείµενο και να το αποδώσουν 
γραπτά.  
 
Τα παιδιά δίνουν γραπτές απαντήσεις προ-
σκλήσεις, επιστολές (π.χ. δέχοµαι, αρνού-
µαι). 
 
Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα κωφά παιδιά 
να γράφουν ηµερολόγιο. Είναι δυνατό τα 
κωφά παιδιά να επιλέξουν ένα ακούον παιδί 
από το γειτονικό σχολείο και να ανταλλάσ-
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Αναπτύσσει συνήθειες ορ-
θής γραφής, στίξης και το-
νισµού µέσω όλων των µα-
θηµάτων του σχολικού 
προγράµµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επεξεργάζεται ένα κείµενο 
µε ενότητες και παραγρά-
φους. 
 
 
 
 
 
 
 
Συνειδητοποιεί τις λειτουρ-
γικές διαφορές µεταξύ της 
Ε.Ν.Γ. και του  
γραπτού λόγου. 
 
 
 
 
 

σουν το ηµερολόγιο αυτό µε το ακούον παι-
δί εβδοµαδιαίως, ώστε να υπάρχει καλύτερη 
επικοινωνία µεταξύ των δύο σχολείων. 
 
Με αφορµή µία σειρά εικόνων τα παιδιά εν-
θαρρύνονται να δηµιουργήσουν µία ιστορία 
και να την αποδώσουν γραπτά. Η προσοχή 
των παιδιών επικεντρώνεται στην παραγωγή 
ενός κειµένου µε νόηµα και παράλληλα δί-
νονται διάφορες συµβουλές για τα γραφο-
συµβολικά στοιχεία (ορθογραφία, καλλι-
γραφία κτλ.). 
 
Με αφορµή µία πρόσφατη ή παλιότερη 
προσωπική ή σχολική εµπειρία ή ακόµα µετά 
την παρακολούθηση µιας βιντεοταινίας µε 
υποτίτλους τα παιδιά παροτρύνονται να 
γράψουν ένα κείµενο.  
 
Ο εκπαιδευτικός προβάλλει σε µία διαφάνεια 
προτάσεις µε διαφορετικά σηµεία στίξης. 
Χρωµατίζει το κάθε σηµείο στίξης µε διαφο-
ρετικό χρώµα και συζητάει για το ρόλο τους 
σε σχέση µε το νόηµα της κάθε πρότασης. 
Στη συνέχεια προβάλλει µία διαφάνεια µε 
προτάσεις χωρίς σηµεία στίξης. Μοιράζει 
στα παιδιά καρτέλες µε τα σηµεία στίξης 
όπου κάθε χρώµα αντιπροσωπεύει διαφορε-
τικό σηµείο στίξης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται 
να βρουν ποιο σηµείο στίξης λείπει σε κάθε 
πρόταση, να το αναζητήσουν µέσα από τις 
καρτέλες και να το δείξουν στα υπόλοιπα 
παιδιά.  
 
Ο εκπαιδευτικός συζητάει ένα θέµα στην 
Ε.Ν.Γ. που άπτεται των εµπειριών (π.χ. 
πρόσφατη εκδροµή), καθώς και των ενδια-
φερόντων των παιδιών και συζητάει µαζί 
τους ώστε να συλλεχθούν ιδέες. Καταγρά-
φει µερικές από τις ιδέες των παιδιών στον 
πίνακα. Τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν 
το θέµα σε τρεις παραγράφους µε τη χρήση 
βοηθηµάτων που τους δίνει ο εκπαιδευτι-
κός, δηλαδή µέσα από διαγράµµατα, λίστα 
µε κύρια σηµεία, λέξεις κ.α. 
 
Προβάλλεται η περιγραφή µίας ιστορίας 
στην Ε.Ν.Γ. και στη συνέχεια γίνεται η επε-
ξεργασία της και η απόδοσή της σε γραπτό 
λόγο. Γίνονται συγκρίσεις των γλωσσολο-
γιών στοιχείων των δύο γλωσσών. Επίσης, 
αντίστροφα, κάθε φορά που τα παιδιά έρ
χονται σε επαφή µε κείµενα διαφορετικών 
θεµατικών ενοτήτων και µε διαφορετικά εί
δη γραπτού λόγου ενθαρρύνονται να αποδί
δουν το νόηµα στην Ε Ν Γ. 

     -
    

    -
     -

   . .
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Χρησιµοποιεί κειµενικούς 
δείκτες για τη σύνδεση 
φράσεων, παραγράφων και 
νοηµατικών ενοτήτων, δη-
λαδή συνδετικές λέξεις και 
φράσεις όπως: γι’ αυτό, έ
τσι, ενώ, ύστερα από όλα 
αυτά κτλ. 

-
 

 

-
  

 
 
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κείµενα διαφο
ρετικών θεµατικών ενοτήτων και υπογραµ-
µίζει τις εκφράσεις και λέξεις που χρησιµο-
ποιούνται για να συνδέσουν προτάσεις και 
παραγράφους. Εξηγεί τη σηµασία και το ρό-
λο των διαφορετικών εκφράσεων και επίσης 
παροτρύνει τα παιδιά να κάνουν συγκρίσεις 
µε συνδετικές λέξεις και εκφράσεις που 
χρησιµοποιούνται στην Ε.Ν.Γ. Τα παιδιά κα-
λούνται να χρησιµοποιήσουν τις συνδετικές 
λέξεις σε ασκήσεις συµπλήρωσης κενών, 
όπου τα παιδιά επιλέγουν και συµπληρώ-
νουν την κατάλληλη συνδετική έκφραση. 

 

ΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ε΄-ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι των ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης 
των Γ’-∆’ και Ε-Στ’ τάξε-
ων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Για αυτό, ο εκπαι-
δευτικός µπορεί να συµ-
βουλευτεί τους προανα-
φερθέντες στόχους των 
Γ’-∆’ τάξεων. Επίσης, οι 
ακόλουθοι στόχοι συνο-
δεύονται από επιπρό-
σθετες δραστηριότητες 
για τα παιδιά των Ε-Στ’ 
τάξεων.  
Κρίνει ο ίδιος, αν χρειάζεται 
να ξαναγράψει για να βελ-
τιώσει ένα δύσκολα ανα-
γνώσιµο κείµενο. 
 
 
Χρησιµοποιεί διάφορα είδη 
λόγου και συντάσσει διά-
φορους τύπους κειµένων 
για διάφορους σκοπούς και 
για διάφορους αποδέκτες. 
 
Καταγράφει σκέψεις, το 
σχέδιο µίας εργασίας, µίας 
οµιλίας κ.τ.λ., µε τρόπο που 
να µπορεί να το αναπτύξει 
προφορικά ή γραπτά. 
 
 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των 
ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης των Γ’-∆’ 
και Ε-Στ’ τάξεων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Γι αυτό, ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να συµβουλευτεί τις προαναφερθείσες 
ενδεικτικές δραστηριότητες των Γ’-∆’ 
τάξεων και να τις αξιοποιήσει για τις 
ανάγκες των µαθητών των Ε’-Στ’ τάξε-
ων. Επίσης, οι ακόλουθες δραστηριό-
τητες προστίθενται για τα παιδιά των 
Ε-Στ’ τάξεων. 
 
Οι µαθητές χωρίζονται κατά ζεύγη και ελέγ-
χουν τα γραπτά τους κείµενα, ώστε να τα 
αλληλοδιορθώσουν. Χρησιµοποιούν λίστες 
ελέγχου, ώστε να ελέγχουν όλα τα απαραί-
τητα σηµεία. Στη συνέχεια προσπαθούν να 
αναδηµιουργήσουν το αρχικό κείµενο µε 
βάση τις διορθώσεις που έχουν κάνει. 
 
Με αφορµή µία σχολική γιορτή τα παιδιά 
σχεδιάζουν και δηµιουργούν το πρόγραµµα 
της γιορτής µε τη βοήθεια του εκπαιδευτι-
κού, το οποίο θα µοιράσουν στα υπόλοιπα 
παιδιά του σχολείου. 
 
Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να 
γράψουν κείµενα που απευθύνονται σε δια-
φορετικό κοινό και έχουν διαφορετικούς 
στόχους, όπως ηλεκτρονικά µηνύµατα, συ-
νταγή γιατρού, ηµερολόγιο, προσκλήσεις, 
αγγελίες, λίστα καθηκόντων των παιδιών 
της τάξης. Μερικά από αυτά τα γραπτά κεί-
µενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο τέ-
λος µέσα στην τάξη και στο σχολείο και να 
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Χρησιµοποιεί κειµενικούς 
δείκτες για τη σύνδεση 
φράσεων, παραγράφων και 
νοηµατικών ενοτήτων, δη-
λαδή συνδετικές 
λέξεις και φράσεις όπως: γι’ 
αυτό, έτσι, ενώ, ύστερα 
από όλα αυτά κτλ.    

αναρτηθούν στην πινακίδα ανακοινώσεων. 
 
Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά τα στά-
δια που ακολουθούνται για το σχεδιασµό, 
την οργάνωση και την τελική παραγωγή ε-
νός κειµένου και δίνει έµφαση στα αρχικά 
στάδια. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός µπο-
ρεί να δώσει στα παιδιά ένα διάγραµµα, µία 
λίστα των σηµαντικών σηµείων ενός γρα-
πτού κειµένου, µία λίστα λεξιλογίου, χρήσι-
µες εκφράσεις και να διδάξει στα παιδιά πώς 
αξιοποιούνται αυτά τα βοηθήµατα στην πα-
ραγωγή του κειµένου. Η έµφαση δε δίνεται 
στο τελικό κείµενο αλλά στην προσπάθεια 
οργάνωσης του γραπτού κειµένου.  
 
Τα παιδιά διαβάζουν κείµενα και καλούνται 
να αναγνωρίσουν τις εκφράσεις και λέξεις 
που χρησιµοποιούνται για να συνδέσουν 
προτάσεις και παραγράφους. Στη συνέχεια, 
τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιή-
σουν κάποιες συνδετικές λέξεις για να δηµι-
ουργήσουν ένα δικό τους κείµενο.  
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5.2.5. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Μέσα από τη λογοτεχνία το κωφό παιδί θα έρθει σε επαφή µε διάφορα λογοτεχνικά κεί-

µενα και θα εξοικειωθεί µε το εξωσχολικό βιβλίο. Οι στόχοι των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης 
παραµένουν ίδιοι, ωστόσο λαµβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές της ∆ιγλωσσίας, ώστε να επι-
τυγχάνεται η επαφή και εξοικείωση των παιδιών µε λογοτεχνικά κείµενα Ελλήνων και ξένων 
Κωφών και ακουόντων συγγραφέων. Επίσης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να παρακολουθή-
σουν διηγήσεις, ιστορίες, παραµύθια και ποίηση στην Ε.Ν.Γ. έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή 
από νωρίς µε τη λογοτεχνία. 

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α’- Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 
Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Οι στόχοι παραµένουν ί-
διοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε 
κάποιες διαφοροποιήσεις 
προσαρµοσµένες στις α-
νάγκες των κωφών παι-
διών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθµιαία, 
ώστε να είναι σε θέση να: 
 
Εξοικειώνεται βιωµατικά µε 
τη µορφή και το περιεχόµενο 
των λογοτεχνικών κειµένων, 
Ψυχαγωγείται µε τα κείµενα 
και τα απολαµβάνει ως ακρο-
ατής. 
 
Αποκτά την αίσθηση του 
χιούµορ µέσα από επιλεγµένα 
λογοτεχνικά κείµενα και οξύ-
νει τη φαντασία του. 
 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
 
 

 

Ο εκπαιδευτικός διηγείται στην Ε.Ν.Γ. µικρά 
λογοτεχνικά κείµενα ακουόντων και Κωφών 
συγγραφέων (µικρών ιστοριών, διηγηµά-
των, παραµυθιών) και ανάλογα µε το κείµε-
νο µπορεί να γίνει παιχνίδι ρόλων, δραµατο-
ποίηση ή αναδιήγηση της ιστορίας στην 
Ε.Ν.Γ.  
 
Ο εκπαιδευτικός εισάγει τα παιδιά σε λογο-
τεχνικά κείµενα, το περιεχόµενο των οποίων 
εµπεριέχει χιούµορ. Μία ιστορία προβάλλε-
ται σε βίντεο στην Ε.Ν.Γ. και µέσα από δρα-
µατοποίηση και παιχνίδι ρόλων τα παιδιά 
προσπαθούν να αποδώσουν τις χιουµοριστι-
κές εκφράσεις.  

Ο εκπαιδευτικός λέει µία ιστορία στην Ε.Ν.Γ. 
και τα παιδιά µαντεύουν το τέλος της. Επί-
σης, τα παιδιά διαβάζουν µία ηµιτελή ιστο-
ρία, µαντεύουν και αφηγούνται το πιθανό 
τέλος της στην Ε.Ν.Γ.  

 
Ενθαρρύνεται στη δηµιουρ-
γία και έκφραση δικών του 
ιστοριών και εξοικειώνεται µε 
τη χωροχρονική αντίληψη. 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄-∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν ί-
διοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε 
κάποιες διαφοροποιήσεις 
προσαρµοσµένες στις α-
νάγκες των κωφών παι-
διών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθµιαία, 
ώστε να είναι σε θέση να: 
 
∆ιευρύνει την αναγνωστική 
ικανότητα προσεγγίζοντας 
και το βιωµατικό λόγο. 
 
 
Κατανοεί τον τρόπο µε τον 
οποίο ο συγγραφέας 
χρησιµοποιεί τα γλωσσικά 
µέσα, για να προκαλέσει τις 
εντυπώσεις που θέλει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξοικειώνεται µε στοιχεία 
δοµής και περιεχοµένου των 
λογοτεχνικών κειµένων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξηγεί το νόηµα κειµένων µε 
απαιτητική σύνταξη, λεξιλό-

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
 
 
 
Τα παιδιά παροτρύνονται να κάνουν σιωπη-
ρή ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων (µι-
κρών ιστοριών, διηγηµάτων, παραµυθιών) 
και να τα αναδιηγηθούν στην Ε.Ν.Γ. ή µέσα 
από τη δραµατοποίηση.  
 
Τα παιδιά επιλέγουν βιβλία της αρεσκείας 
τους και κατά τη διάρκεια της ώρας της ε-
λεύθερης ανάγνωσης τα µελετούν και τα 
παρουσιάζουν στην τάξη. Μετά την ανά-
γνωση, το κάθε κείµενο προβάλλεται µε µία 
διαφάνεια. Κατά την προβολή του κειµένου 
ο εκπαιδευτικός επισηµαίνει συγκεκριµένα 
σηµεία του κειµένου, όπου ο συγγραφέας 
προκαλεί συγκεκριµένες εντυπώσεις (π.χ. 
θαυµασµό, απορία, υπερβολή). Ακολουθεί 
συζήτηση στην Ε.Ν.Γ. για τα γλωσσικά µέσα 
(µεταφορά, προσωποποίηση), µέσα από τα 
οποία ο συγγραφέας προκαλεί τις εντυπώ-
σεις. Ανάλογες δραστηριότητες µπορούν να 
γίνουν µε αφορµή την παρακολούθηση µίας 
ιστορίας στην Ε.Ν.Γ. σε µία βιντεοταινία.  
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει γραπτώς δια-
φορετικά λογοτεχνικά κείµενα (π.χ. διηγή-
µατα, ποιήµατα, µυθιστορήµατα, µύθους). 
Σε συζήτηση που γίνεται στην τάξη στην 
Ε.Ν.Γ. εντοπίζονται και υπογραµµίζονται τα 
κύρια στοιχεία της δοµής (π.χ. τα ποιήµατα 
έχουν στροφές, ενώ τα διηγήµατα παρα-
γράφους, πώς ξεκινάει ένα ποίηµα και πώς 
ένα πεζό κείµενο) και περιεχοµένου των λο-
γοτεχνικών κειµένων και καταγράφονται σε 
σχετικό πίνακα. Επίσης, γίνονται συγκρίσεις 
στην Ε.Ν.Γ. µέσα από την προβολή στο βί-
ντεο ενός ποιήµατος ή τη διήγηση µίας ι-
στορίας στην Ε.Ν.Γ.  
 
Μετά την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κει-
µένου ζητείται από τα παιδιά να το αποδώ-
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γιο και νοηµατική δοµή. 
 
 

σουν (Ε.Ν.Γ., δραµατοποίηση, κτλ.). Αν κά-
ποιο σηµείο δεν έχει γίνει κατανοητό ο εκ-
παιδευτικός κάνει ερωτήσεις για να παρο-
τρύνει τα παιδιά να ανατρέξουν σε συγκε-
κριµένα σηµεία του γραπτού κειµένου, να 
ξαναδιαβάσουν κάποια µέρη του κειµένου 
και να προσπαθήσουν να τα κατανοήσουν. 

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ε-ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 
Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Οι στόχοι των ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης 
των Γ’-∆’ και Ε-Στ’ τάξε-
ων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Για αυτό, ο εκπαι-
δευτικός µπορεί να συµ-
βουλευτεί τους προανα-
φερθέντες στόχους των 
Γ’-∆’ τάξεων. Επίσης, οι 
ακόλουθοι στόχοι συνο-
δεύονται από δραστη-
ριότητες για τα παιδιά 
των Ε-Στ’ τάξεων.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 
 
Κατανοεί τον τρόπο µε τον 
οποίο ο συγγραφέας χρησι-
µοποιεί τα γλωσσικά µέσα, 
για να προκαλέσει τις εντυ-
πώσεις που θέλει. 
 
Εξοικειώνεται µε στοιχεία 
δοµής και περιεχοµένου 
των λογοτεχνικών κειµέ-
νων. 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των 
ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης των Γ’-∆’ 
και Ε-Στ’ τάξεων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Γι αυτό, ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να συµβουλευτεί τις προαναφερθείσες 
ενδεικτικές δραστηριότητες των Γ’-∆’ 
τάξεων και να τις αξιοποιήσει για τις 
ανάγκες των µαθητών των Ε’-Στ’ τάξε-
ων. Επίσης, οι ακόλουθες δραστηριό-
τητες προστίθενται για τα παιδιά των 
Ε-Στ’ τάξεων. 
 
 
 
 
 
Τα παιδιά χωρισµένα σε οµάδες διαβάζουν 
λογοτεχνικά κείµενων διαφορετικών συγ-
γραφέων και εντοπίζουν τους τρόπους µέσα 
από τους οποίους ο συγγραφέας δηµιουργεί 
εντυπώσεις, όπως µέσα από το µεταφορικό 
λόγο τη φανταστική διάσταση, το υπερβο-
λικό, το χιούµορ.  
 
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει γραπτώς δια-
φορετικά λογοτεχνικά κείµενα (π.χ. διηγή-
µατα, ποιήµατα, µυθιστορήµατα, µύθους) 
και τα παιδιά συγκρίνουν τα κείµενα όσον 
αφορά στα στοιχεία της δοµής (π.χ. τα 
ποιήµατα έχουν στροφές, ενώ τα διηγήµατα 
παραγράφους) και του περιεχοµένου τους.  
 
Γίνονται συγκρίσεις ανάµεσα σε λογοτεχνικά 
κείµενα και άλλα γραπτά κείµενα, όπως ε-
φηµερίδες. Σχολιάζονται οι διαφορές και 
οµοιότητές τους και καταγράφονται σε δια-
φορετικές στήλες. 
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5.2.6. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
Η διδασκαλία του λεξιλογίου µπορεί να γίνει µέσα από διάφορες δραστηριότητες, ωστόσο 

είναι αποτελεσµατική όταν συνδυάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) ένταξη του καινούργι-
ου λεξιλογίου στην υπάρχουσα γνώση του παιδιού, β) επαφή µε την καινούργια λέξη µέσα σε 
πολλά και διαφορετικά κείµενα, και γ) δηµιουργία ευκαιριών για τη χρήση του καινούργιου 
λεξιλογίου. Επίσης, η κατάκτηση του καινούργιου λεξιλογίου ενισχύεται όταν η διδασκαλία 
συµπεριλαµβάνει την εκµάθηση στρατηγικών µέσα από τις οποίες το κωφό παιδί µαθαίνει να 
αντλεί πληροφορίες για το νόηµα των λέξεων, ειδικά όταν πρόκειται για την εκµάθηση λέξε-
ων σε µία δεύτερη γλώσσα.  

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Α’-Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 
Στόχοι Θεµατικές ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε 
κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες των κω-
φών παιδιών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 
 
Προσεγγίζει το λεξιλόγιο δι-
αφόρων θεµατικών περιο-
χών ξεκινώντας από τις πιο 
εύχρηστες λέξεις και χρησι-
µοποιώντας βαθµιαία τις 
περισσότερες ειδικές και 
κατάλληλες. 
 
 
 
 
 
Κατακτά και διαµορφώνει 
το λεξιλόγιό του από σηµα-
σιολογική και ορθογραφική 
άποψη. 
 
 
 
 
Κατανοεί την έννοια των 
λέξεων σε σύνδεση µε τα 
πράγµατα και τα συµφρα-
ζόµενα. 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 

   -

 

 

Στο πλαίσιο διαφορετικών θεµατικών ενοτή
των εισάγεται καινούργιο λεξιλόγιο µε τέ-
τοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να συνδέουν τις 
ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους στο λεξιλόγιο 
µε καινούργιες γνώσεις. Ενδεικτικά µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ο σηµασιολογικός ιστός. 
Ο εκπαιδευτικός γράφει µία λέξη στο κέντρο 
του πίνακα π.χ. σκύλος και την κυκλώνει. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκεφτούν λέ-
ξεις που συνδέονται µε τη λέξη «σκύλος», 
όπως τα είδη του σκύλου, τα χαρακτηριστι-
κά του σκύλου. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηµι-
ουργείται ένας ιστός γύρω από τη λέξη σκύ-
λος µε διάφορες κατηγορίες λέξεων που έ-
χουν κάποια σχέση µε τη λέξη «σκύλος». Οι 
λέξεις που δηµιουργούν τον ιστό περιλαµ-
βάνουν γνωστές λέξεις και καινούργιες λέ-
ξεις που εισάγονται από τον εκπαιδευτικό. 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να βρουν γραπτές 
λέξεις που συναντούν µε µεγαλύτερη συ-
χνότητα και τις αποδίδουν στην Ε.Ν.Γ. Ακο-
λουθεί συζήτηση για την ορθογραφία των 
λέξεων και χρωµατίζονται ή υπογραµµίζο-
νται οι ορθογραφικές πληροφορίες που έ-
χουν σηµασιολογικό περιεχόµενο (π.χ. –ω 
δείχνει µία ενέργεια).  

Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει διάφορες εικό-
νες και αντικείµενα και επίσης µοιράζει στα 
παιδιά καρτέλες µε λέξεις/εκφράσεις που 
αντιστοιχούν στις εικόνας ή στα αντικείµενα. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να βρουν τη γρα-

 91 
 



 

 
 
 
 
Αποσαφηνίζει τις έννοιες 
των λέξεων µε βάση τα α-
ντίθετα. 
 
 
 
 
 
 
Καταρτίζει απλά αλφαβητι-
κά λεξιλόγια. 
 
 
 
 
 
 
Εµπλουτίζει το λεξιλόγιό 
του, αξιοποιώντας τη διδα-
σκαλία όλων των µαθηµά-
των και τις σχολικές εκδη-
λώσεις. 
 
Χρησιµοποιεί τις νέες έννοι-
ες-λέξεις στην Ε.Ν.Γ. και 
στο γραπτό λόγο, ώστε να 
διευρύνει τόσο το παθητικό 
καθώς και το ενεργητικό 
του λεξιλόγιο. 

πτή λέξη/έκφραση, να την αντιστοιχίσουν 
µε τις εικόνες και τα αντικείµενα και να τις 
διαβάσουν. Επίσης, η σηµασία της λέξης 
αποδίδεται στην Ε.Ν.Γ. 
 

  -
  

 

    
    -
    

       
    

. .      -
  

Ο εκπαιδευτικός συζητάει στην Ε.Ν.Γ. για τη 
σηµασία των αντιθέτων και γίνονται διάφο-
ρες δραστηριότητες αναζήτησης νοηµάτων 
µε αντίθετη σηµασία στην Ε.Ν.Γ. Στη συνέ-
χεια αναζητούνται γραπτές λέξεις µε αντίθε-
τη σηµασία µέσα σε γραπτά κείµενα διαφο
ρετικών θεµατικών ενοτήτων και στο τέλος 
τα παιδιά ενθαρρύνονται να βρουν δικές 
τους αντίθετες λέξεις.  

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να σχηµατίσουν το 
δικό τους λεξιλόγιο, γράφοντας τις λέξεις 
που βρίσκουν µέσα στα κείµενα σε ξεχωρι-
στό τετράδιο. Εκπαιδεύονται ώστε να ταξι-
νοµούν τις γραπτές λέξεις µε βάση το αρχι-
κό τους γράµµα, τα δύο πρώτα αρχικά τους 
γράµµατα κ.τ.λ.. Γίνονται συγκρίσεις στην 
Ε.Ν.Γ. µε ταξινόµηση των νοηµάτων µε βά-
ση τη χειροµορφή τους. 
 
Στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης, 
δίνεται η δυνατότητα ολοκληρωµένης κατα
νόησης και εκµάθησης νέων λέξεων µέσα
από α)την αναζήτηση των νέων λέξεων σε
διαφορετικά κείµενα και συζήτηση στην
Ε Ν Γ. για τις πολλαπλές χρήσεις και σηµα
σίες των λέξεων, β)τη δηµιουργία προτάσε-
ων στην Ε.Ν.Γ. όπου χρησιµοποιείται το νέο 
λεξιλόγιο και απόδοσή τους στο γραπτό λό-
γο, γ)την καταχώρηση νέων λέξεων-εννοιών 
σε τετράδιο λεξιλογικών ασκήσεων, και 
δ)την αναζήτηση λέξεων σε απλά λεξικά.  

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Γ΄-∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης 
Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε 
κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες των κω-
φών παιδιών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 
 
Προσεγγίζει το λεξιλόγιο 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
Το λεξιλόγιο κωδικοποιείται κατά θεµατική 
ενότητα (οικογένεια-συγγενείς, τροφή-
φαγητό, ρούχα-ντύσιµο, σχολείο-µαθητές, 
µαγειρικά σκεύη-µαγείρεµα, υγεία-
ατυχήµατα, συγκοινωνίες-ταξίδια, κ.λπ.). Τα 
παιδιά βρίσκουν το νόηµα των λέξεων στην 
Ε.Ν.Γ. και ενθαρρύνονται να τοποθετήσουν 
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διάφορων θεµατικών περιο-
χών, ξεκινώντας από τις πιο 
εύχρηστες και γενικού περι-
εχοµένου λέξεις και χρησι-
µοποιώντας βαθµιαία τις 
περισσότερο ειδικές και κα-
τάλληλες. 
 
Αντιλαµβάνεται το ρόλο του 
γλωσσικού και του εξω-
γλωσσικού περιβάλλοντος 
στον προσδιορισµό της ση-
µασίας των λέξεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνειδητοποιεί τις κυριότε-
ρες σηµασιολογικές σχέσεις 
κυριολεξία, µεταφορά, συ-
νωνυµία, αντωνυµία κτλ.. 
 
 
Αντιλαµβάνεται τον πολύ-
σηµο χαρακτήρα των λέξε-
ων και τη λειτουργία της 
πολυσηµίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαπιστώνει ότι µε την πα-
ραγωγή και τη σύνθεση δη-
µιουργούνται χιλιάδες λέ-
ξεις. 
 
 
 
 
 
 

τις λέξεις σε ασκήσεις συµπλήρωσης κενών 
µέσα σε προτάσεις ή µικρά κείµενα, στο
πλαίσιο διαφόρων µαθηµάτων (π χ. Γλώσ
σα, Ιστορία, Ερευνώ το φυσικό µου κόσµο). 
∆ηµιουργείται γραπτό ευρετήριο των παρα-
πάνω οµάδων λέξεων. 

 
 . -

   
 

    -
     

      
   -

  -
    

      
     

      
    -
       

 
Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να 
αποδώσουν τις καινούργιες λέξεις ή εκφρά-
σεις στην Ε.Ν.Γ. Στη συνέχεια τα παιδιά εν-
θαρρύνονται να γράψουν µία πρόταση µέσα 
στην οποία χρησιµοποιείται η καινούργια λέ-
ξη και στη συνέχεια να την αποδώσουν 
στην Ε.Ν.Γ.  
 
Μέσα από παραδείγµατα στην Ε.Ν.Γ. τα 
παιδιά συνειδητοποιούν πώς η κατανόηση 
των λέξεων ενισχύεται ιδιαίτερα από την α-
ξιοποίηση των εξωγλωσσικών πληροφοριών, 
όπως οι εκφράσεις του προσώπου και οι κι-
νήσεις του σώµατος. 
 
Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα προτά-
σεις και εξηγεί στα παιδιά ποιες λέξεις χρη-
σιµοποιούνται κυριολεκτικά και ποιες µετα-
φορικά, ποιες λέξεις είναι συνώνυµες µε 
ποιες κ.ο.κ.. Ανάλογες δραστηριότητες γίνο-
νται στην Ε.Ν.Γ.  
 
Ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά διάφορα 
νοήµατα από την Ε.Ν.Γ. που έχουν πολλα-
πλές σηµασίες. Στη συνέχεια τα παιδιά έρ
χονται σε επαφή µε τις πολλαπλές σηµασίες
µίας λέξης στην ελληνική γλώσσα µέσα από
την ανάγνωση κειµένων διαφορετικών θε
µατικών ενοτήτων και µαθηµάτων (π.χ. Ι
στορία, Ερευνώ το φυσικό µου κόσµο). Για
παράδειγµα τα παιδιά µπορούν να βρουν σε
ένα κείµενο της γλώσσας τη λέξη «φύλλο» 
µε αναφορά το φύλλο ενός βιβλίο και σε µία
θεµατική ενότητα που ασχολείται µε το πε
ριβάλλον να συζητήσουν για τα φύλλα του
δέντρου.  
 
Μέσα από τα συµφραζόµενα ενθαρρύνονται 
να βρουν τη σηµασία της λέξης στις διαφο-
ρετικές περιστάσεις και να την αποδώσουν 
στην Ε.Ν.Γ. Επίσης, χρησιµοποιούν τις και-
νούργιες λέξεις σε διάφορες ασκήσεις, όπου 
χρειάζεται να προσδιορίσουν τη σηµασία 
της λέξης ή φτιάχνουν παραδείγµατα µε τις 
πολλαπλές σηµασίες της λέξης. 
 
Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να ανα-
καλέσουν στην πρώτη τους γλώσσα σύνθε-
τες και παράγωγες λέξεις και να τις νοηµατί-
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Μαθαίνει να αναζητά πλη-
ροφορίες που είναι ταξινο-
µηµένες αλφαβητικά. 
 
 
 
 
 
Καταρτίζει αλφαβητικά λεξι-
λόγια. 

σουν. Αφού τα παιδιά κατανοήσουν την έν-
νοια της σύνθεσης και της παραγωγής στην 
πρώτη τους γλώσσα, ο εκπαιδευτικός γρά-
φει µία λέξη στον πίνακα και τα παιδιά εν-
θαρρύνονται να ψάξουν να βρουν µέσα σε 
ένα κείµενο παραγωγικές ή σύνθετες λέξεις.  
 
Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα το β’ 
συνθετικό διαφόρων λέξεων και µοιράζει σε 
κάθε παιδί µία καρτέλα µε το α’ συνθετικό 
µίας λέξης. Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πί-
νακα το β’ συνθετικό µίας λέξης και ρωτάει 
ποιο παιδί έχει το α’ συνθετικό. Το παιδί ση-
κώνεται και ενώνει το α’ µε το β’ συνθετικό 
δηµιουργώντας µία σύνθετη λέξη. 
 
Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει δραστηριότητες 
στις οποίες το παιδί χρειάζεται να αναζητή-
σει πληροφορίες οι οποίες είναι καταχωρη-
µένες µε αλφαβητική σειρά. Για παράδειγµα 
τα παιδιά µπορούν να αναζητήσουν ονόµα-
τα σε ένα τηλεφωνικό ευρετήριο. Επίσης, τα 
παιδιά µπορούν να σχεδιάσουν ένα τηλεφω-
νικό ευρετήριο µε τα ονόµατα και τα τηλέ-
φωνα των παιδιών στην τάξη. 
 
Κάθε φορά που τα παιδιά συναντούν και-
νούργιες λέξεις, απλές παραγωγικές ή σύν-
θετες καταρτίζουν αλφαβητικά λεξιλόγια, 
στα οποία οι λέξεις τοποθετούνται µε κριτή-
ρια τα δύο, τρία ή τέσσερα πρώτα γράµµα-
τα. Επίσης, το λεξικό µπορεί να καταρτιστεί 
µε βάση το δακτυλικό αλφάβητο. Τέλος, 
µπορούν να δηµιουργηθούν θεµατικά λεξι-
λόγια, όπου κατατάσσονται οι λέξεις σε θε-
µατικές ενότητες. Στην προσπάθεια κατάρ-
τισης λεξιλογίων τα παιδιά ενθαρρύνονται 
να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά ή έντυπα λε-
ξικά. 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Ε΄-ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης 
Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Οι στόχοι των ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης 
των Γ’-∆’ και Ε-Στ’ τάξε-
ων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Για αυτό, ο εκπαι-
δευτικός µπορεί να συµ-
βουλευτεί τους προανα-
φερθέντες στόχους των 
Γ’-∆’ τάξεων. Επίσης, οι 
ακόλουθοι στόχοι συνο-
δεύονται από δραστη-
ριότητες για τα παιδιά 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των 
ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης των Γ’-∆’ 
και Ε-Στ’ τάξεων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Γι αυτό, ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να συµβουλευτεί τις προαναφερθείσες 
ενδεικτικές δραστηριότητες των Γ’-∆’ 
τάξεων και να τις αξιοποιήσει για τις 
ανάγκες των µαθητών των Ε’-Στ’ τάξε-
ων. Επίσης, οι ακόλουθες δραστηριό-
τητες προστίθενται για τα παιδιά των 
Ε-Στ’ τάξεων. 
 

 94 
 



 

των Ε-Στ’ τάξεων.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 
Προσεγγίζει το λεξιλόγιο 
διάφορων θεµατικών περιο-
χών, ξεκινώντας από τις πιο 
εύχρηστες και γενικού περι-
εχοµένου λέξεις και χρησι-
µοποιώντας βαθµιαία τις 
περισσότερο ειδικές και κα-
τάλληλες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνειδητοποιεί τις κυριότε-
ρες σηµασιολογικές σχέσεις 
κυριολεξία, µεταφορά, συ-
νωνυµία, αντωνυµία κτλ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιλαµβάνεται τον πολύ-
σηµο χαρακτήρα των λέξε-
ων και τη λειτουργία της 
πολυσηµίας. 
 
 
Χρησιµοποιεί το λεξικό µε 
πολλαπλούς τρόπους. 

 
 
 
Το λεξιλόγιο κωδικοποιείται κατά θεµατική 
ενότητα (οικογένεια-συγγενείς, τροφή-
φαγητό, ρούχα-ντύσιµο, σχολείο-µαθητές, 
µαγειρικά σκεύη-µαγείρεµα, υγεία-
ατυχήµατα, συγκοινωνίες-ταξίδια, κ.λπ.). Τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιµοποιήσουν 
το λεξιλόγιο αυτό για την αυθόρµητη συγ-
γραφή κειµένων ανά θεµατική ενότητα (π.χ. 
περιγραφή δυστυχήµατος, συγγραφή συ-
νταγής, περιγραφή του αεροδροµίου). Προ-
ηγείται η απόδοση των κειµένων στην 
Ε.Ν.Γ. από τα παιδιά. Επίσης, στο πλαίσιο
άλλων µαθηµάτων (π χ. Ιστορία, Ερευνώ το
φυσικό µου κόσµο), αναζητείται και εξηγεί
ται στην Ε Ν.Γ. το ειδικό λεξιλόγιο που χρη
σιµοποιείται. 

  
.   

 -
 .     -

 

 

Σχεδιάζονται δραστηριότητες στις οποίες τα 
παιδιά φτιάχνουν γραπτούς διάλογους µέσα 
στους οποίους χρησιµοποιούν τις κατάλλη-
λες λέξεις, όπως µία συναλλαγή σε σούπερ-
µάρκετ, µία επίσκεψη σε ένα κινηµατογρά-
φο, σε ένα µουσείο κτλ. 

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες. Μία οµάδα 
φτιάχνει προτάσεις µέσα στις οποίες κάποιες 
λέξεις έχουν κυριολεκτική και κάποιες άλλες 
µεταφορική έννοια και η άλλη οµάδα τις α-
ναζητάει. Επίσης, µία οµάδα φτιάχνει προ-
τάσεις µε λέξεις, οι οποίες πρέπει να αντικα-
τασταθούν από συνώνυµες λέξεις από την 
άλλη οµάδα. 
 
Μέσα σε ένα οικείο κείµενο, τα παιδιά εν-
θαρρύνονται να βρουν συνώνυµες λέξεις και 
στη συνέχεια να τις χρησιµοποιήσουν σε 
ένα δικό τους κείµενο. 
 
Τα παιδιά σε οµάδες διαβάζουν διαφορετικά 
κείµενα µέσα στα οποία συναντούν τη χρή-
ση των πολλαπλών σηµασιών της ίδιας λέ-
ξης. Η κάθε οµάδα παρουσιάζει στην άλλη 
τη σηµασία της λέξης και το πλαίσιο µέσα 
στο οποίο χρησιµοποιείται. 
 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ψάξουν ένα λε-
ξικό όχι απλά για να κατανοήσουν το νόηµα 
µίας λέξης αλλά προκειµένου να αναζητή-
σουν διάφορες πληροφορίες για µία λέξη 
όπως είναι η προφορά της λέξης, η ετυµο-
λογία της, τα συνώνυµά της, η ορθογραφία, 
τα παράγωγα, και ο τονισµός της.  
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5.2.7. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
Μέσα από τη διδασκαλία της γραµµατικής τα κωφά παιδιά θα αποκτήσουν γνώσεις σχετι-

κά µε τη δοµή του γραπτού λόγου και τη µετάβαση από την ελληνική νοηµατική στην ελλη-
νική γλώσσα. 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α΄- Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 
Στόχοι Θεµατικές ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε 
κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες των κω-
φών παιδιών.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 
 
Αισθητοποιεί µε πρακτικό 
και παιγνιώδη τρόπο την 
έννοια της γλωσσικής δο-
µής. 
 
 
 
 
Μαθαίνει τα βασικά σηµεία 
στίξης και κατανοεί πως τα 
σηµεία στίξης χρησιµοποι-
ούνται για διαφορετικούς 
λόγους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατανοεί και χρησιµοποιεί 
την απαραίτητη για τη διε-
ξαγωγή του µαθήµατος µε-
ταγλωσσική ορολογία. 
 
 

Παραµένουν ίδιες 
όπως στα γενικά α-
ναλυτικά προγράµ-
µατα 
 
 
 
 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης µε κάποιες διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
κωφών παιδιών.  
 
 
 
 
 

 

Ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά κάρτες δι-
αφορετικών χρωµάτων µε λέξεις που απο-
τελούν διαφορετικά µέρη του λόγου (Υπο-
κείµενο, ρήµα, αντικείµενο) και ζητάει να τα 
συνθέσουν για να φτιάξουν προτάσεις. Γί-
νονται ερωταποκρίσεις του τύπου ποιος κά-
νει τι; ποιος είναι τι; κτλ. Ακολουθούν συ-
γκρίσεις της δοµής του γραπτού λόγου µε 
τη δοµή της Ε.Ν.Γ. 

Μέσα από την επαφή µε γραπτές λέξεις, 
προτάσεις και µικρά κείµενα, τα παιδιά µα-
θαίνουν για τη λειτουργία των σηµείων στί-
ξης. Μέσα από την ανάγνωση προτάσεων 
και µικρών κειµένων, εντοπίζονται τα σηµεία 
στα οποία υπάρχουν τελείες και ακολουθεί 
συζήτηση σχετικά µε το ρόλο των τελειών. 
Επίσης, σηµειώνεται πως µετά από κάθε τε-
λεία ακολουθεί κεφαλαίο γράµµα.  
Σε κάθε περίπτωση η διδασκαλία των ση-
µείων στίξης γίνεται µε διάφορα οπτικά ερε-
θίσµατα (π.χ. υπογράµµιση, χρωµατισµός). 
και στο πλαίσιο ενός κειµένου, ώστε τα παι-
διά να αποσπάσουν σηµαντικές πληροφορί-
ες για τη χρήση και το ρόλο τους στην κα-
τανόηση ενός κειµένου.  
 
Συζήτηση σχετικά µε τη δοµή του γραπτού 
λόγου και συγκρίσεις µε την Ε.Ν.Γ., ανάλογα 
µε το γλωσσικό επίπεδο του παιδιού. Ο εκ-
παιδευτικός γράφει διάφορες βασικές προ-
τάσεις στον πίνακα, ώστε να γίνει κατανοη-
τό ότι οι λέξεις µπαίνουν µε συγκεκριµένη 
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Κατανοεί το ρόλο του ρή-
µατος µέσα στην πρόταση 
 
Χρησιµοποιεί το ουσιαστικό 
µε το άρθρο ως υποκείµενο, 
αντικείµενο και κατηγορού-
µενο. 
 

σειρά σε µία πρόταση και πως αυτή η σειρά 
επηρεάζει το νόηµα. Στη συνέχεια γίνονται 
διάφορες δραστηριότητες τοποθέτησης των 
λέξεων στη σωστή συντακτική σειρά, συ-
µπλήρωσης µίας λέξης (π.χ. ρήµα), αλλαγής 
της θέσης των λέξεων µέσα σε µία πρότα-
ση. Ανάλογα παιχνίδια µπορούν να γίνουν 
στην Ε.Ν.Γ., ώστε να γίνει κατανοητό πως η 
αλλαγή της δοµής των µερών του λόγου 
κάθε γλώσσας επηρεάζει το νόηµά της.  

 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Γ΄-∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι όπως στο γενικό 
αναλυτικό πρόγραµµα 
µε µικρές διαφοροποιή-
σεις προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες των κω-
φών παιδιών.  

 

Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 

 

Αισθητοποιεί µε πρακτικό 
και παιγνιώδη τρόπο την 
έννοια της γλωσσικής δο-
µής. 

 

 

 

 

 

Αντιλαµβάνεται τις δυνατό-
τητες αφαίρεσης, προσθή-
κης και αλλαγής της σειράς 
στοιχείων µιας πρότασης, 
καθώς τις δυνατότητες µε-
τασχηµατισµού της για τις 
ανάγκες της επικοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν γενικά ίδιες όπως στα ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης µε κάποιες δια-
φοροποιήσεις προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες των κωφών παιδιών.  

 

 

 

 

Ο εκπαιδευτικός γράφει µία πρόταση στον 
πίνακα από την οποία λείπει µία λέξη (π.χ. 
προσωπική αντωνυµία). Στη συνέχεια δίνει 
στα παιδιά καρτέλες µε διαφορετικά µέρη 
του λόγου (ουσιαστικό, ρήµα, κτλ.) και ζη-
τάει από τα παιδιά να επιλέξουν τη σωστή 
λέξη που ταιριάζει στο κενό. Ανάλογες α-
σκήσεις µπορούν να γίνουν στον Ηλεκτρονι-
κό Υπολογιστή µέσα από τη χρήση του κα-
τάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού. Γίνο-
νται προσπάθειες απόδοσης των προτάσεων 
στην Ε.Ν.Γ. 

 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε οµά-
δες. ∆ίνει στην κάθε οµάδα καρτέλες (που 
αναγράφουν διαφορετική λέξη) και ζητά 
από τα παιδιά να βάλουν τη θέση των καρ-
τελών (δηλαδή των λέξεων) στη σωστή 
σειρά. Επίσης, µπορούν να µοιραστούν καρ-
τέλες µε περισσότερες λέξεις και τα παιδιά 
να πρέπει να αφαιρέσουν 1-2 λέξεις που δεν 
είναι σχετικές µε το νόηµα της πρότασης 
προκειµένου να σχηµατίζουν µία πρόταση. 
Η κάθε οµάδα καταγράφει τις προτάσεις που 
σχηµάτισε και αναδεικνύεται νικήτρια η ο-
µάδα που παράγει τις περισσότερες προτά-
σεις. Αντίστοιχες δραστηριότητες γίνονται 
και στην Ε.Ν.Γ. 
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∆ιαπιστώνει ότι ο λόγος ορ-
γανώνεται γύρω από το ό-
νοµα και το ρήµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνωρίζει τα δοµικά συ-
στατικά µίας πρότασης. 

 

 

Αναγνωρίζει και κατανοεί 
τους χρόνους των ρηµά-
των. 

 

 

Εσωτερικεύει ένα κλιτικό 
σχήµα ρήµατος και ένα κλι-
τικό σύστηµα πτωτικού στα 
τρία γένη. 

 

 

 

 

 

Αντιλαµβάνεται τις διαφο-
ρετικές χρονικές βαθµίδες 
των ρηµάτων µέσα στην 
πρόταση. 

 

 

 

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα 
µια πρόταση. Εξηγεί στους µαθητές στην 
Ε.Ν.Γ. ποιο µέρος της πρότασης αποτελεί το 
ονοµατικό µέρος της πρότασης και ποιο το 
ρηµατικό µέρος. Στη συνέχεια δίνει γραπτές 
προτάσεις στους µαθητές και τους ζητά να 
υπογραµµίσουν µε διαφορετικό χρώµα και 
να νοηµατίσουν το ρηµατικό και ονοµατικό 
µέρος της πρότασης. Γίνονται ακόµα µέσα 
στην τάξη και κάποιες άλλες ασκήσεις: 

• Ασκήσεις συµπλήρωσης του ονοµατικού 
ή ρηµατικού µέρους της πρότασης, εάν 
δίνεται αντίστοιχα το ρηµατικό ή το ο-
νοµατικό µέρος. 

• Ασκήσεις αντιστοίχησης ρήµατος-
υποκειµένου. 

• Ασκήσεις για τον εντοπισµό της σειράς 
του ονοµατικού και ρηµατικού µέρους 
της πρότασης σε ερωτηµατικές και κα-
ταφατικές προτάσεις. 

• Ασκήσεις για τη µετακίνηση των γλωσ-
σικών συνόλων. 

 

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει κάποιες προτά-
σεις στον πίνακα και υπογραµµίζει µε δια-
φορετικό χρώµα τα δοµικά συστατικά της. 
∆ίνει πληροφορίες σχετικά µε τους γραµµα-
τικούς και συντακτικούς κανόνες (το άρθρο 
συµφωνεί µε το ουσιαστικό, το υποκείµενο 
µε το ρήµα) µέσα από διάφορα παραδείγµα-
τα. Στη συνέχεια δίνονται γραπτές ασκήσεις 
του πιο κάτω τύπου µέσα στο πλαίσιο προ-
τάσεων: 

• ασκήσεις για το γένος των ονοµάτων, 
για την πτώση και τον αριθµό.  

• ασκήσεις για συµφωνία επιθέτου-
ουσιαστικού. 

Κατά τη συµπλήρωση των πιο πάνω ασκή-
σεων ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους µα-
θητές να έχουν δίπλα τους τα βιβλία της 
γραµµατικής, ώστε να τα συµβουλεύονται 
για την ορθή κλήση των αρσενικών, θηλυ-
κών, ουδετέρων 

 

Ο εκπαιδευτικός αποδίδει στην Ε.Ν.Γ. προ-
τάσεις σε διαφορετικούς χρόνους ανάλογα 
µε την περίσταση (π.χ. χθες, σήµερα, αύρι-
ο). Επίσης, συζητάει µε τους µαθητές στην 
Ε.Ν.Γ., ώστε να γίνει κατανοητή η διάκριση 
των χρονικών βαθµίδων (παρελθόν, παρόν, 
µέλλον). Τα παιδιά αφού συνειδητοποιή-
σουν τη σηµασία των διαφορετικών χρόνων 
στην πρώτη τους γλώσσα, καλούνται να µε-
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Αντιλαµβάνεται ότι η επιλο-
γή, η συχνότητα των τύπων 
των συντακτικών δοµών και 
των γραµµατικών τύπων 
έχει σχέση µε το είδος του 
κειµένου και τη σκοπιµότη-
τά του. 

 

Συνειδητοποιεί τον µορφο-
λογικό πλούτο της ελληνι-
κής και τον πολυσήµαντο 
ρόλο των καταλήξεων. 

 

 

 

  

 

τατρέψουν προτάσεις στην ελληνική γλώσ-
σα σε διαφορετικούς χρόνους. 

 

Οι µαθητές µαζί µε τον εκπαιδευτικό συζη
τούν την γραµµατική ορολογία των χρόνων
και αποδίδουν τους όρους περιφραστικά στη
νοηµατική.  

   -
      

      

 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες. Η κάθε ο-
µάδα αναλαµβάνει να διαβάσει ένα τύπο 
κειµένου (αφηγηµατικό, ποίηµα, οδηγίες ε-
κτέλεσης) και να εντοπίσει τα γραµµατικά 
χαρακτηριστικά τους. ∆ηµιουργούν µία λί-
στα µε τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου 
κειµένου. Ακολουθεί συζήτηση στην Ε.Ν.Γ. 
για το ρόλο των συγκεκριµένων χαρακτηρι-
στικών σε κάθε τύπο κειµένου. 

 

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει σε µία διαφάνεια 
προτάσεις µέσα στις οποίες υπάρχουν λέξεις 
χωρίς καταλήξεις. Γίνεται συζήτηση στην 
Ε.Ν.Γ. σχετικά µε το νόηµα της πρότασης 
και τα παιδιά µαζί µε τον εκπαιδευτικό ανα-
ζητούν την κατάληξη που ταιριάζει. Όταν 
συµπληρωθεί η κατάληξη δακτυλοσυλλαβί-
ζεται όλη η λέξη από τον εκπαιδευτικό και 
από κάθε παιδί ξεχωριστά. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄-ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι των ΑΠΣ της 
γενικής εκπαίδευσης 
των Γ’-∆’ και Ε-Στ’ τάξε-
ων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Για αυτό, ο εκπαι-
δευτικός µπορεί να συµ-
βουλευτεί τους προανα-
φερθέντες στόχους των 
Γ’-∆’ τάξεων. Επίσης, οι 
ακόλουθοι στόχοι συνο-
δεύονται από πιο σύνθε-
τες δραστηριότητες για 
τα παιδιά των Ε-Στ’ τά-
ξεων.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να είναι σε θέ-
ση να: 
 
Αντιλαµβάνεται τις δυνατό-
τητες αφαίρεσης, προσθή-

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες των 
ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης των Γ’-∆’ 
και Ε-Στ’ τάξεων έχουν πολλές οµοιό-
τητες. Γι αυτό, ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να συµβουλευτεί τις προαναφερθείσες 
ενδεικτικές δραστηριότητες των Γ’-∆’ 
τάξεων και να τις αξιοποιήσει για τις 
ανάγκες των µαθητών των Ε’-Στ’ τάξε-
ων. Επίσης, οι ακόλουθες δραστηριό-
τητες προστίθενται για τα παιδιά των 
Ε-Στ’ τάξεων. 
 
 
 
 
 
Ο εκπαιδευτικός γράφει προτάσεις (καταφα-
τικές, ερωτηµατικές) στον πίνακα. Τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να αλλάξουν τη σειρά των 
λέξεων µέσα στην πρόταση και να διερευ-
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κης και αλλαγής της σειράς 
στοιχείων µιας πρότασης, 
καθώς τις δυνατότητες µε-
τασχηµατισµού της για τις 
ανάγκες της επικοινωνίας. 
 
Αναγνωρίζει τα συστατικά 
των παραγράφων και συ-
νειδητοποιεί το ρόλο των 
κειµενικών δεικτών στη 
σύνδεση των παραγράφων. 
 
 
 
 
 
Αντιλαµβάνεται ότι η επιλο-
γή, η συχνότητα των τύπων 
των συντακτικών δοµών και 
των γραµµατικών τύπων 
έχει σχέση µε το είδος του 
κειµένου και τη σκοπιµότη-
τά του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντιλαµβάνεται τις διαφο-
ρετικές χρονικές βαθµίδες 
των ρηµάτων µέσα στην 
πρόταση. 
 
Αναγνωρίζει και κατανοεί 
τους χρόνους των ρηµά-
των. 

νήσουν αν το νόηµα παραµένει ίδιο ή αλλά-
ζει. Αντίστοιχες δραστηριότητες γίνονται 
στην Ε.Ν.Γ. 
 
 
Στην ανάγνωση µίας παραγράφου εντοπίζο-
νται τα στοιχεία που δοµούν µία παράγραφο 
(αρχή, µέση, τέλος) και τα γραµµατικά και 
συντακτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται 
στη σύνδεση και αλληλουχία των παραγρά-
φων. Ακολουθεί συζήτηση στην Ε.Ν.Γ., σχε-
τικά µε τον τρόπο που αξιολογούνται αυτά 
τα στοιχεία στην κατανόηση του κειµένου 
και τα παιδιά φτιάχνουν παραγράφους και 
ενσωµατώνουν τα κατάλληλα συντακτικά 
και γραµµατικά χαρακτηριστικά.  
 
Τα παιδιά σε οµάδες διαβάζουν 2-3 κείµενα 
διαφορετικού τύπου και κάνουν συγκρίσεις 
όσον αφορά στα γραµµατικά χαρακτηριστι-
κά τους (χρόνοι ρηµάτων, εµφάνιση συγκε-
κριµένων µερών του λόγου κτλ.). Στη συνέ-
χεια επιλέγουν ένα τύπο κειµένου και δηµι-
ουργούν ένα κείµενο µε βάση τα συγκεκρι-
µένα χαρακτηριστικά (π.χ. επιλέγουν να 
φτιάξουν µία εφηµερίδα). 
 
Τα παιδιά διαβάζουν µία µικρή ιστορία. Ακο-
λουθεί συζήτηση στην Ε.Ν.Γ. για το νόηµα 
της ιστορίας. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός 
καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν πώς τοποθε-
τείται το κείµενο χρονικά και ενθαρρύνει τα 
παιδιά να µετατρέψουν την ιστορία (που εί-
ναι στον ενεστώτα) στο παρελθόν ή µέλλον. 
Αυτή δραστηριότητα µπορεί να γίνει πρώτα 
στην Ε.Ν.Γ. και µετά γραπτά. Στο τέλος κά-
ποιο παιδί ανακοινώνει το αποτέλεσµα στα 
άλλα παιδιά γράφοντας το κείµενο στον πί-
νακα ή προβάλλοντάς το σε µία διαφάνεια. 
Υπογραµµίζονται οι λέξεις που άλλαξαν 
γραµµατικά και δακτυλοσυλλαβίζονται. 
Παρατηρούν σε κείµενα της ελληνικής από 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα (π.χ. Ιστορί-
α, Ερευνώ το φυσικό µου κόσµο) την εκφο
ρά του ρηµατικού χρόνου. Κάνουν συγκρί
σεις µεταξύ των δύο γλωσσών και διατυπώ
νουν γραπτά οµοιότητες και διαφορές που 
παρατηρούν. 

   

  -
    -

    -
   

    
 .    

   
   -

  
    

    

Φτιάχνουν προτάσεις στην ελληνική και 
στην Ε.Ν Γ. ως παραδείγµατα ορθής χρήσης 
του χρόνου του ρήµατος. 
Μετατρέπουν κείµενα από διάφορα γνωστι
κά αντικείµενα (π.χ. Ιστορία, Ερευνώ το 
φυσικό µου κόσµο) από το παρελθόν στο 
µέλλον και αντίστροφα, από το παρόν στο 
παρελθόν κλπ. 
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5.2.8. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α'-Β' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Ο στόχος παραµένει ίδι-
ος µε το στόχο των ΑΠΣ 
της γενικής εκπαίδευ-
σης.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να: 
 
Εντοπίζει και αξιολογεί τις 
πληροφορίες που χρειάζε-
ται, χρησιµοποιώντας διά-
φορες πηγές πληροφόρη-
σης γλωσσικές ή µη.  
 
 
 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες µε τις ενδεικτικές δρα-
στηριότητες των ΑΠΣ της γενικής εκ-
παίδευσης. Επίσης, προστίθεται η ακό-
λουθη δραστηριότητα: 
 
 
Στο πλαίσιο ενός διαθεµατικού σχεδίου ερ
γασίας, ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά
τον τρόπο αναζήτησης και συλλογής πλη
ροφοριών µέσα από διάφορες πηγές. Για
παράδειγµα, τα παιδιά µπορούν να µάθουν
τη λειτουργία του τηλεφωνικού καταλόγου
και να φτιάξουν ένα τηλεφωνικό κατάλογο. 
Επίσης, µπορούν να αναζητήσουν πληρο
φορίες για παιδικές εκδηλώσεις σε αφίσες
και να φτιάξουν µία αφίσα µε αφορµή µία
εκδήλωση του σχολείου τους.  

     -
     

    -
    
   

     
   

  -
     

     
  

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γ'-∆' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι µε τους στόχους 
των ΑΠΣ της γενικής εκ-
παίδευσης.  
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να: 
 
Εντοπίζει και αξιολογεί τις 
πληροφορίες που χρειάζε-
ται, χρησιµοποιώντας διά-
φορες πηγές πληροφόρη-
σης γλωσσικές ή µη.  
 
Αναλύει και συνθέτει δεδο-
µένες πληροφορίες. 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες µε τις ενδεικτικές δρα-
στηριότητες των ΑΠΣ της γενικής εκ-
παίδευσης. Επίσης, προστίθεται η ακό-
λουθη δραστηριότητα: 
 
 
Ο εκπαιδευτικός αναθέτει στα παιδιά να 
βρουν πληροφορίες σχετικές µε ένα θέµα 
(τα ζώα στη χώρα µας). Τα παιδιά χωρίζο-
νται σε οµάδες και η κάθε οµάδα αναλαµ-
βάνει να αναζητήσει πληροφορίες σε δύο 
πηγές (π.χ., εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, βι-
βλία). Η κάθε οµάδα ανακοινώνει στην 
Ε.Ν.Γ. στα υπόλοιπα παιδιά τα αποτελέσµα-
τά της. Ακολουθεί συζήτηση σύγκρισης και 
σύνθεσης των πληροφοριών µε τελικό στό-
χο την παραγωγή ενός µικρού κειµένου σε 
σχέση µε αυτό το θέµα. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ε'-ΣΤ' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Σκοπός: Παραµένει ίδιος όπως στα ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 
Οι στόχοι παραµένουν 
ίδιοι µε τους στόχους 
των ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης.  
 
 
Ο µαθητής ασκείται βαθ-
µιαία, ώστε να: 
 
Εντοπίζει και αξιολογεί τις 
πληροφορίες που χρειάζε-
ται, χρησιµοποιώντας διά-
φορες πηγές πληροφόρη-
σης γλωσσικές ή µη.  
 
Αναλύει και συνθέτει δεδο-
µένες πληροφορίες. 

Παραµένουν ίδιες µε 
τις θεµατικές ενότη-
τες των ΑΠΣ της γε-
νικής εκπαίδευσης. 

Οι ενδεικτικές δραστηριότητες παρα-
µένουν ίδιες όπως στα ΑΠΣ της γενικής 
εκπαίδευσης. Επίσης, προστίθεται η 
ακόλουθη δραστηριότητα: 
 
 
 
Τα παιδιά αναλαµβάνουν να διερευνήσουν 
ένα θέµα και να αναζητήσουν πληροφορίες 
για αυτό σε διάφορες βιβλιογραφικές πηγές, 
µέσα από το εκπαιδευτικό λογισµικό, καθώς 
και µέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
µε τους κατάλληλους ανθρώπους. Τα θέµα-
τα ποικίλουν και µπορούν να είναι γλωσσι-
κά, κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισµικά.  
 

 

5.2.9. Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 
Τα θέµατα για τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας για τα κωφά παιδιά παραµένουν ίδια µε τα 

διαθεµατικά σχέδια των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης. Προστίθενται κάποιες ιδέες στα υπάρ-
χοντα διαθεµατικά σχέδια, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις αρχές της ∆ιγλωσσίας και τις ιδιαί-
τερες εµπειρίες που µπορεί να έχουν τα κωφά παιδιά στην καθηµερινή τους ζωή. 

Θέµα: Εφηµερίδα. Η επιλογή των εφηµερίδων πιθανό να περιλαµβάνει εφηµερίδες που 
εκδίδονται από τα σωµατεία των Κωφών, ώστε να έρθουν σε επαφή µε τα θέµατα που απα-
σχολούν την Κοινότητα των Κωφών. 

Θέµα: Θέατρο. Η επιλογή των έργων θα συµπεριλάβει έργα Ελλήνων και ξένων Κωφών 
και ακουόντων συγγραφέων. Επίσης, στο πλαίσιο της επεξεργασίας των διαθεµατικών σχεδί-
ων εργασίας µπορούν να πραγµατοποιηθούν επισκέψεις σε θέατρα Κωφών και ακουόντων. 

Θέµα: Τουριστικός Οδηγός. Ο οδηγός των κωφών µαθητών θα περιλαµβάνει πληροφορίες 
για την τοποθεσία και τρόπο λειτουργίας των σωµατείων των Κωφών (π.χ. κοινωνικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες) σε διαφορετικές χώρες.  

 

    

Θέµα: Λεξικό (βαπτιστικών) ονοµάτων. Η δηµιουργία λεξικών µπορεί να συµπεριλάβει τη 
γραφή του ονόµατος µε το δακτυλικό αλφάβητο, καθώς επίσης και τα νοηµατικά τους ονό-
µατα. Γίνεται απόπειρα να ερµηνεύσουν την προέλευση των νοηµατικών τους ονοµάτων.  

Θέµα: Λέξεις και φράσεις σε διαφορετικές γλώσσες. Ανάλογα µε το γλωσσικό επίπεδο των 
παιδιών µπορούν να γίνουν παιχνίδια αναζήτησης λέξεων στην Ε.Ν.Γ. και στο γραπτό λόγο, 
παρουσίασης των βασικών στοιχείων των δύο γλωσσών και των πολιτισµικών χαρακτηριστι-
κών των χρηστών τους. 

 

5.2.10. Στόχοι και δραστηριότητες δια µέσου των υπόλοιπων µαθηµά-
των 

Οι οριζόντιοι στόχοι της διαθεµατικότητας για τα κωφά παιδιά παραµένουν ίδιοι µε τους 
οριζόντιους στόχους της διαθεµατικότητας της γενικής εκπαίδευσης. Σε όποιο σηµείο γίνεται 
αναφορά στην οµιλούµενη γλώσσα, γίνονται διαφοροποιήσεις σύµφωνα µε τις αρχές της ∆ι-
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γλωσσίας και το ρόλο του προφορικού λόγου. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να βρει περισσότερες 
πληροφορίες στο σχετικά κοµµάτι των γενικών στόχων του Αναλυτικού Προγράµµατος του 
∆ηµοτικού. 

 

5.2.11. ∆ιδακτική µεθοδολογία 
Εκτός από τις οδηγίες σχετικά µε τη διδακτική µεθοδολογία της γλώσσας και της λογοτε-

χνίας στη γενική εκπαίδευση προστίθενται κάποιες στρατηγικές που αφορούν στη διδασκαλία 
της ανάγνωσης και της δηµιουργικής γραφής.  

 

5.2.12. Η διδασκαλία της ανάγνωσης στα κωφά παιδιά 

5.2.12.1. Αποκωδικοποίηση 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση ενός κειµένου αποτελεί η πετυχηµένη απο-

κωδικοποίησή του. Αρχικά, τα παιδιά µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα γράµµατα µε βάση τα 
οπτικά τους χαρακτηριστικά (µέγεθος, σχήµα, κατεύθυνση, ακολουθία) και στη συνέχεια µα-
θαίνουν πως τα γραπτά σύµβολα αντιστοιχούν σε φωνολογικές µονάδες. Πριν ξεκινήσει η 
συστηµατική διδασκαλία της ανάγνωσης, τα ακούοντα παιδιά έχουν αποκτήσει φωνολογική 
επίγνωση, έχουν δηλαδή ήδη συνειδητοποιήσει µέσα από τη καθηµερινή τους επικοινωνία 
στην οµιλούµενη γλώσσα πως κάθε λέξη αποτελείται από µικρές φωνολογικές µονάδες. Ω-
στόσο, αυτό δεν ισχύει για το κωφό παιδί, το οποίο έχει περιορισµένη ακουστική πρόσβαση 
στα φωνήµατα, µε αποτέλεσµα να έχει περιορισµένη φωνολογική επίγνωση όταν φτάνει στο 
σχολείο και στη συνέχεια να συναντάει δυσκολίες στην αντιστοίχηση γραφηµάτων και φωνη-
µάτων. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες οπτικές µέθοδοι, ο συνδυασµός των οποίων ανάλογα µε 
τις ανάγκες του παιδιού µπορεί να βοηθήσει σε κάποιο βαθµό την κατάκτηση της αποκωδικο-
ποίησης. 

Αρχικά, µία οπτική προσέγγιση είναι η χειλεανάγνωση, η οποία δίνει ελλιπείς και ανακρι-
βείς πληροφορίες για την αντίληψη του προφορικού λόγου, µια και το 30% της οµιλίας δεν 
είναι αναγνωρίσιµη οπτικά. Αποτελεί, ωστόσο, ένα µέσο που επιτρέπει στο κωφό παιδί να 
αποκτήσει µία µορφή φωνολογικής επίγνωσης και να προχωρήσει στην αντιστοίχηση των 
γραφηµάτων σε φωνολογικές µονάδες (Perfetti & Sandak, 2000). Βέβαια, είναι αναγκαίο να 
τονιστεί πως η χειλεανάγνωση απαιτεί ώρες εξάσκησης σε εξωσχολικό επίπεδο και είναι πιο 
αποτελεσµατική όταν συνδυάζεται µε ακουστικά υπολείµµατα και µε καλό επίπεδο γλωσσικής 
ανάπτυξης (Paul, 1988).  

Άλλα οπτικά µοντέλα για την κατάκτηση της αποκωδικοποίησης αφορούν στην αξιοποίη-
ση των ορθογραφικών και γραµµατικών πληροφοριών (καταλήξεις, προθέµατα) και στη χρή-
ση του δακτυλικού αλφάβητου, καθώς ο δακτυλοσυλλαβισµός µπορεί να δράσει υποστηρι-
κτικά στην κατάκτηση της αποκωδικοποίησης ενισχύοντας κυρίως την ορθογραφική ανάγνω-
ση (Gaustad, 2000).  

 

5.2.12.2. Κατανόηση 
Η αποκωδικοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση της κατάκτησης της ανάγνωσης, ω-

στόσο, ο κύριος στόχος της αναγνωστικής διαδικασίας για κάθε παιδί είναι η κατανόηση. Ειδι-
κά, όσον αφορά στο κωφό παιδί είναι αναγκαίο να διασαφηνιστεί πως οι δραστηριότητες που 
συνδέονται µε την κατανόηση παροτρύνουν την σιωπηρή ανάγνωση. Η κύρια προτεραιότητα 
του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί η φωναχτή και ορθή εκφορά των λέξεων αλλά η αναγνώριση 
και ερµηνεία τους καθώς και η επεξεργασία των σηµασιολογικών, µορφολογικών, συντακτι-
κών και πραγµατολογικών πληροφοριών ενός κειµένου µε στόχο την εξαγωγή του συνολικού 
νοήµατος του (Paul, 1988).  
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5.2.12.3. Στρατηγικές και τεχνικές για τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε κωφά 
παιδιά - Λεξιλόγιο 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην κατανόηση ενός κει-
µένου. Η διδασκαλία του λεξιλογίου είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική όταν συνδέεται µε την 
υπάρχουσα γνώση του παιδιού, όταν γίνεται στο πλαίσιο πολλών και διαφορετικών κειµένων, 
και όταν δίνονται ευκαιρίες για τη χρήση του καινούργιου λεξιλογίου. Επίσης, η κατάκτηση 
του καινούργιου λεξιλογίου ενισχύεται όταν η διδασκαλία περιλαµβάνει την εκµάθηση στρα-
τηγικών µε βάση τις οποίες το κωφό παιδί µαθαίνει να αντλεί πληροφορίες για το νόηµα των 
λέξεων, ειδικά όταν πρόκειται για την εκµάθηση λέξεων σε µία δεύτερη γλώσσα. Μερικές από 
αυτές τις πληροφορίες είναι οι εξής: α) Μία λέξη έχει διαφορετικές χρήσεις και λειτουργίες 
ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο χρησιµοποιείται, β) µία λέξη δεν έχει πάντα µία σηµασία 
αλλά πολλές διαφορετικές γ) µία λέξη έχει παράγωγες λέξεις. Η γνώση της αρχικής σηµασίας 
της λέξης και η αξιοποίηση των µορφολογικών πληροφοριών των παράγωγων λέξεων βοη-
θούν στην εξαγωγή του νοήµατος της παράγωγης λέξης, και δ) η µάθηση της καινούργιας 
λέξης γίνεται πιο εύκολα αν βρεθεί η αντίστοιχη λέξη στην πρώτη γλώσσα (Paul, 1998).  

 

5.2.12.4.  Μεταφορικός λόγος 
Η διδασκαλία των µεταφορικών εκφράσεων στα κωφά παιδιά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυ-

σκολίες, κυρίως εξαιτίας του φτωχών γλωσσικών εµπειριών του κωφού παιδιού και της έλ-
λειψης µίας κοινής γλώσσας ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και στο κωφό παιδί. Ο πιο αποτελε-
σµατικός τρόπος για τη διδασκαλία του µεταφορικού λόγου είναι ο εµπλουτισµός των γλωσ-
σικών εµπειριών του παιδιού. Η εξοικείωση µε το µεταφορικό λόγο απαιτεί συνεχή εξάσκηση 
καθώς και ευκαιρίες επαφής και χρήσης µεταφορικών εκφράσεων µέσα στην καθηµερινότη-
τα. Επίσης, η διδασκαλία των µεταφορικών εκφράσεων µπορεί να ξεκινήσει µε εκφράσεις που 
έχουν µία λογική βάση, περιέχουν λεξιλόγιο που είναι γνωστό στο παιδί και περιγράφουν οι-
κείες καταστάσεις (Paul, 1988). Βέβαια, είναι αναγκαίο να επισηµανθεί πως στη διδασκαλία 
των µεταφορικών εκφράσεων, ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις γνώσεις του παιδιού στην πρώτη 
του γλώσσα, προκειµένου να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει τα µεταφορικά σχήµατα στη 
δεύτερη γλώσσα. 

 

5.2.12.5. Ενεργοποίηση προηγούµενης γνώσης 
Πριν την ανάγνωση ενός βιβλίου, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ενεργοποιήσει την προηγού-

µενη γνώση του αναγνώστη σχετικά µε το περιεχόµενο ενός κειµένου µέσα από διάφορες 
δραστηριότητες (προ-οργανωτές κειµένου, περιλήψεις, συνοπτική παρουσίαση). Για παρά-
δειγµα, µπορούν να οργανωθούν επισκέψεις που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του κειµένου 
ή να προβληθούν σχετικές ταινίες µε υποτίτλους, ή να αποδοθεί η ιστορία του κειµένου στην 
Ε.Ν.Γ. Επιπρόσθετα, µέσα από διάφορες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού τα παιδιά ενεργοποι-
ούν προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες για το θέµα που διαπραγµατεύεται ένα κείµενο, για 
τη δοµή της ιστορίας, για το λεξιλόγιο κτλ. (Paul, 1988˙ Schirmer, 2000).  

 

5.2.12.6. ∆ηµιουργία υποθέσεων  
Η ενθάρρυνση των παιδιών να κάνουν προβλέψεις για το περιεχόµενο του κειµένου µπο-

ρεί να ενισχύσει την κατανόηση. Στην αρχή, αυτή η διαδικασία γίνεται από τον εκπαιδευτικό, 
µε τη χρήση ερωτήσεων που θα παροτρύνουν τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις. Τα παιδιά αι-
τιολογούν τις προβλέψεις τους στην αρχή και στη συνέχεια ελέγχουν αν αυτές συµφωνούν ή 
έρχονται σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του κειµένου. Η χρήση αυτής της στρατηγικής βοη-
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θάει στην ενεργοποίηση και σύνδεση της προηγούµενης γνώσης µε την καινούργια, καθώς 
επίσης και στην παρακολούθηση του νοήµατος του κειµένου. 

 

5.2.12.7. Ο ρόλος των ερωτήσεων 
Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ο εκπαιδευτικός µπορεί να απευθύνει ερωτήσεις που θα 

ενισχύσουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης. Σε συνδυασµό µε απλές ερωτήσεις, οι 
απαντήσεις των οποίων βρίσκονται σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του κειµένου, ο εκπαιδευτι-
κός µπορεί να κάνει ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων απαιτούν από τον αναγνώστη είτε 
να συνδυάζει πληροφορίες του κειµένου για να απαντήσει, είτε να ενεργοποιήσει την προη-
γούµενη γνώση του προκειµένου να βρει τη σωστή απάντηση. Μ’ αυτό τον τρόπο, το παιδί 
θα εξασκηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών µέσα στο κείµενο, την επανειληµµένη ανάγνω-
ση, την εξαγωγή συµπερασµάτων, καθώς και την αξιοποίηση προηγούµενων γνώσεων και 
εµπειριών (Paul, 2000˙Schirmer, 2000).  

 

5.2.12.8. Αναδιήγηση και δηµιουργία περιλήψεων 
Η αναδιήγηση βοηθάει το κωφό παιδί να δει ένα κείµενο συνολικά και ενισχύει την κατα-

νόηση του κειµένου. Η αναδιήγηση µίας ιστορίας µπορεί να είναι περισσότερο κατευθυνόµε-
νη µε την παροχή βοήθειας από την πλευρά του εκπαιδευτικού µέσα από ερωτήσεις. Στη συ-
νέχεια, καθώς το παιδί εξασκείται στην αναδιήγηση, η βοήθεια περιορίζεται και η αναδιήγηση 
µπορεί να γίνει λιγότερο κατευθυνόµενη και αφήνει στο παιδί µεγαλύτερη δυνατότητα δηµι-
ουργίας. Σε συνδυασµό µε την αναδιήγηση, η δηµιουργία περιλήψεων ενισχύει την κατανόη-
ση καθώς µέσα από αυτή τη διαδικασία το κωφό παιδί µαθαίνει να αναζητάει την κεντρική ι-
δέα της ιστορίας, τους κύριους χαρακτήρες καθώς και τις σηµαντικές πληροφορίες ενός κει-
µένου.  

 

5.2.12.9.  Η διδασκαλία της δηµιουργικής γραφής σε κωφά παιδιά 
Σύµφωνα µε τη Schirmer (2000) η παραγωγή ενός γραπτού κειµένου περιλαµβάνει τρία 

στάδια: α. το σχεδιασµό, δηλαδή τη γενίκευση ιδεών για ένα θέµα, καθώς και την οργάνωση 
και τον προσδιορισµό των στόχων (π.χ. πρόχειρο γράψιµο), β. τη σύνθεση και γ. τον έλεγχο 
και την αναθεώρηση του γραπτού κειµένου, που περιλαµβάνει το διάβασµα από την αρχή και 
τη δηµιουργία του τελικού κειµένου. Η διδασκαλία της δηµιουργικής γραφής µε βάση τα πα-
ραπάνω στάδια µπορεί να προσαρµοστεί στο γλωσσικό επίπεδο του κωφού παιδιού, µέσα 
από επιλογή γλωσσικών συνόλων µε διαφορετική έκταση και δυσκολία. 

   
  

 

5.2.12.10.  Σχεδιασµός 
Στο σχεδιασµό γίνεται η επιλογή ενός θέµατος, καθορίζεται ο στόχος της γραφής και επι-

λέγεται ο τρόπος γραφής. Όσον αφορά στην επιλογή του θέµατος, η οποία αποτελεί µία ι-
διαίτερα δύσκολη διαδικασία για πολλά παιδιά, τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκεφτούν τις 
προηγούµενες εµπειρίες τους, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν υλικό για διάφορα θέµατα 
και να καταγραφούν σε ένα τετράδιο. Η λίστα των θεµάτων µπορεί να δηµιουργηθεί βασι-
σµένη στις προσωπικές εµπειρίες τους, καθώς και στις εµπειρίες άλλων παιδιών. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια του σχεδιασµού, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ενεργοποιήσει την προηγούµενη 
γνώση των παιδιών µέσα από ερωτήσεις και συζήτηση στην Ε.Ν.Γ., προκειµένου να βρουν τα 
παιδιά ιδέες για το περιεχόµενο και τη µορφή του κειµένου. 

 

 105 
 



 

5.2.12.11.  Σύνθεση 
Σ’ αυτή τη φάση τα παιδιά κάνουν την πρώτη απόπειρα δηµιουργίας ενός γραπτού κειµέ-

νου, όπου µαθαίνουν να χρησιµοποιούν σχεδιαγράµµατα, σηµασιολογικούς χάρτες και άλλα 
βοηθήµατα, προκειµένου να αναπτύξουν ένα θέµα, να ξεκινήσουν µία πρόταση ή µία παρά-
γραφο και να παράγουν ένα κείµενο µε χρονική και λογική αλληλουχία. Σ’ αυτό το στάδιο, οι 
εκπαιδευτικοί ενισχύουν το παιδί µέσα από τη διδασκαλία στρατηγικών οργάνωσης του κει-
µένου (π.χ. περίγραµµα, πλαίσιο κειµένου), εµπλουτισµού λεξιλογίου (π.χ. συµπλήρωση κε-
νών, σηµασιολογικός ιστός, λεξικά) οργάνωσης των συντακτικών και µορφολογικών (π.χ. 
συµπλήρωση κενών, µετατροπές και αντικαταστάσεις λέξεων, φράσεων και προτάσεων) κα-
θώς και των γραφοσυµβολικών συστατικών ενός γραπτού κειµένου (π.χ. τοποθέτηση σηµεί-
ων στίξης σε ένα κείµενο) (Παντελιάδου, 2001). Αν και η επιφανειακή δοµή ενός κειµένου, 
δηλαδή πως ένα κείµενο είναι σωστό γραµµατικά, συντακτικά και ορθογραφικά, εµπεριέχει 
σηµαντικά στοιχεία, ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί να δοθεί στην εκµάθηση των στρατηγι-
κών µέσα από τις οποίες το κωφό παιδί θα µάθει να διαχειρίζεται θέµατα επιφανειακής δοµής 
καθώς και θέµατα περιεχοµένου και δοµής του γραπτού λόγου.  

5.2.12.12.  Έλεγχος – Αναθεώρηση 
Στο στάδιο του ελέγχου και της αναθεώρησης τα παιδιά αξιολογούν το γραπτό τους λόγο 

καθώς και το γραπτό λόγο των υπόλοιπων παιδιών. Σ’ αυτό το στάδιο προσπαθούν να αλλά-
ξουν, να εµπλουτίσουν και γενικά να βελτιώσουν το γραπτό τους κείµενο µε αφορµή τα σχό-
λια των παιδιών και της εκπαιδευτικού. Μαθαίνουν να θέτουν ερωτήσεις, όπως «Τι έχω γρά-
ψει µέχρι τώρα; Πώς αλλιώς µπορώ να το γράψω; Τι θα σκεφτεί ο αναγνώστης µου καθώς 
θα διαβάζει;» 

5.2.12.13.  ∆ηµιουργία τελικού κειµένου 
Κάθε γραπτό κείµενο δε φτάνει στη τελική φάση, αλλά αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα ση-

µαντικά ειδικά για τα µικρά παιδιά καθώς δηµιουργεί την αίσθηση ότι το κείµενό τους απευ-
θύνεται σε ένα τελικό αποδέκτη, πως υπάρχει κάποιο κοινό.  

 

5.2.13. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των µαθητών γίνεται µε τις µεθόδους που προτείνονται στα ΑΠΣ της γενι-

κής εκπαίδευσης, ωστόσο λαµβάνεται υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των κωφών παιδιών, ώστε 
τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης να είναι αντικειµενικά. Η έµφαση δίνεται στην γραπτή αξι-
ολόγηση ή στην αξιολόγηση µέσα από τη γλώσσα στην οποία το παιδί έχει ολοκληρωµένη 
πρόσβαση (Ε.Ν.Γ. ή γραπτός λόγος). 

 

5.2.14. ∆ιδακτικό Υλικό 
Το διδακτικό υλικό για τα κωφά παιδιά µπορεί να αξιοποιεί καταρχήν το εγχειρίδιο και τα 

επιµέρους βοηθήµατα για τους ακούοντες µαθητές, το γενικό φύλλο οδηγιών για τον δάσκα-
λο, το εγχειρίδιο σχολικής γραµµατικής για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ και το ανθολόγιο λογοτεχνι-
κών κειµένων για τους κύκλους α΄-β΄, γ΄-δ΄ και ε΄-στ΄.  

 
Επιπρόσθετα, συνίσταται η χρήση συµπληρωµατικού υλικού για την κατάκτηση της ανά-

γνωσης και της γραφής, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κωφών παιδιών (π.χ. η 
σειρά «Έλα να γράψουµε», βιβλία που έχουν σχεδιαστεί µε βάση τις αρχές της ∆ιγλωσσίας, 
υλικό για παιδιά µε δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή, καθώς και γενικό υλικό µε συ-
µπληρωµατικές ασκήσεις στη γλώσσα και ειδικά τη γραµµατική των Ελληνικών). Επίσης, συ-
νίσταται η χρήση της τεχνολογίας (τηλεόραση, βίντεο, επιδιασκόπιο, ηλεκτρονικός υπολογι-
στής), που προσφέρει πολλαπλές οπτικές δυνατότητες για την αναζήτηση πληροφοριών, την 
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απόκτηση και τον εµπλουτισµό των εµπειριών, την καλλιέργεια πολλών δεξιοτήτων και την 
πρόσβαση του παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Ενδεικτικά, η χρήση ηλεκτρονικών λεξικών 
δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να µεταβαίνουν από τη µία γλώσσα στην άλλη και να κατα-
κτούν ποιο εύκολα το καινούργιο λεξιλόγιο. Επίσης, η χρήση και η επέκταση παραγωγής λο-
γισµικών προγραµµάτων που έχουν σχεδιαστεί µε κριτήριο τις ανάγκες του κωφού παιδιού 
(π.χ. η Γλώσσα µου) καθώς και άλλων λογισµικών που αν και απευθύνονται σε ακούοντα 
παιδιά µπορούν να αποτελέσουν ένα σηµαντικό µέσο για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και 
γραφής στα κωφά παιδιά, µπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες 
των κωφών παιδιών. 
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