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Αναλυτικό Πρόγραµµα Γλώσσας για µαθητές µε βαριά νοητική 
ανεπάρκεια/πολλαπλές ειδικές ανάγκες 

 
Του ∆ρ ∆ηµήτρη Κουτάντου 

 
Εισαγωγή  

∆υο από τις ‘ανεπάρκειες’ της ειδικής αγωγής στη χώρας µας είναι: (α) η 
έλλειψη συστηµατική ς αξιολόγηση ς των µαθητών µε βάση την εµπειρία  αλλά και την 
επιστηµονική γνώση , και (β) ολοκληρωµένα παραδείγµατα αναλυτικών προγραµµάτων . 
Σε άλλες εργασίες καταθέσαµε τις απόψεις µας σχετικά µε τις διαδικασίες και τα 
µέσα για την αξιολόγηση µαθητών προβλήµατα όρασης, αυτισµό, δυσλεξία. Η 
παρούσα εργασία επιµελείται το αναλυτικό πρόγραµµα της γλώσσας (προφορικός και 
γραπτός λόγος) του Orchard School  (Αγγλία), ειδικό σχολείο για µαθητές µε βαριά 
νοητική ανεπάρκεια/πολλαπλές ανάγκες, σχολείο στο οποίο εργάστηκα.  

Η εµπειρική προσέγγιση στην εκπαίδευση µπορεί εν µέρει να αναδεικνύει 
θετικά αποτελέσµατα, ωστόσο µετά από ένα χρονικό διάστηµα δεν είναι άγνωστη η 
σύγχυση, η κόπωση, οι άχρηστες επαναλήψεις, η απογοήτευση και οι µαταιώσεις που 
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Σχεδόν µέχρι σήµερα οι προσπάθειες αναλυτικών 
προγραµµάτων ειδικής αγωγής ήταν ελλείπεις ή αποσπασµατικές όπως ήταν οι 
αντίστοιχοι Νόµοι και τα ∆ιατάγµατα, το ∆ελτίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής 1, οι 
∆ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας 2. Ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραµµα 
ειδικής αγωγής διαµορφώνεται στα πλαίσια των γενικών Αναλυτικών Προγραµµάτων 
του Νηπιαγωγείου 3, του ∆ηµοτικού 4 κτλ. , και τώρα του νέου ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 
Πλαισίου Σπουδών  και των νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων διαφοροποιηµένων για 
κάθε οµάδα µαθητών 5. 

 Όµως ακόµη και η ύπαρξη των νέων αναλυτικών προγραµµάτων  - στην 
συγκρότηση των οποίων εργάστηκα ως αξιολογητής για τα αναλυτικά προγράµµατα 
µαθητών µε προβλήµατα όρασης και νοητική ανεπάρκεια – δεν αποτελεί πανάκεια. 
Είναι σηµαντική η παρουσίαση εναλλακτικών αναλυτικών προγραµµάτων ανάλογα 
µε το µαθητικό πληθυσµό επιµέρους γεωγραφικών και πολιτισµικών περιοχών ή και 
επιµέρους σχολικών µονάδων που θα προσαρµόζουν το ευρύτερο αναλυτικό 
πρόγραµµα και τα ειδικά αναλυτικά προγράµµατα στις ανάγκες των δικών τους 
µαθητών.     

Στην Αγγλία υπάρχει το Εθνικό Αναλυτικό Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
(National Curriculum) για κάθε µάθηµα, π.χ. στη γλώσσα6, αλλά και επιµέρους 
αναλυτικά για τις οµάδες µαθητών µε ειδικές ανάγκες, π.χ. για µαθητές µε νοητική 
ανεπάρκεια σε κάθε µάθηµα, π.χ. γλώσσα7. Επιπλέον κάθε σχολείο έχει τη 
δυνατότητα να προσαρµόσει και να εµπλουτίσει το Εθνικό Αναλυτικό πρόγραµµα για 
τους δικούς του µαθητές (School curriculum). Εδώ παρουσιάζεται το αναλυτικό 
πρόγραµµα της γλώσσας του σχολείου Orchard school, ένα ειδικό σχολείο για µαθητές 
µε βαριά νοητική ανεπάρκεια  και πολλαπλές ανάγκες.  

Μετά την αξιολόγηση των µαθητών ακολουθούσε η στοχοθεσία τριµήνου σε 
κάθε µάθηµα, το ίδιο και στη γλώσσα τόσο στον (α) προφορικό λόγο  (ακρόαση  και 
οµιλία ) όσο και (β) στο γραπτό λόγο  (λέξη, γραφή, πρόταση, κείµενο ). Όπως θα 
διαπιστώσετε παρακάτω η εναλλακτική γλωσσική εκπαίδευση που παρουσιάζουµε 
αρχίζει από τα απλά και σταδιακά προχωρά στα περισσότερο σύνθετα. Επενδύει στην 
ανάγκη για την ανάπτυξη επικοινωνίας και πάνω σε αυτή γίνεται η δόµηση του 
προφορικού και του γραπτού λόγου. Και οι µαθητές µε εντονότερες δυσκολίες 
µπορούν να έχουν ένα πρόγραµµα το όποιο αναπτύσσεται και εξελίσσεται ανάλογα 
µε τις δυνατότητες του µαθητή σε περισσότερο σύνθετες έννοιες. Αυτή η νέα 
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αντίληψη µας βοηθάει να ξεπεράσουµε αγκυλώσεις και εµπόδια όπως αυτός ο 
µαθητής ‘δε µπορεί να προχωρήσει στη γλώσσα’ ή ο εκπαιδευτικός αισθάνεται 
µαταίωση από την αδυναµία να οργανώσει ένα εξελισσόµενο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα για τους µαθητές του µε βαριά νοητική ανεπάρκεια.            
 
Α. Προφορικός Λόγος: Ακρόαση και Οµιλία 

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου αφορά την ακρόαση και την οµιλία. Στο 
συγκεκριµένο παράδειγµα αναλυτικού προγράµµατος η αξιολόγηση και η στοχοθεσία 
του προφορικού λόγου επιµερίζεται στην Μορφή , το Περιεχόµενο  και τη Χρήση . Η 
Μορφή  αναφέρεται στην σταδιακή εξέλιξη από την παραγωγή ήχων, νευµάτων, 
δράσεων σε µια σειρά λέξεων µε τη δοµή πρότασης. Το Περιεχόµενο  αφορά την 
κατανόηση της σχέσης λέξεων-αντικειµένων, την κατανόηση ουσιαστικών, ρηµάτων, 
συναισθηµάτων, την ανάπτυξη γνώσης για την οµιλία και την κατανόηση των 
µηνυµάτων. Η Χρήση σχετίζεται µε τη λογική ύπαρξης του λόγου, τη λειτουργία του, 
γιατί µιλάµε, µελετώντας τον οµιλητή και το πλαίσιο αναφοράς. Αυτό περιλαµβάνει 
την κοινωνική αλληλεπίδραση, περιγραφές, ανάγκες και τρόπους επικοινωνίας. Σε 
καθεµία από τις τρεις περιοχές κάθε µαθητής παρακολουθεί επιµέρους στόχους του 
δικού του επίπεδου. Π.χ. ο δεκάχρονος Daniel Sheman εργάστηκε στο τρίτο εξάµηνο 
για τη Μορφή  Ε5(Μ4)1, Περιεχόµενο Ε5(Π5) και Χρήση Ε5(Χ5) .  
 
Επίπεδο 1 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε δραστηριότητες και βιώµατα, µε ανοχή, 
παθητικότητα, αντανακλ αστικά. Αρχίζουν να αναπτύσσουν διαστήµατα ενδιαφέροντος 
και προσοχής σε αντικείµενα και δραστηριότητες. Κάθε συµµετοχή ενθαρρύνεται.    
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
Ε1(Μ1) Να 
ακούει τον 
ήχο που 
κάνει ένας 
ενήλικας.  

Ε1(Π1) Να ανέχεται το 
άγγιγµα ενός άλλου ατόµου.  
 
Ε1(Π2) Να ανέχεται ένα 
αντικείµενο στο χέρι. 
 
Ε1(Π3) Να καταλάβει 
διαφορετικές δραστηριότητες 
την ηµέρα µε αντικείµενα σε 
ένα κουτί, π.χ. κουτάλι, ποτήρι. 
 
Ε1(Π4) Να κοιτάει ένα 
αντικείµενο µπροστά του.  
 
Ε1(Π5) Να αυξάνει ή µειώνει 
τη δράση του βλέποντας ένα 
αντικείµενο µπροστά του.    
 
Ε1(Π6) Να προσέχει ή αυξάνει 
τη δράση σε ένα άκουσµα.   

Ε1(Χ1) Να δείχνει δυσαρέσκεια µε 
κλάµα, φωνή, στριγκλιά.  
 
Ε1(Χ2) Να επιτρέψει τη σωµατική 
επαφή µε ένα άλλο άτοµο στη 
διάρκεια µιας δραστηριότητας. 
 
Ε1(Χ3) Να επιτρέψει την αφή 
αντικειµένων στο σώµα.   
 
Ε1(Χ4) Να αντιλαµβάνεται το 
τέλος µιας δραστηριότητας 
φεύγοντας ή κοιτάζοντας αλλού.  
 
Ε1(Χ5) Να κοιτάει το πρόσωπο 
ενός ατόµου σε απόσταση 60-70 εκ.  
 
Ε1(Χ6) Να προσελκύει την 
προσοχή ενός ενήλικα µετά από ένα 
διάστηµα αδιαφορίας.  

 
Επίπεδο 2 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές δείχνουν ενήµεροι για δραστηριότητες και βιώµατα, µε συνέπεια, 

                                                   
1 Συντοµογραφίες: Επίπεδο(Ε), Μορφή(Μ), Περιεχόµενο(Π), Χρήση(Χ). 
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αντιδράσεις π.χ. αποσύροντας την προσοχή τους, χαµογελώντας ή προτιµώντας. 
Ενδιαφέρονται για πρόσωπα, αντικείµενα και γεγονότα π .χ. προσέχοντας αισθητηριακές 
όψεις µιας ιστορίας. Θυµούνται χαρακτήρες ιστοριών. Κάθε συµµετοχή ενθαρρύνεται.    
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
Ε2(Μ1) Να κοιτάει ένα 
ενήλικα σε δράση, π.χ. 
τσαλάκωµα χαρτιού. 
 
Ε2(Μ2) Να επιτρέπει 
παράλληλο παιχνίδι σε 
κοντινή απόσταση. 
 
Ε2(Μ3) Να 
παρακολουθεί ένα άτοµο 
που παίζει κοντά του. 
 
Ε2(Μ4) Να µιµείται 
κινήσεις σώµατος. 
 
Ε2(Μ5) Να αρθρώνει 
όταν ακούει ενήλικα. 
 
Ε2(Μ6) Να µιµείται 
απλές εκφράσεις 
προσώπου. 

Ε2(Π1) Να στρέφεται προς 
ένα ήχο. 
 
Ε2(Π2) Να στρέφει το 
βλέµµα ανάµεσα σε δυο 
πράγµατα, άτοµα. 
 
Ε2(Π3) Να κατανοεί την 
αντιπροσώπευση 
δραστηριότητα-πράγµα. 

Ε2(Χ1) Να δείχνει 
δυσαρέσκεια γυρίζοντας 
αλλού, απωθώντας.  
 
Ε2(Χ2) Να εντοπίζει, 
προσέχει οµιλητή στην τάξη. 
 
Ε2(Χ3) Να επιτρέπει την 
απτική παρακίνηση ενός 
ενήλικα σε µια δράση. 
 
Ε2(Χ4) Να δηλώνει ‘όχι’, 
‘δε µου ‘αρέσει’.  
 
Ε2(Χ5) Να κοιτάζει και 
διαλέγει ένα αντικείµενο 
που επιθυµεί. 
 
Ε2(Χ6) Να αντιδρά σε ένα 
άτοµο χαιρετώντας. 

 
Επίπεδο 3 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές επικοινωνούν επί σκοπού. Αναζητούν την οπτική ε παφή, νεύµατα. Ζητούν 
δραστηριότητες και συµµετέχουν στα κοινά. ∆ιατηρούν την προσοχή κατά διαστήµατα. 
Προσέχουν τις δικές τους δράσεις, π.χ. φωνή. Αρχίζουν να αντιλαµβάνονται τη 
συµβατική επικοινωνία. Χαιρετούν γνωστά άτοµα. Εφαρµόζουν εν δυνάµει λύσεις, π.χ. 
φέρνουν ένα αντικείµενο στον ενήλικα για νέα δραστηριότητα.  
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
Ε3(Μ1) Να κάνει παύση 
για να ακούσει. 
 
Ε3(Μ2) Να κάνει παύση 
για να ακούσει τη 
µίµηση της φωνής του. 
 
Ε3(Μ3) Να κάνει 
‘διάλογο ήχων’. 
 
Ε3(Μ4) Να προσέχει τη 
µίµηση ενός ενήλικα. 
 
Ε3(Μ5) Να µιµείται 
χρήση ενός συστήµατος, 
π.χ. φωτογραφίες. 
 

Ε3(Π1) Να ερευνά ένα 
αντικείµενο µε τα χέρια. 
 
Ε3(Π2) Να χρησιµοποιεί 
ένα αντικείµενο σωστά 
σε σχέση µε ένα άτοµο. 
 
Ε3(Π3) Να χρησιµοποιεί 
αντικείµενα σωστά σε 
σχέση µε τον εαυτό του. 
 
 

Ε3(Χ1) Να συσχετίζει 
πράγµατα-σχολικές δράσεις.  
 
Ε3(Χ2) Να πλησιάσει ένα 
αντικείµενο που επιθυµεί 
επιλέγοντας από 2, 3, 4 άλλα. 
 
Ε3(Χ3) Να ανταλλάσσει 
εικόνες, σύµβολα µε κίνητρα, 
και µε άλλα άτοµα, χώρους. 
 
Ε3(Χ4) Να κινείται προς ένα 
ενήλικα επί σκοπού. Να 
χαιρετά τα άτοµα όταν 
µπαίνουν στο δωµάτιο. 
 
Ε3(Χ5) Να ανταλλάσσει 
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Ε3(Μ6) Να µιµείται µια 
λειτουργική πράξη, π.χ. 
πόσιµο νερού. 

εικόνες ‘προσωπικού βιβλίου’ 
µε κίνητρα. 

 
Επίπεδο 4 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές επαναλαµβάνουν, αντιγράφουν και µιµο ύνται µια σειρά από 10 -20 λέξεις, 
φράσεις, σύµβολα. Χρησιµοποιούν λέξεις όπως ‘ποτήρι’, ‘µπισκότα’ για να 
επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους, συναισθήµατα. Ανταποκρίνονται σε απλές 
παραινέσεις, π.χ. ‘πάρε το παλτό σου’.  
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
Ε4(Μ1) Να µιµείται 
σειρά λειτουργικών 
δράσεων µε πράγµατα. 
 
Ε4(Μ2) Να παίρνει τη 
σειρά του µετά από 
ένα συµµαθητή. 
 
Ε4(Μ3) Να εκφράζει 
απλές λέξεις και 
εκφράσεις. 

Ε4(Π1) Να κατανοεί απλές 
λέξεις και φράσεις. 
 
Ε4(Π2) Να βάζει σε σειρά 
τα µουσικά όργανα που 
βλέπει µε βάση τους ήχους. 
 
Ε4(Π3) Να βάζει σε σειρά 
τα µουσικά όργανα που δε 
βλέπει µε βάση τους ήχους. 
 
Ε4(Π4) Να επιλέγει 
σταδιακά από 2-5 πράγµατα. 
 
Ε4(Π5) Να επιλέγει εικόνες 
από πρώτη σελίδα βιβλίου, 
όλο το βιβλίο. 

Ε4(Χ1) Να ζητάει τη 
συνέχιση µιας δράσης µε 
κάποιο µέσο επικοινωνίας.  
 
Ε4(Χ2) Να αρχίζει µια 
δραστηριότητα σε γνωστό 
περιβάλλον και ρουτίνα. 
 
Ε4(Χ3) Να αρχίζει µια 
δραστηριότητα σε άγνωστο 
περιβάλλον και ρουτίνα. 
 
Ε4(Χ4) Να αναζητά 
σταδιακά ένα επιθυµητό 
ορατό αντικείµενο από ένα 
ενήλικα, συµµαθητή, 
άγνωστο. 

 
Επίπεδο 5 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές συνδυάζουν δυο ιδέες, έννοιες, απλές λέξεις, σύµβολα, εικόνες για να 
επικοινωνήσουν σε διάφορα πλαίσια π.χ. ‘κι άλλο νερό’. Αντιδρούν σε απλές γνωστές 
ερωτήσεις µε νεύµατα, λέξεις, σύµβολα π.χ. ‘που είναι η µπάλα;’. Ακολουθούν οδηγίες 
µε δυο λέξεις κλειδιά, π.χ. ‘βάλε το κουτάλι στο δίσκο’ .  
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
Ε5(Μ1) Να µιµείται 
σειρά δυο λειτουργικών 
δράσεων µε αντικείµενα. 
 
Ε5(Μ2) Να µιµείται 2-3 
δράσεις, π.χ. παλαµάκια 
πιάσε τη µύτη σου. 
 
Ε5(Μ3) Να µιµείται 1-2 
στοιχεί; σε µια 
δραστηριότητα, π.χ. 
‘κέικ έφυγε’. 
 
Ε5(Μ4) Να αντιληφθεί 
ένα οπτικά σχεδιασµένο 
σχολικό πρόγραµµα 

Ε5(Π1) Να συνδέσει ένα 
αντικείµενο, σύµβολο µε 
µια δράση, ένα πρόσωπο. 
 
Ε5(Π2) Να συνδέσει µια 
προφορική ετικέτα µε ένα 
άτοµο, πράγµα, γεγονός. 
 
Ε5(Π3) Να επιλέγει από 
δύο π.χ. ‘µε ποιο 
βουρτσίζοµε τα δόντια;’. 
 
Ε5(Π4) Να σειροθέτει 
πηγές ήχων ορατές ή όχι. 
 
Ε5(Π5) Να ονοµάζει ποιο 

Ε5(Χ1) Να ζητάει 
πληροφορίες για ένα 
γεγονός, π.χ. ‘τι συµβαίνει;’  
 
Ε5(Χ2) Να κατανοεί ‘τι’. 
 
Ε5(Χ3) Να σχολιάζει 
κατάλληλα και αυθόρµητα 
σε µια δραστηριότητα. 
 
Ε5(Χ4) Να κάνει χρήση 
βοηθητικής γλώσσας, π.χ. 
συµβόλων, για να 
συµµετέχει σε µια ιστορία. 
 
Ε5(Χ5) Να χρησιµοποιεί 
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αντικείµενο ή άτοµο έφυγε 
από 2, 3 αναφορές.  

απλές εκφράσεις για σχόλιο, 
π.χ. ‘µου αρέσει’. 

 
Επίπεδο 6 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές χρησιµοποιούν φράσεις µέχρι τρεις λέξεις, σύµβολα για να επικοινωνήσουν 
απλές ιδέες, γεγονότα, ιστορίες, π.χ. ‘θέλω µια µεγάλη σοκολάτα’. Χρησιµοποιούν 
εκφράσεις προσώπου. Κάνουν απλές ερωτήσεις, π.χ. πώ ς σε λένε’. Χρησιµοποιούν 
απλά αιτήµατα, π.χ. ‘δώσε µου το βιβλίο’. Λειτουργούν σε οµαδικές δράσεις, π.χ. 
διατηρούν τη σειρά τους στην οµάδα.      
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
Ε6(Μ1) Να κάνει χρήση 
οπτικού προγράµµατος. 
 
Ε6(Μ2) Να γνωρίζει 
στην οµάδα τη δική του 
σειρά και του επόµενου.  
 
Ε6(Μ3) Να ζητάει 
πληροφορίες ρουτίνας. 
 
Ε6(Μ4) Να 
συµπληρώνει µε εικόνα 
την πρόταση ‘θέλω’.  
 
Ε6(Μ5) Να 
συµπληρώνει µε εικόνα 
την πρόταση ‘θέλω’ και 
να δίνει σε κάποιον. 
 
Ε6(Μ6) Να κάνει 
προτάσεις 2-3 εικόνων. 

Ε6(Π1) Να περιγράφει τι 
συµβαίνει ή κάνει κάποιος. 
 
Ε6(Π2) Να αναγνωρίζει 
µια δράση ανάµεσα σε δυο. 
 
Ε6(Π3) Να βάζει σε σειρά 
πηγές ήχων ορατές ή όχι. 
 
Ε6(Π4) Να ονοµάζει ποιος 
έφυγε από 4-5 άλλους. 
 
Ε6(Π5) Να ονοµάζει τι 
λείπει από 4-5 εικόνες.  
 
Ε6(Π6) Να ονοµάζει τι του 
αρέσει ή όχι αµέσως µετά 
από µια δραστηριότητα. 
 
Ε6(Π7) Να διευκρινίζει τα 
αιτήµατα του, π.χ. µέγεθος.  

Ε6(Χ1) Να εκφράζεται µε 
απλές λέξεις, π.χ. ‘δε θέλω’.  
 
Ε6(Χ2) Να κατανοεί και 
χρησιµοποιεί σωστά ‘τι’. 
 
Ε6(Χ3) Να κατανοεί και 
χρησιµοποιεί σωστά ‘που’. 
 
Ε6(Χ4) Να κατανοεί πολλές 
εκφράσεις προσώπου.  
 
Ε6(Χ5) Να χρησιµοποιεί 
ερωτήσεις π.χ. ‘ποιος είναι;’.  
 
Ε6(Χ6) Να εκφράζει χαρά, 
λύπη µε πρόσωπο και σώµα.  
 
Ε6(Χ7) Να µάθει να 
απαντά, π.χ. ‘τι θέλεις;’, ‘τι 
βλέπεις;’, ‘τι έχεις;’ 

 
Επίπεδο 7 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές χρησιµοποιούν απλές εκφράσεις για το παρελθόν, παρόν και µέλλον, π.χ. 
‘είδαµε σινεµά τη Τρίτη’. Χρησιµοποιούν συνδέσµους, π.χ. ‘και’ για να συνδέσουν 
πληροφορίες. Συνεισφέρουν 1 -1 και σε µικρή οµάδα µε παίξιµο ρόλων. Ακούν, 
προσέχουν µ ικρές ιστορίες. Με βοήθεια ακούν και απαντούν ερωτήσεις συµµαθητών.  
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
Ε7(Μ1) Να ζητάει 
συγκεκριµένες 
πληροφορίες µε ένα 
µέσο, π.χ. λόγο, εικόνα, 
σε µια άγνωστη 
κατάσταση. 

Ε7(Π1) Να δηλώνει ποιος 
λείπει από την οµάδα.  
 
Ε7(Π2) Να ανακαλύπτει τι 
είναι διαφορετικό στον 
εαυτό του, π.χ. ρούχα, ένα 
άλλο άτοµο, την οµάδα.  
 
Ε7(Π3) Να λέει στους 
άλλους ένα γεγονός από το 
παρελθόν, παρόν. 
 

Ε7(Χ1) Να χαιρετάει 
κατάλληλα κάποιον και να 
κατανοεί ‘ποιος’, ‘πότε’. 
 
Ε7(Χ2) Να εξηγεί γιατί δε 
θέλει να κάνει κάτι ευγενικά 
και να δηλώνει δικές του 
δυσκολίες, αδυναµίες. 
  
Ε7(Χ3) Να περιγράφει µια 
αληθινή/φανταστική ιστορία 
και να αρχίζει µια συζήτηση 
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µε ένα ενήλικα, συµµαθητή.  
 
Επίπεδο 8 (Προφορικός λόγος) 
Οι µαθητές συνδέουν περισσότερες από τέσσερις  λέξεις κλειδιά για να επικοινωνήσουν, 
να πουν ιστορίες 1 -1 ή στην οµάδα. Αναπτύσσουν λεξιλόγιο για να µεταφέρουν νόηµα 
στον ακροατή. Προσέχουν στην ακρόαση. Κάνουν αιτήµατα, παραινέσεις µε τέσσερις 
λέξεις κλειδιά, π.χ. ‘το µεγάλο  βιβλίο για τους δεινόσαυρ ους στη βιβλιοθήκη’ .    
Μορφή  Περιεχόµενο Χρήση 
 Ε8(Π1) Να κατανοεί και 

χρησιµοποιεί αντωνυµίες. 
 
Ε8(Π2) Να ξανάλεει µια 
απλή φράση µε λέξεις, 
εικόνες, σχεδιάσµατα. 
 
Ε8(Π3) Να κατανοεί 
κατηγορίες, π.χ. ζώα.  
 
Ε8(Π4) Να χρησιµοποιεί 
τους χρόνους για το 
παρελθόν, παρόν, µέλλον.  
 
Ε8(Π5) Να επανορθώνει 
λάθη σε µια συζήτηση. 
  
Ε8(Π6) Να περιγράφει 
κάποιον από φωτογραφία. 

Ε8(Χ1) Να µιλάει σε σωστό 
ρυθµό, ένταση, τονισµό. 
 
Ε8(Χ2) Να περιγράφει κάτι 
και να αισθάνεται σίγουρος 
στην επικοινωνία µε 
άγνωστους. 
 
Ε8(Χ3) Να παρουσιάζει τον 
εαυτό του σε κάποιον. 
 
Ε8(Χ4) Να κατανοεί 
‘πόσοι’, ‘ποιος’, ‘γιατί’, 
‘πότε’,  να ζητάει 
διευκρινήσεις, ‘τι εννοείς;’ 
 
Ε8(Χ5) Να δίνει 
επιχειρήµατα για επιλογές. 

 
 
Β. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ: Γραφή και Ανάγνωση 

Ο γραπτός λόγος αναπτύσσεται σε Επίπεδο  Λέξης , Γραφής , Πρότασης  και 
Κειµένου . Σε καθεµία περιοχή ο µαθητής παρακολουθεί τους επιµέρους στόχους του 
δικού του επίπεδου. Π.χ. ο δεκάχρονος Daniel Sheman εργάστηκε στο τρίτο εξάµηνο 
σε Επίπεδο Λέξης Ε3(Λ3)2, Γραφής Ε3(Γ1), Πρότασης Ε3(Π3) και Κειµένου Ε3(4). 
Μια σηµαντική καινοτοµία στα αγγλικά σχολεία για παιδιά µε νοητική ανεπάρκεια 
είναι η διδασκαλία της γλώσσας µέσα από ένα βιβλίο µεγάλων διαστάσεων ( Big Book 
π.χ. 80 εκ.*40 εκ. ) το οποίο τοποθετείται µπροστά στα παιδιά. Έτσι οι µαθητές 
δουλεύουν ως οµάδα ο καθένας στο µέτρο που µπορεί ένας µε το σχολιασµό απλά της 
εικόνας, άλλος µε την αντιγραφή γραµµάτων, άλλος µε την ανάγνωση λέξεων. 
Παράλληλα κάθε µαθητής έχει µπροστά του σε µικρότερες διαστάσεις το ίδιο βιβλίο. 
Σηµαντικά είναι και τα εξειδικευµένα προγράµµατα Υ/Η τα οποία παράλληλα µε τη 
γραφή εµφανίζουν εικόνες, π.χ. γράφουν «Ο λύκος…» εµφανίζεται εικονικά κάτω 
από τη λέξη ένας λύκος.        
 
Επίπεδο 1 (Λέξη) 
Οι µαθητές προχωρούν στην αντίληψη δραστηριοτήτων και εµπειριών. ∆ίνουν 
απαντήσε ις σε πολυ -αισθητηριακά ερεθίσµατα για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 
Παρακινούνται και ενισχύονται σε κάθε συµµετοχή.  

                                                   
2 Συντοµογραφίες: Επίπεδο(Ε), Λέξη(Λ), Γραφή(Γ), Πρόταση(Π), Κείµενο(Κ). 
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Κωδικός Στόχος 
Ε1(Λ1) Να αποκτήσει ακουστική προσοχή, π.χ. αντιδρά στη φωνή του ενήλικα. 
Ε1(Λ2) Να αντιδρά σε µια ποικιλία πολύ-αισθητηριακών ερεθισµάτων σχετικά 

µε το κείµενο οπτικά, ακουστικά, απτικά και οσφρητικά. 
Ε1(Λ3) Να προσέχει τον αφηγητή του κειµένου και την επίδειξη αντικειµένων 

σχετικά µε το κείµενο, π.χ. κούκλες, εικόνες, φαγητό.   
Ε1(Λ4) Να αντιδρά σε µια ποικιλία ήχων και φωνών σχετικά µε το κείµενο.  
Ε1(Λ5) Να αποκτήσει οπτική επαφή µε τον αφηγητή και την επίδειξη 

αντικείµενου για το κείµενο, π.χ. πολύχρωµα ρούχα, θεατρικότητα. 
Ε1(Λ6) Να στρέφεται προς το ακουστικό ερέθισµα, π.χ. φωνή ή ήχο. 
   
Επίπεδο 2 (Λέξη) 
Οι µαθητές αντιδρούν σε γνωστά πρόσωπα, γεγονότα και αντικείµενα. Αποκτούν 
δράσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον τους και αρχίζουν αν έχουν ενδιαφέρον για 
ανθρώπους και  κοινές ανακαλύψεις, π.χ. τις ακουστικές όψεις µιας ιστορίας.  
Κωδικός Στόχος 
Ε2(Λ1) Να αντιδρά σε πολύ-αισθητηριακά ερεθίσµατα στο κείµενο. 
Ε2(Λ2) Να συγκεντρώνει την προσοχή του στο αντικείµενο αναφοράς. 
Ε2(Λ3) Να συσχετίζει ένα ή δύο αντικείµενα αναφοράς µε την αντίστοιχη 

δραστηριότητα στο κείµενο, π.χ. εντοπίζει το βιβλίο. 
Ε2(Λ4) Να διακρίνει οικίες πολύ-αισθητηριακές ενδείξεις σε ποικιλία κειµένων, 

π.χ. αναγνωρίζει τροµακτική µουσική σε περισσότερα από ένα κείµενα. 
Ε2(Λ5) Να διατηρεί την προσοχή σε διαφορετικές φωνές, ήχους του κειµένου. 
Ε2(Λ6) Να αναγνωρίζει ένα ή δυο προσωπικά αντικείµενα. 
Ε2(Λ7) Να χρησιµοποιεί όλες τις αισθήσεις για την διάκριση αντικειµένων. 
Ε2(Λ8) Να γνωρίσει το λεξιλόγιο κίνησης και αλληλεπίδρασης σχετικά µε το 

κείµενο, π.χ. ‘κοίτα’, ‘πιάσε’, ‘κράτησε’. 
 
Επίπεδο 3 (Λέξη) 
Οι µαθητές αρχίζουν να αναζητούν την προσ οχή µε οπτική επαφή, χειρονοµίες και 
δράσεις. Αντιδρούν µε συνέπεια σε προτεινόµενες δραστηριότητες. ∆ιατήρηση 
συγκέντρωσης για µικρά χρονικά διαστήµατα και αρχή σύνθετης ανακάλυψης.  
Κωδικός Στόχος 
Ε3(Λ1) Να συνδέει αντικείµενα αναφοράς µε µικρό αριθµό εικόνων, σύµβολα, 

π.χ. ταιριάζει αντικείµενα µε φωτογραφίες.   
Ε3(Λ2) Να προσέχει εικόνες µε οικεία αντικείµενα µε λέξεις κλειδιά. 
Ε3(Λ3) Να προβλέπει ερεθίσµατα και γεγονότα που σχετίζονται στο κείµενο. 
Ε3(Λ4) Να αντιδρά σε συµβολιζόµενες λέξεις για την ενίσχυση 

αλληλεπίδρασης µε το κείµενο, π.χ. ‘πιάσε’, ‘κράτα’, ‘άφησε’. 
Ε3(Λ5) Να αρχίσει να δείχνει επιλογή αγαπηµένων/οικείων κειµένων. 
Ε3(Λ6) Να εντοπίζει οικείες φωνές και ήχους από το κείµενο. 
Ε3(Λ7) Να χρησιµοποιεί σύµβολα περίπου για 5 προσωπικά αντικείµενα. 
Ε3(Λ8) Να αλληλεπιδρά µε πράγµατα, αισθητηριακά ερεθίσµατα στο κείµενο. 
 
Επίπεδο 4 (Λέξη) 
Οι µαθητές απολαµβάνουν τα βιβλία, ενδιαφέρονται για τις φωτογραφίες και τις 
εικόνες. Η προσοχή τους αυξάνεται και αρχίζουν να λειτουργούν ως αναγνώστες  
κρατώντας σωστά το βιβλίο, γυρίζοντας σελίδες. Σηµειώνουν στο χαρτί επί σκοπού.  
Κωδικός Στόχος 
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Ε4(Λ1) Να διακρίνει οικείους ήχους αντικειµένων σχετικά µε το κείµενο.  
Ε4(Λ2) Να ταιριάζει 1-2 αντικείµενα που ενδιαφέρεται µε φωτογραφίες. 
Ε4(Λ3) Να ταιριάζει φωτογραφία µε φωτογραφία. 
Ε4(Λ4) Να συνδέει λέξεις κλειδιά µε προσωπικά σύµβολα, π.χ. ‘µάνα’, το ‘δικό 

του όνοµα’ µε αντίστοιχες φωτογραφίες.  
Ε4(Λ5) Να αντιδρά σε οικείο γραπτό ή προφορικό λεξιλόγιο όταν 

επαναλαµβάνεται σε διάφορα κείµενα.  
Ε4(Λ6) Να εµπλουτίσει φωτογραφίες και άλλα αντικείµενα που ενδιαφέρεται. 
Ε4(Λ7) Να χρησιµοποιήσει λέξεις, φωτογραφίες και σύµβολα για τους 

συµµαθητές, οικογένεια και άλλους εµπλεκόµενους ενήλικες. 
Ε4(Λ8) Να παρακολουθεί ένα µεγαλύτερο κείµενο/ολόκληρη ιστορία. 
Ε4(Λ9) Να αναγνωρίζει γνωστούς ήχους, π.χ. βροχή, κίνηση, τηλέφωνο, και 

φωνές, π.χ. χαρούµενες, θυµωµένες από ποικιλία κειµένων. 
Ε4(Λ10) Να διακρίνει τον ‘εαυτό’ ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες φωτογραφίες, 

τους συµµαθητές του ή εµπλεκόµενους ενήλικες. 
 
Επίπεδο 5 (Λέξη) 
Οι µαθητές χρησιµοποιούν απλές λέξεις ή σύµβολα. Ταιριάζουν σύµβολα και εικόνες. 
Αρχίζουν να αλληλεπιδρούν µε ιστορίες και να αντλούν νόηµα από το κείµενο. Μιλούν 
για τις εικόνες του κειµένου ή τα αντίστοιχα ιχνογραφήµατα τους. Ακολουθούν ή  
αντιγράφουν γράµµατα ή λέξεις ή κάποιο απλό σχεδίασµα.   
Κωδικός Στόχος 
Ε5(Λ1) Να χρησιµοποιεί εικόνες/σύµβολα για να µεταφέρει πληροφορίες.   
Ε5(Λ2) Να ταιριάζει τα ηχητικά εφέ µε εικόνες. 
Ε5(Λ3) Να ταιριάζει σύµβολο µε σύµβολο. 
Ε5(Λ4) Να µιµείται οικεία ηχητικά εφέ όταν δίνεται ένα εικονικό ερέθισµα. 
Ε5(Λ5) Να χρησιµοποιεί κατάλληλα αντικείµενα για τον εαυτό του και το 

παίξιµο ρόλου, π.χ. χρήση βούρτσας για χτένισµα. 
Ε5(Λ6) Να δείχνει κατανόηση του κειµένου κάνοντας επιλογές στη χρήση 

αντικειµένων, φωτογραφιών ή συµβόλων. 
Ε5(Λ7) Να συνδέει συνήθη ουσιαστικά µε εικόνες του κειµένου ή σύµβολα. 
Ε5(Λ8) Να εντοπίζει τους βασικούς χαρακτήρες σε διαφορετικά κείµενα. 
Ε5(Λ9) Να απαντά ερωτήσεις/σχολιάζει το κείµενο χρησιµοποιώντας σύµβολα.  
Ε5(Λ10) Να συµµετέχει τελειώνοντας µια λέξη, πρόταση σε γνωστή ιστορία. 
 
Επίπεδο 6 (Λέξη) 
Οι µαθητές αναγνωρίζουν το όνοµα τους και λίγες λέξεις ή σύµβολα σε γνωστό κείµενο. 
Αντιδρούν κατάλληλα  σε σύµβολα στο περιβάλλον τους. Αποµνηµονεύουν µικρά 
τραγούδια ή ρυθµούς. Αντιγράφουν µε βοήθεια γράµµατα του ονόµατος τους.  
Κωδικός Στόχος 
Ε6(Λ1) Να αναγνωρίζει το όνοµα του.  
Ε6(Λ2) Να αναγνωρίζει αρχικούς ήχους µιας λέξης, π.χ. ‘γάτα’. 
Ε6(Λ3) Να βάζει ετικέτες µε λέξεις ή σύµβολα. 
Ε6(Λ4) Να βάζει ετικέτες σε φωτογραφίες και εικόνες µε λέξεις/σύµβολα. 
Ε6(Λ5) Να χρησιµοποιεί και κατανοεί λεξιλόγιο σχετιζόµενο µε βιβλία/κείµενα. 
Ε6(Λ6) Να αναγνωρίζει ονόµατα της οικογένειας, συµµαθητών και βασικές 

δραστηριότητες από το πρόγραµµα. 
Ε6(Λ7) Να ταιριάζει λέξεις-κλειδιά µε σύµβολα. 
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Επίπεδο 7 (Λέξη) 
Οι µαθητές αναγνωρίζουν το όνοµα τους και λίγες λέξεις ή σύµβολα σε γνωστό κείµενο. 
Αντιδρούν κατάλληλα σε σύµβολα στο περιβάλλον τους. Αποµνηµονεύουν µικρά 
τραγούδια ή ρυθµούς. Αντιγράφουν µε βοήθεια γράµµατα του ονόµατος τους.  
Κωδικός Στόχος 
Ε7(Λ1) Να αρχίσει να ανακαλύπτει και διακρίνει µεταξύ ήχων του αλφάβητου. 
Ε7(Λ2) Να ταιριάζει λέξη µε λέξη. 
Ε7(Λ3) Να εντοπίζει επαναλαµβανόµενες λέξεις, σύµβολα σε γνωστό κείµενο. 
Ε7(Λ4) Να διαβάζει οπτικά από γνωστά κείµενα σύµβολα/λέξεις. 
Ε7(Λ5) Να αρθρώνει τους αρχικούς ήχους εικόνων ή αντικειµένων. 
Ε7(Λ6) Να εντοπίζει και χρησιµοποιεί περισσότερες λέξεις/σύµβολα σχετικά µε 

το σχολείο, σπίτι και κοινότητα. 
 
Επίπεδο 8 (Λέξη) 
Οι µαθητές γνωρίζουν λέξεις και εικόνες µε νόηµα, αρχίζουν να συνδέουν ήχους και 
συλλαβές, λέξεις και γράµµατα. Αναγνωρίζουν γράµµατα αλφάβητου από το σχήµα, ήχο 
και όνοµα. Όταν γράφουν χρησιµοποιούν εικόνες, σύµβολα και γνωστές λέξεις µε 
νόηµα. Γράφουν το όνοµα τους. Αναπτύσσουν λεξιλόγιο για να εκφράσουν σκέψεις 
προς τον ακροατή. Φτιάχνουν δικές τους ιστορίες.  
Κωδικός Στόχος 
Ε8(Λ1) Να χρησιµοποιεί εύηχες λέξεις.  
Ε8(Λ2) Να δείχνει ικανότητα στην κατανόηση λέξεων για τα συναισθήµατα. 
Ε8(Λ3) Να ταιριάζει ήχους µε γράµµατα του αλφάβητου. 
Ε8(Λ4) Να µπορεί να ακούει και αντιδρά σε γνωστούς ρυθµούς 

ανακαλύπτοντας νέες λέξεις. 
Ε8(Λ5) Να µπορεί να γράφει κάθε γράµµα του ονόµατος του ή άλλων γνωστών 

λέξεων µε βάση τον ήχο τους. 
Ε8(Λ6) Να εντοπίζει γραφικά σύµβολα, σύµφωνα ή φωνήεντα σε λέξεις. 
Ε8(Λ7) Να διαβάζει διάφορες λέξεις, σύµβολα, φράσεις σε διάφορα στυλ. 
Ε8(Λ8) Να διαβάζει διάφορες λέξεις, σύµβολα και φράσεις σε διάφορα κείµενα. 
Ε8(Λ9) Να µπορεί να διαβάζει οπτικά περίπου 30 λέξεις µε µεγάλη συχνότητα.  
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΡΑΦΗΣ: Επίπεδο 1 (Γραφή) 
Οι µαθητές κάνουν αντανακλαστικές αντιδράσεις σε αισθητικά ερεθίσµατα για τις 
ανάγκες τους. Ίσως είναι παθητικοί ή αρνητικοί. Όλοι ενθαρρύνονται. Αρχίζουν να 
δείχνουν γνώση για δραστηριότητες και εµπειρ ίες, φυσικές κινήσεις, γνωστά άτοµα και 
αντικείµενα. Ίσως αναπτύσσουν και οπτική επαφή.  
Κωδικός Στόχος 
Ε1(Γ1) Να ανέχεται κατάλληλους τύπους αφής, π.χ. µασάζ, κοινή κίνηση. 
Ε1(Γ2) Να αρχίσει να χρησιµοποιεί τα χέρια/δάχτυλα ώστε να ανακαλύψει 

απτικά ποικιλία πολλαπλών ερεθισµάτων. 
Ε1(Γ3) Να αντιδρά σε οικεία µέσα ενηµέρωσης και υλικά. 
 
Επίπεδο 2 (Γραφή) 
Οι µαθητές αντιδρούν µε επιµονή σε γνωστά πρόσωπα, γεγονότα και αντικείµενα. Ίσως 
δρουν στο περιβάλλον τους. Αρχίζουν αν δείχνουν ενδιαφέρον σε άτοµα, α ντικείµενα 
και γεγονότα µε συνεργατική ανακάλυψη, π.χ. προσέχουν ακουστικά µια ιστορία. 
Κάνουν χειρονοµίες, εκφράζουν συναισθήµατα. Αρχίζουν να διατηρούν οπτική επαφή.  
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Κωδικός Στόχος 
Ε2(Γ1) Να κατανοήσει ότι οι κινήσεις επί σκοπού µπορούν να έχουν κάποιο 

άµεσο αποτέλεσµα στα µέσα που παρουσιάζονται. 
Ε2(Γ2) Να δείξει αντίληψη στις κινήσεις του χεριού σε δράσεις µε βοήθεια. 
Ε2(Γ3) Να αποδεχτεί την αφή και κοινό κράτηµα σε διάφορα µέσα γραφής. 
 
Επίπεδο 3 (Γραφή) 
Οι µαθητές αρχίζουν αναζητούν την προσοχή µε  οπτική επαφή, νεύµατα, δράσεις. 
∆είχνουν προτίµηση σε δραστηριότητες. ∆ιατηρούν την προσοχή για κάποιο χρόνο και 
αρχίζουν να ανακαλύπτουν αντικείµενα µε σύνθετους τρόπους. Αναδύεται συµβατική 
επικοινωνία. Ίσως κάνουν τυχαίες γραφικές παραστάσεις  
Κωδικός Στόχος 
Ε3(Γ1) Να χρησιµοποιήσει µε ενεργητικότητα κάποια µέσα γραφής. 
Ε3(Γ2) Να πιάνει µέσα σε ποικίλες καταστάσεις εκφράζοντας προτίµηση. 
Ε3(Γ3) Να αναπτύξει το κράτηµα µε την παλάµη για σχεδιασµό 

χρησιµοποιώντας διάφορα αντικείµενα. 
 
Επίπεδο 4 (Γραφή) 
Οι µαθητές απολαµβάνουν βιβλία. Προτιµούν φωτογραφίες και εικόνες. 
Συµπεριφέρονται ως αναγνώστες και αρχίζουν να κάνουν γραφήµατα επί σκοπού.  
Κωδικός Στόχος 
Ε4(Γ1) Να ανακαλύπτει και χρησιµοποιεί διάφορα υλικά χρησιµοποιώντας 

χέρια και δάχτυλα µε αυξανόµενο έλεγχο. 
Ε4(Γ2) Να µπορεί να κάνει ‘ορνιθοσκαλίσµατα’ µε πρόθεση και ενδιαφέρον. 
Ε4(Γ3) Να κάνει σηµάδια µέσα σε συγκεκριµένο πλαίσιο. 
Ε4(Γ4) Να σχεδιάζει κάθετες γραµµές µε µίµηση. 
Ε4(Γ5) Να σχεδιάζει οριζόντιες γραµµές µε µίµηση. 
Ε4(Γ6) Να σχεδιάζει ένα κύκλο µε µίµηση. 
 
Επίπεδο 5 (Γραφή) 
Οι µαθητές χρησιµοποιούν και ταιριάζουν απλές λέξεις και σύµβολα. Αλληλεπιδρούν µε 
ιστορίες και αντλούν νόηµα από το κείµενο. Μιλούν για τις εικόνες βιβλίων και κάνουν 
αναγνωρίσιµα σχεδιάσµατα. Ακολουθούν και α ντιγράφουν γράµµατα ή απλές λέξεις.  
Κωδικός Στόχος 
Ε5(Γ1) Να σχεδιάζει µια γραµµή µέσα σε δυο ευθείες γραµµές µε περιθώριο. 
Ε5(Γ2) Να σχεδιάζει µια γραµµή µέσα σε δυο κυκλικές γραµµές µε περιθώρια. 
Ε5(Γ3) Να σχεδιάζει µια γραµµή οριζόντια/κάθετα ώστε να ενώσει δυο εικόνες. 
Ε5(Γ4) Να µπορεί να σχεδιάζει µια αναγνωρίσιµη µορφή. 
 
Επίπεδο 6 (Γραφή) 
Οι µαθητές µπορούν να αναγνωρίσουν το όνοµα τους και λίγες λέξεις, ή σύµβολα σε 
ένα κείµενο. Αναγνωρίζουν και αντιδρούν κατάλληλα σε σύµβολα του περιβάλλοντος 
τους. Αποµνηµονεύουν µικρά τραγούδια, ρυθµούς. Ίσως αντιγράφουν µε βοήθεια και 
παράγουν αναγνωρίσιµα γράµµατα του ονόµατος τους.  
Κωδικός Στόχος 
Ε6(Γ1) Να δείξει ότι το κράτηµα του µολυβιού γίνεται πιο ελεγχόµενο. 
Ε6(Γ2) Να κρατεί το µολύβι µε το χέρι που προτιµά µε ελεγχόµενο κράτηµα. 
Ε6(Γ3) Να ενώνει κουκίδες µιας ευθείας γραµµής. 
Ε6(Γ4) Να ενώνει κουκίδες µιας καµπύλης γραµµής. 
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Ε6(Γ5) Να ενώνει κουκίδες ενός απλού ή σύνθετου σχεδίου. 
Ε6(Γ6) Να µπορεί να σχεδιάζει αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω, κυκλικά. 
 
Επίπεδο 7 (Γραφή) 
Οι µαθητές κατανοούν τις συµβάσεις ανάγνωσης, π.χ. από αριστερά προς δεξιά, από 
πάνω προς κάτω. Αναγνωρίζουν κάποια γράµµατα ιδιαίτερα αυτά του ονόµατος τους. 
Προβλέπουν λέξεις ή φράσεις από γνωστό κείµενο. Μορφοποιούν σωστά κάποια 
γράµµατα και αρχίζουν να γράφουν 1-2 λέξεις από µνήµης, π.χ. το όνοµα τους.  
Κωδικός Στόχος 
Ε7(Γ1) Να γράφει πάνω σε σχεδιασµένα σχέδια. 
Ε7(Γ2) Να γράφει πάνω σε σχεδιασµένα γράµµατα. 
Ε7(Γ3) Να γράφει αναγνωρίσιµα σχεδιάσµατα γραµµάτων. 
Ε7(Γ4) Να γράφει το όνοµα του µόνος του. 
Ε7(Γ5) Να γράφει δύο λέξεις µόνος του. 
 
Επίπεδο 8 (Γραφή) 
Οι µαθητές µπορούν να αναγνωρίσουν το όνοµα τους και λίγες λέξεις, ή σύµβολα σε 
ένα κείµενο. Αναγνωρίζουν και αντιδρούν κατάλληλα σε σύµβολα του περιβάλλοντος 
τους. Αποµνηµον εύουν µικρά τραγούδια, ρυθµούς. Ίσως αντιγράφουν µε βοήθεια και 
παράγουν αναγνωρίσιµα γράµµατα του ονόµατος τους.  
Κωδικός Στόχος 
Ε8(Γ1) Να µπορεί να γράψει το όνοµα του χωρίς παράδειγµα. 
Ε8(Γ2) Να µπορεί να γράψει αρχικό γράµµα γνωστών λέξεων. 
Ε8(Γ3) Να αρχίσει να αναδύει γραφή δικών του απλών προτάσεων. 
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Επίπεδο 2 (Πρόταση) 
Οι µαθητές αντιδρούν µε συνέπεια σε γνωστά άτοµα, γεγονότα και αντικείµενα. ∆ρουν 
µε επιρροή στο χώρο τους. Αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους, 
αντικείµε να και τη συνεργατική ανακάλυψη, π.χ. προσέχουν αισθητικά µια ιστορία.  
Κωδικός Στόχος 
Ε2(Π1) Να αναπτύξει προσοχή στην κίνηση από αριστερά προς δεξιά. 
Ε2(Π2) Να επιλέξει και να επιβεβαιώσει την επιλογή στη χρήση αντικειµένων. 
Ε2(Π3) Να χρησιµοποιήσει διάφορα αντικείµενα στην επιβεβαίωση επιλογής. 
Ε2(Π4) Να επισηµάνει προτεινόµενες δραστηριότητες που έγιναν. 
 
Επίπεδο 3 (Πρόταση) 
Οι µαθητές αναζητούν την προσοχή ακουστικά, µε οπτική επαφή, χειρονοµίες, δράσεις. 
Αντιδρούν σε προτεινόµενες δραστηριότητες. ∆ιατηρούν την προσοχή για λίγο και 
ανακαλύπτουν αντικείµενα µε σύνθετο τρόπο. Γράφουν τυχαία σχεδιάσµατα.  
Κωδικός Στόχος 
Ε3(Π1) Να ακολουθεί δραστηριότητες/αντικείµενα από αριστερά προς δεξιά. 
Ε3(Π2) Να εντοπίζει και ακολουθεί διάφορους ήχους. 
Ε3(Π3) Να δείξει επιλογές και επιβεβαίωση δραστηριοτήτων χρησιµοποιώντας 

σύµβολα και φωτογραφίες ακόµα και µέσα στην οµάδα. 
Ε3(Π4) Να αναπτύξει αντιδράσεις σε δραστηριότητες σε ήχους και υλικά. 
Ε3(Π5) Να παρακολουθεί και αντιδρά σε φράσεις ή σειρές κλειδιά στα βιβλία. 
 
Επίπεδο 3 (Πρόταση) 
Οι µαθητές αναζητούν την προσοχή ακουστικά, µε οπτική επαφή, χειρονοµίες, δράσεις. 
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Αντιδρούν σε προτεινόµενες δραστηριότητες. ∆ιατηρούν την προσοχή για λίγο και 
ανακαλύπτουν αντικείµενα µε σύνθετο τρόπο. Γράφουν τυχαία σχεδιάσµα τα. 
Κωδικός Στόχος 
Ε3(Π1) Να ακολουθεί δραστηριότητες/αντικείµενα από αριστερά προς δεξιά. 
Ε3(Π2) Να εντοπίσει και ακολουθεί διάφορους ήχους. 
Ε3(Π3) Να δείξει επιλογές και επιβεβαίωση δραστηριοτήτων χρησιµοποιώντας 

σύµβολα και φωτογραφίες ακόµα και µέσα στην οµάδα. 
Ε3(Π4) Να αναπτύξει αντιδράσεις σε δραστηριότητες σε ήχους και υλικά. 
Ε3(Π5) Να παρακολουθεί και αντιδρά σε φράσεις ή σειρές κλειδιά στα βιβλία. 
 
Επίπεδο 4 (Πρόταση) 
Οι µαθητές απολαµβάνουν βιβλία. ∆είχνουν ενδιαφέρον σε φωτογραφίες και εικ όνες. 
Προσέχουν και δρουν ως αναγνώστες, π.χ. γυρίζουν σελίδες. Σχεδιάζουν επί σκοπού.     
Κωδικός Στόχος 
Ε4(Π1) Να βάλει σε σειρά αντικείµενα, εικόνες, σύµβολα για απλά γεγονότα. 
Ε4(Π2) Να βάλει σε σειρά εικόνες, σύµβολα, αντικείµενα µε νόηµα επί σκοπού. 
Ε4(Π3) Να βάλει σε σειρά εικόνες, σύµβολα αντικείµενα για να 

προγραµµατίσει οικίες δραστηριότητες, π.χ. σχολικό πρόγραµµα. 
Ε4(Π4) Να αναπτύξει αντιδράσεις σε δραστηριότητες σε ήχους και υλικά. 
Ε4(Π5) Να παρακολουθεί φράσεις ή σειρές κλειδιά στα βιβλία. 
 
Επίπεδο 5 (Πρόταση) 
Οι µαθητές χρησιµοποιούν λέξεις ή σύµβολα. Ταιριάζουν σύµβολα εικόνες. 
Αλληλεπιδρούν µε ιστορίες µε νόηµα. Μιλούν για τις εικόνες των ιστοριών και 
παράγουν αναγνωρίσιµα σχεδιάσµατα. Ακολουθούν και αντιγράφουν γράµµατα, λέξεις.  
Κωδικός Στόχος 
Ε5(Π1) Να αντιγράφει δυο λέξεις από αριστερά προς δεξιά. 
Ε5(Π2) Να βάζει σε σειρά εικόνες, σύµβολα, αντικείµενα για να ανακαλεί 

κάποιο γεγονός σε γνωστή ιστορία. 
Ε5(Π3) Να προβλέπει γεγονότα σε οικείο κείµενο. 
 
Επίπεδο 6 (Πρόταση) 
Οι µαθητές αναγνωρίζουν το όνοµα τους και λίγες λέξεις ή σύµβολα σε οικείο κείµενο. 
Αντιδρούν µε νόηµα σε σύµβολα του περιβάλλοντος τους. Αποµνηµονεύουν µικρά 
τραγούδια ή ρυθµούς. Γράφουν µε βοήθεια γράµµατα του ονόµατος τους.  
Κωδικός Στόχος 
Ε6(Π1) Να αντιγράφει σειρά 3 συµβόλων µιας γνωστής ιστορίας. 
Ε6(Π2) Να ακολουθεί τρία σύµβολα-οδηγίες του γνωστού κειµένου. 
Ε6(Π3) Να βάζει σε σειρά 2 ή περισσότερα σύµβολα για µια εικόνα ή οδηγία. 
Ε6(Π4) Να χρησιµοποιεί σύµβολα, λέξεις για να φτιάξει µια απλή πρόταση 

ώστε να περιγράψει µια εικόνα. 
Ε6(Π5) Να απαντά σε κάποια οδηγία όταν παρουσιάζεται µε εικόνα, σύµβολο. 
Ε6(Π6) Να προβλέπει το επόµενο γεγονός στο κείµενο χρησιµοποιώντας λόγο. 
 
Επίπεδο 7 (Πρόταση) 
Οι µαθητές κατανοούν τις συµβάσεις της ανάγνωσης, π.χ. από αρισ τερά προς τα δεξιά. 
Αναγνωρίζουν γράµµατα του αλφάβητου ιδιαίτερα αυτά του ονόµατος τους. 
Προβλέπουν λέξεις ή φράσεις στο κείµενο. Παράγουν αναγνωρίσιµα γράµµατα, 
γράφουν 1 -2 λέξεις από µνήµης.  
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Κωδικός Στόχος 
Ε7(Π1) Να βάζει σε σειρά δυο ή περισσότερα σύµβολα ώστε να φτιάχνει 

φράσεις που περιγράφουν κάτι σε σχέση µε το κείµενο. 
Ε7(Π2) Να µορφοποιεί απλές φράσεις µε σύµβολα, κείµενο που περιγράφει 

γεγονότα και δραστηριότητες. 
Ε7(Π3) Να αναγνωρίζει τις τελείες, κόµµατα και άλλα σύµβολα στο κείµενο. 
Ε7(Π4) Να συµπληρώνει µια πρόταση της ιστορίας µε σύµβολα, λέξεις.  
Ε7(Π5) Να επισηµαίνει τις τελείες και άλλα σύµβολα του κειµένου. 
 
Επίπεδο 8 (Πρόταση) 
Οι µαθητές κατανοούν ότι εικόνες και λέξεις περιέχουν νόηµα και συνδέουν ρυθµούς µε 
συλλαβές και λέξεις. Α ναγνωρίζουν γράµµατα του αλφάβητου από το σχήµα, ήχο και 
όνοµα. Όταν γράφουν χρησιµοποιούν εικόνες, σύµβολα, λέξεις για να µεταφέρουν 
νόηµα. Γράφουν τα ονόµατα τους. Αυξάνουν το λεξιλόγιο τους για να εκφράσουν 
σκέψεις, νοήµατα στον ακροατή. Φτιάχνουν δικές  τους ιστορίες.  
Κωδικός Στόχος 
Ε8(Π1) Να βάζει λέξεις, σύµβολα στο σωστό µέρος για να αντλεί νόηµα. 
Ε8(Π2) Να αναγνωρίζει το σκοπό του λόγου µέσα στο κείµενο. 
Ε8(Π3) Να χρησιµοποιεί λέξεις, σύµβολα σε σειρά και να διαβάζει την πρόταση 

ξανά ώστε να βλέπει αν το κείµενο έχει νόηµα. 
Ε8(Π4) Να χρησιµοποιεί περιγραφικό λεξιλόγιο µε λέξεις σε σωστή σειρά.  
Ε8(Π5) Να διαβάζει δυνατά και µε έκφραση. 
Ε8(Π6) Να κατανοεί το κείµενο και να προτείνει εναλλακτικές λέξεις σ’ αυτό. 
Ε8(Π7) Να χρησιµοποιεί τελείες και κεφαλαία γράµµατα στην εργασία του. 
Ε8(Π8) Να χρησιµοποιεί την αντωνυµία ‘εγώ’ ως εναλλακτική του ονόµατος. 
Ε8(Π9) Να δείχνει κατανόηση παρελθοντικών και µελλοντικών χρόνων. 
 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Επίπεδο 1 (Κείµενο) 
Οι µαθητές κάνουν αντανακλαστικές αντιδ ράσεις σε αισθητηριακά ερεθίσµατα για 
ανάγκες και δραστηριότητες. Αναγνωρίζουν πρόσωπα. Κάθε συµµετοχή ενθαρρύνεται.  
Κωδικός Στόχος 
Ε1(Κ1) Να δέχεται αλληλεπίδραση µε οικείο ενήλικα στο κείµενο. 
Ε1(Κ2) Να δείχνει ανακλαστικές αντιδράσεις σε αισθητηριακά ερεθίσµατα. 
Ε1(Κ3) Να βιώνει γνωστά επαναλαµβανόµενα τραγούδια, ρυθµούς, ιστορίες. 
Ε1(Κ4) Να δείχνει περιστασιακή προσοχή προς τον ενήλικα που διαβάζει. 
Ε1(Κ5) Να δέχεται συµµετοχή σε οµάδα µε συνοµήλικους. 
Ε1(Κ6) Να ζει αισθητικό δράµα σχετιζόµενο µε το κείµενο. 
Ε1(Κ7) Να χρησιµοποιεί τελείες και κεφαλαία γράµµατα στην εργασία του. 
 
Επίπεδο 2 (Κείµενο) 
Οι µαθητές αντιδρούν µε προτίµηση σε γνωστά πρόσωπα, γεγονότα, αντικείµενα. ∆ρουν 
µε επιρροή στο περιβάλλον τους. Ενδιαφέρονται για πρόσωπα, πράγµατα,  συνεργασία. 
Κάνουν ήχους χειρονοµίες για να εκφράσουν συναισθήµατα, διατηρούν βλέµµα.  
Κωδικός Στόχος 
Ε2(Κ1) Να αντιδρά σε οικεία επαναλαµβανόµενα τραγούδια, ρυθµούς, ιστορίες. 
Ε2(Κ2) Να αντιδρά µε προσοχή προς τον ενήλικα που διαβάζει ένα κείµενο. 
Ε2(Κ3) Να αντιδρά επαναλαµβανόµενα µε το κείµενο, αφήγηση και ενήλικα. 
Ε2(Κ4) Να αντιδρά σε βασικούς χαρακτήρες, ερεθίσµατα του κειµένου. 
Ε2(Κ5) Να συµµετέχει σε παίξιµο απλών ρόλων, αντιδρά αισθητηριακά. 
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Ε2(Κ6) Να ακούει ιστορίες από άλλες κουλτούρες. 
Ε2(Κ7) Να ακούει ιστορίες, ποιήµατα µε αισθητηριακά ερεθίσµατα. 
 
Επίπεδο 3 (Κείµενο) 
Οι µαθητές αναζητούν την προσοχή µε οπτική επαφή, χειρονοµίες, δράσεις για να 
επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους. Προτιµούν δραστηριότητες. Συγκεντρώνονται για 
λίγο χρόνο. Σχε διάζουν τυχαία στο χαρτί.   
Κωδικός Στόχος 
Ε3(Κ1) Να αρθρώνει κατάλληλα σε σχέση µε ρυθµούς, τραγούδια, ιστορίες. 
Ε3(Κ2) Να συµµετέχει σε θέατρο, παίξιµο ρόλων του κειµένου. 
Ε3(Κ3) Να αναγνωρίζει και προτιµά  µέσα από την επανάληψη κείµενα. 
Ε3(Κ4) Να συγκεντρώνεται στο βασικό χαρακτήρα του κειµένου. 
Ε3(Κ5) Να εκφράζει προτιµήσεις ή µη-προτιµήσεις στο κείµενο. 
Ε3(Κ6) Να συνεργάζεται µε τον ενήλικα. 
 
Επίπεδο 4 (Κείµενο) 
Οι µαθητές απολαµβάνουν τα βιβλία. Ενδιαφέρονται για εικόνες, φωτογραφίες. 
Συµπεριφ έρονται ως αναγνώστες. Σχεδιάζουν στο χαρτί µε σκοπό.  
Κωδικός Στόχος 
Ε4(Κ1) Να αντιδρά σε µια ποικιλία ποιηµάτων και ποιητών. 
Ε4(Κ2) Να συνεργάζεται και αντιδρά µε ενήλικα, ατοµικό βιβλίο. 
Ε4(Κ3) Να συνθέτει ατοµικές ανθολογίες, κείµενα. 
Ε4(Κ4) Να αναζητά το κύριο θέµα.  
Ε4(Κ5) Να δείχνει προτιµήσεις σε δραστηριότητες σε σχέση µε το κείµενο. 
Ε4(Κ6) Να κρατά το βιβλίο, να γυρίζει τις σελίδες.  
Ε4(Κ7) Να βρίσκει λεπτοµέρειες στις εικόνες και να τις εκφράζει στον ενήλικα. 
 
Επίπεδο 5 (Κείµενο) 
Οι µαθητ ές χρησιµοποιούν απλές λέξεις, σύµβολα. Ταιριάζουν σύµβολα και εικόνες. 
Αλληλεπιδρούν µε ιστορίες και αναζητούν το νόηµα. Μιλούν για τις εικόνες, κάνουν 
αναγνωρίσιµα ιχνογραφήµατα. Ακολουθούν και αντιγράφουν λέξεις, σύµβολα.  
Κωδικός Στόχος 
Ε5(Κ1) Να χρησιµοποιεί εικόνες, σύµβολα στη σύνθεση βιβλίων. 
Ε5(Κ2) Να χρησιµοποιεί µαγνητοφωνηµένες αντιδράσεις µε τους άλλους. 
Ε5(Κ3) Να χρησιµοποιεί εικόνες/σύµβολα στη σύνθεση βιβλίων οµάδας. 
Ε5(Κ4) Να χρησιµοποιεί ακόµη και Η/Υ στη σύνθεση βιβλίου µε κάποιο θέµα. 
Ε5(Κ5) Να εντοπίζει σύµβολα ή εικόνες στο κείµενο µε προφορική οδηγία. 
Ε5(Κ6) Να επιλέγει και χρησιµοποιεί σύµβολα, λέξεις από γνωστό κείµενο. 
Ε5(Κ7) Να ανακαλεί γεγονότα από ένα βιβλίο µε σύµβολα, λέξεις, χαρακτήρες. 
 
Επίπεδο 6 (Κείµενο) 
Οι µαθητές ε ντοπίζουν το όνοµα τους και λέξεις στο κείµενο. Αντιδρούν κατάλληλα σε 
σύµβολα του περιβάλλοντος τους. Αποµνηµονεύουν σύντοµα τραγούδια και ρυθµούς. 
Αντιγράφουν και παράγουν αναγνωρίσιµα γράµµατα.  
Κωδικός Στόχος 
Ε6(Κ1) Να βρίσκει την αρχή, µέση, τέλος µια ιστορίας. 
Ε6(Κ2) Να σχετίζει κάποιες ιστορίες µε τα αντίστοιχα βιβλία. 
Ε6(Κ3) Να απαντά ερωτήσεις για το βασικό χαρακτήρα, όψεις του κειµένου. 
Ε6(Κ4) Να εκφράζει προτίµηση για κάποιο χαρακτήρα του βιβλίου. 
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Ε6(Κ5) Να σχεδιάζει µια απλή εικόνα που αντανακλά το κείµενο. 
Ε6(Κ6) Να βάζει ετικέτες σε εικόνες που αντανακλούν το κείµενο. 
Ε6(Κ7) Να κρατάει σωστά το βιβλίο, προβλέπει το βιβλίο από εικόνες, τίτλο. 
 
Επίπεδο 7 (Κείµενο) 
Οι µαθητές κατανοούν τις συµβάσεις της ανάγνωσης. Αναγνωρίζουν γράµµατα του 
αλφάβητου ιδιαίτερα του ονόµατος τους. Προβλέπουν φράσεις, λέξεις. Βάζουν σε σειρά, 
παράγουν γράµµατα και γράφουν 1 -2 λέξεις από µνήµης.  
Κωδικός Στόχος 
Ε7(Κ1) Να κατανοεί ότι πληροφορίες µπορούν να αντληθούν από το κείµενο. 
Ε7(Κ2) Να επιλέγει ιστορίες και να εκφράζει το λόγο της επιλογής. 
Ε7(Κ3) Να επικοινωνεί µετά την ανάγνωση µιας ιστορίας για το περιεχόµενο. 
Ε7(Κ4) Να αφηγείται την ιστορία µε δικά του/της λόγια. 
Ε7(Κ5) Να συνδέει δικές του/της εµπειρίες όταν ακούει την ιστορία. 
Ε7(Κ6) Να ακολουθεί τη σειρά µιας απλής εικονογραφηµένης ιστορίας.  
Ε7(Κ7) Να προβλέπει το τέλος µιας ατελείωτης ιστορίας. 
Ε7(Κ8) Να επιλέγει κάποιο βιβλίο σχετικά µε ένα θέµα. 
 
Επίπεδο 8 (Κείµενο) 
Οι µαθητές γνωρίζουν ότι εικόνες και λέξεις περιέχουν νόηµα και συνδέουν ρυ θµούς µε 
συλλαβές και λέξεις. Αναγνωρίζουν γράµµατα του αλφάβητου από το σχήµα, ήχο και 
όνοµα. Όταν γράφουν χρησιµοποιούν εικόνες, σύµβολα, λέξεις για να µεταφέρουν 
νόηµα. Γράφουν τα ονόµατα τους. Αυξάνουν το λεξιλόγιο τους για να εκφράσουν 
σκέψεις, νοήµατ α στον ακροατή. Φτιάχνουν δικές τους ιστορίες.  
Κωδικός Στόχος 
Ε8(Κ1) Να αναγνωρίζει το ίδιο περιεχόµενο των λέξεων σε διαφορετικά βιβλία. 
Ε8(Κ2) Να χρησιµοποιεί εικόνες, ήχους, γράµµατα για να κατανοεί κείµενα. 
Ε8(Κ3) Να χρησιµοποιεί περιεχόµενο, εµπειρίες για βοήθεια στην ανάγνωση. 
Ε8(Κ4) Να εντοπίζει σηµαντικά σηµεία στο κείµενο. 
Ε8(Κ5) Να απαγγέλλει ποιήµατα ως προέκταση ρυθµών. 
Ε8(Κ6) Να κατανοεί το ρόλο του συγγραφέα, εικονογράφου, εκδότη βιβλίων. 
Ε8(Κ7) Να σχεδιάζει και ξαναγράφει για τη συγγραφή ιστορίας από οµάδα. 
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